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“Daily Workerio” Gel

bėjimo Konferencija
NEW YORK—Rytoj va- 

kare, rugpjūčio 17 d.> yra 
šaukiama masine konferen
cija, Manhattan Lyceum, 66 
E. 4th St., New Yorke, gel-
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Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r ai ai mesite, Tik 
Retežius, o Islaimėsite 
Pasaulį!

*
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beti Daily Workerj, vyriau
sią Komunistų Partijos or-
ganą, nuo sustojimo eiti.

Krizis ir finansinis neda- 
teklius sunkiai prispaudė 
Daily Workerj.

Lietuvių darbininkų orga-
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FOSTEP.IS VĖL AREŠTUOTAS -SUSTIPRINKIME KOVA HZ K. P. KANDIDATUS
nizacijos kiekviena privalo i----------
iš šio miesto ir visos apieiin- Ispanijos Monarchistai 

Organizuojasi
gelbėjimo konferenciją. i

JAPONIJA SKELHA SAVO HFERIA >”1__________ _____________________  ___ -„ ' Ginčus

Susitarė Danzigo 
Klausimu

VARŠAVA. — Lenkija 
jau padarė sutartį su “lais
vuoju miestu” Danzigu. 
Danzigas skaitomas nepri- 
gulmingas miestas. Šitas 
miestas skaito save visa 
“valstybe”... Bet taip nėra, 
jį laiko surėmę iš visų pu
sių imperialistai,—ypatingai 
Lenkija ir Tautų Lyga.

Pirma buvo iškilę ginčų 
tarpe šio miesto ir Lenkijos. 
Sulig dabartine sutartimi 
Lenkija turės daugiau tei
sių, nes jos karo laivai galės 
plaukti į šio miesto prie
plauką.

MADRIDAS. — Ispanijos 
monarchistai organizuojasi, 
kad nuversti dabartinę val
džią. Apie 900 ' sukilėlių 
monarchistų jau areštuota. 
Kiti dar nesusekti. Pasta
rieji sukilimai buvo daromi 
moparchistų, bet jiems 
pavyksta.

Reikalauja Taikos 
Savo Naudai

ne-

WASHINGTON, D. C. — 
Jungtinių Valstijų valdžia 
daugiau linkusi sutaikinti 
Boliviją ir Paraguajų, nes 
jai daugiau naudos, kuomet 
jos nesipeša, bet daro gerą 
biznį su Amerikos kapitalis
tais.

KAPITAUZMAS SMUNKA, KUOMET 
SOV. SĄJUNGA PRAMONINIAI KYLA

LISTINIUS SIEKIUS UGNIMI IR GINKLU
Mandžurija ir Mongolija Priklausančios Japonijai; Reika

lauja Skelbti Japonizmą; Kėsinasi Prieš Sovietų Sąjungą; 
Kariaus Prieš Valstybes, Kurios bandys Sulaikyti Japo
nijos Plėtimąsi

naftos išgavimas užaugo iki Mandžurija i 
175 nuoš.

SSRS—vienintelė šalis, 
kurioje paskutiniais metais reiškė, kad Mandžurija ir

Mongolija istoriniai ir eko
nominiai priklauso Japoni
jai. Tai reiškia, kad Japo
nija jau nemano apleisti už
grobtas šalis. Japonija dar 
mano daugiau briautis į

auga naftos išgavimas... Su
lig naftos išgavimo SSRS 
užima antrą vietą visam pa-

ir Mongolija 
“Priklauso Japonijai”

Japonijos ministeris pa-

DRAUGAS W. Z. FOSTERIS AREšTUO 
TAS JAU TREČIU KARTU :

LA PAZ. — Tarpe Boli- 
vijos ir Paraguajaus dar1 vis ..... T . ....į. c .. v . ... v
eina ginčai už pasidalinimą Darbininkai, lunme Mobilizuoti bavo Jėgas Kovai Uz Ko- 
Chaco. Abidvi nedidelės i munistų Partijos Kandidatus; Kapitalistai Mano Areštais 
valstybėlės, bet viena kitai1 - . . ...... .. -
grasina ginklais. Tarpe šių 
valstybėlių ginčai prasidė
jo dar birželio mėnesį.

Sutrukdyti Darbininkų Organizavimą; Policija Išvaikė
Darbininkų Susirinkimą . p

1

I

■

Italija Manevruoja

TOKIO. — Japonijos ka
ro ministeris Sadao Araki,____ __ o__ ______ z t .
paskelbė dideliame straips-! Mandžuriją ir užimti Mon- laikų.

TARANTO, Italija.—Ita
lija kaip tik pabaigė savo 
laivyno manevrus. Sakoma,- 
kad šitie manevrai buvo to
kie dideli, kokių dar nėra 
buvę nuo pasaulinio karo 

Karalius peržiūrė
jo laivyną ir pasakė, kad

Bėt Fosteris Jau Paliuosuotas po Kaucija ir Tęsia Savo 
Maršrutą; Draugas W. Z. Fosteris Kalbės Sekančiose 
Vietose: Rugpjūčio 22 d.—Canton, Ohio; Rugpjūčio 22 
d. Vakare—Akron, Ohio; Rugpjūčio 24—Charleroi, Oį

nyje savo politiką. Šios po- goliją. .
Araki pareiškė, kad “da- Italija gali kariauti ir antlitikos laikosi Japonijos val

džia. .
ponija turi likti militaristi
nė ir nacionalistinė šalis. 
Japonija turinti būti “poli- 
cistu ir saugotoju Azijos 
plotų ir tautų.” Tai reiškia, 
kad Japonija atvirai pasisa
ko, kad jinai ruošiasi plėsti 
savo ribas. Jinai pasiren-

Araki sako, kad Ja- bartine padėtis Rytinėj Azi- vandens.

Špižas, Plienas, Anglis, Nafta Sovietų Sąjungoje Lenkia Įu^S;utl dar daugiau
Kapitalistinių Šalių Gamybą

Pirmas 1932 m. Pusmetis
Tolimesnis spižo, plieno, 

anglies ir naftos produkci
jos augimas SSSR iš vienos 
pusės ir besitęsiantis del 
krizio paaštrėjimo tos pro
dukcijos puolimas didžiau
siose kapitalistinėse šalyse, 
—iš kitos pusės—toki pirmo 
1932 m. pusmečio rezulta
tai.

šimtį to, ką ištirpino J.A.V., 
o pirmame šių metų pusme
tyje jau 58 nuoš.

joj šaukia veikimam” Na, 
o “Japonija dar padare tik 
pirmą žingsnį” pirmyn gro
bime Mandžurijos ir Mon
golijos.
' Japonija taip pat žiūri į 
Sovietų Sąjungą, kaip ir į 
Mandžuriją. Ąraki pareiš
kė^ kad. -žodis “Vladivosto
kas,” tai reiškia užkariavi
mas Tolimųjų Rytų. O tks 
“vardas jau esąs ore”. Va-

įvairios Zinutės

m. pusmečio rezulta-

Spižas ir Plienas
A. V, spižo ištirpini- 
š. m* birželio mėnesįmas 

sudarė tik vieną šeštą dalį 
'•to, kiek buvo ištirpinta 1929 
m. birželio mėn.

Birželio mėnesio pabaigoj 
veikė tik 46 domnų pečiai 
prieš 219 192? m. viduryje.

Per pirmą šių metų pus
metį J. A. V. užgesinta 10 
domų krosnių, tuo laiku kai 
SSSR per tą laiką paleista 
darban 8 naujos domnos.Vo
kietijoj veikia tik 38 domnų 
krosnys prieš 104 1929 m. 
viduryje; Francūzijoj— 79 
prieš 158 1929 m. viduryje, 
Artgliioj-^-69 prieš 159 1929 
m. viduryje.

J. A. V. plieno pramonė 
birželio mėrv pabaigoje iš
naudojo tiktai 12 nuoš. savo 

į gamybinis galios prieš 33 
nuoš. 1931 m. birželio mėne- 

i sį ir 98 nuoš. 1929 m. birže
lio mėnesį.

. Šių metų gegužės mėn. 
' SSSR sulig produkcijos iš- 

dirbimo užėmė pirmą vietą 
Europoj ir antrą vietą visa
me pasaulyje po J. A. V., 
tuo laiku kai pereitų metų 
gegužės mėn. ji pajėgė ma
žiau ne tik už J.A.V., bet ir 
už Vokietiją ir Franci ją.

Pirmame 1931 m. pusme
tyje špižo iŠtirpinimas S.S. 
S.R. sudarė tik apie 21 nuo-

Ruošiasi Karo Jėga Laimėti
Toliaus karo ministeris Einasi, Japonija ruošiasi ne

PITTSBURGH, Pa.—Ku- 
nigas Coxas jau pradeda or
ganizuoti savo armiją. Ta 
armija w vadinasi “Mėlyn- 
marškinių armija.” Darbi
ninkams iš jos naudos ne
bus.

Anglis
J. A. V., pirmame

Regai svetainė buvo pilna 
miainierių. Policija gerai ži
no, kad aš kelsiu aikštėn al
gų kapojimą. Stiprinkime 
rinkimų kampaniją.

“Konferencija tarpe mai
nų operatorių ir išdavikiš
kos unijos viršininkų yra 
tik apgavystė, šitie ponai 
nekovos už miainierių reika
lus. Jie jau yra susitarę nu
mušti mainierių algas.”

Toliaus draugas Fosteris 
pareiškė, kad kova turi eiti. 
Šitas puolimas ant Komuni
stų Partijos kandidatų reiš
kia nieko daugiau, kaip tik 
tą, kad rinkimų kampaniją 
yra pąvojinga kapitalistams 
ir Hooverio algų kapojimo 
politikai. Visi darbininkai 
dar labiau turi suglausti sa
vo eiles ir dalyvauti rinki
mų kampanijoj.

SCRANTON, Pa. — Per
eitą penktadienį vėl drau
gas William Z. Fosteris bu
vo areštuotas Scrantone, 
Pa. Policija užpuolė darbf- 
ninkų masinį susirinkimą, 
kuomet tik draugas Foste
ris buvo pradėjęs kalbėti. 
Daug darbininkų netilpo į 
svetainę.

Draugo Fosterio Pareiš
kimas

Po areštui draugas Foste
ris padavė spaudos atsto
vams sekamą pareiškimą 
del jo arešto. Jisai sako:

“Sauvališkas, sudraskymas 
Komunistų Partijos masi
nio susirinkimo pereitą nak
tį yra niekas daugiau, kaip 
tik pradžia kapitalistų kam
panijos dar numušti mainie- 
rių algas ant 20 nuošimčių.

.j
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Jpareiškė, kad “Japonijos ’ iuokais Pulti Sovietų Sąjun-' > _

dvasia turi būt ulečiama neri' SU- Veikiausia jinai laukiai.. derant n, ra. u j dvasiatuu out plečiama pei| e. j Darbinin- lsvaike Komunistų Partijosseptynias juras ir penkis gik geros progos.j uaroinm .. _
sausžemius.
dys sulaikyti, turi būt su-

Scranton, Pa. — Policija

•as ir penkis .'knndidnfn Fnqfprio nrakal-Tei kas han-i kai turi burfi jėgas kovai ^an(haato 1 osteno p a 
jei xas_ oan4 ,k •avnimui Sovie- bas/ he.t labai-maloniai pn-

pusmetyje anglies iškasimas naikintas, nepaisant kad ir tų Sąjungos. (
nupuolė iki 60 nuoš. sulygi-1 jėga.” -------------------pastarasis yia socialistų
nūs su tuo pat laiku 1929 2__ ____L.L
m. SSRS sulyginus su 1929 rįs pasakė, kad Indiją valdo 
m. pirmame š. m. pusmetyje Anglija.
užaugo iki 170.5 nuoš.

Sulig anglies iškasimo SS perialistinės šalys, kurios 
RS pirmame 1932 m. pusme- į susideda iš baltų rasių. To- 
tyje, nežiūrint į atsilikimą' Japonija, sako šitas mi- 
nuo plano uždavinių, užėmė, nisteris, turi imti padėtį į 
trečią vietą Europoje ir ket-, savo rankas. Mintis labai 

aiškiai pasakė, kad Japoni
ja, vieton baltų imperialis
tų, nori grobti savo imperi
alizmo naudai tas šalis. 
“Mes turime būt aktyviai, 
nepaisant, kad reikėtų ati
duoti paskutinę jėgą mūsų 
tautos,” sako Araki. | ‘

s. m.

nūs su tuo pat laiku 1929
jėga.”

Kalbėdamas karo nįiniste-

užaugo iki 170.5 nuoš.
. Kitas Azijos tau

tas turi pavergę kitos im-

300,000 Vaikų 
Neturi Pastogės

kandidatas. Darbininkai 
jau ir iŠ to gali suprasti, 
kad jisai kapitalistams ne
pavojingas.

Nutarė Organizuoti Metalo Darbininką Pramoni
nę Uniją, Kuri Gins Darbininką Klasės Reikalus

\

virtą vietą visame pasauly
je, pralenkusi Franci ją.

Nafta
J. A. V. š. m. I pusmetyje 

išgavo naftos tik 81.8 mloš., 
sulyginus su tuo pat laiku 
1929 m. SSRS per tą laiką

Provokacijos Prieš Sovietų Sąjungą Rumunijoj
BUCHARESTAS. — Ru

munija pradėjo skelbti pro
vokacijas prieš Sovietų Są
jungą. Tai tiksliai daroma, 
kad išprovokuoti karą prieš 
darbininkų šalį.

Paduotos žinios sako, kad 
Rumunijos piliečiai būk 
matę, kuomet Sovietų Są
jungos rubežiaus sargai su
šaudę apie penkis žmones, 
kurie norėję laiveliu “pa
bėgti iš Sovietų Sąjungos” 
į Rumuniją. Girdi, be jokio 
persergėjimo į tuos pabėgė
lius buvo paleista mašini
niai šautuvai. Tokiu būdu 
visi laively esanti sušaudyti, 
o laivelis nuskandytas.

Ta pati žinia paduoda ki
tą navatną atsitikimą. Bū
tent, kad Rumunijos kari-

ninkai susekė Sovietų suo
kalbį prieš Rumunijos karo 
vadus. Buvę taip: Dvi so
vietų merginos papirkę Ru
munijos orlaivių mechani
kus, kad jie padarytų ko
kias nors pinkles orlaivyje, 
kurios vestų prie nelaimes. 
Taip ir atsitikę. Pasirengė 
lėkti du Rumunijos genero
lai ir žymiausias orlaivinin- 
kas Negacinski į Buchares- 
tą, bet ant nelaimės jie su
radę jų orlaivį taip užtaisy
tą, kad turėjo leistis žemyn. 
Bet taip mat pasitaikė, kad 
nusileista laimingai!

Dabar skelbia, kad čia 
buvęs “sovietų valdžios suo
kalbis.” Žinoma, tai tik pro
vokacija prieš Sovietų Są- 
jungą. ; vi v/

WASHINGTON, D. C.— 
Jungtinių Valstijų Darbo 
Departmento vaikų biuras 
paskelbė, kad Jungtinėse 
Valstijose yra nuo 200,000 
iki 300,000 vaikų, kurie ne
turi jokios prieglaudos. Šie 
kūdikiai valkiojasi po'visą 
plačią šalį be jokios prie
glaudos. Na, o kaip senai- 
čia amerikonai skelbė, • kad 
tik Sovietų Sąjungoje vaikų 
kaimenės valkiojasi ir netu
ri kur pasidėti. » ■

Houston, Tex. -f čia iški
lo didelė vėtra, kurioje žuvo 

i 17 žmonių ir daugelis yra 
sužeista. Sakoma, kad tik* 
keletas budinkų paliko svei
kų, kur vėtra siekė. Vei
kiausia bus daugiau ir už
muštų, kuomet pasieks vė
lesni pranešimai. ,

400 Studentų Užgriebe i , 

Universitetą f ■■

SANTIAGO, Chile. —Ke-
i • \

turi šimtai studentų sukilo 
ir -užgriebė Chilės universi
tetą ir paskelbė, kad jie 
įsteigia civilę respubliką 
valdymui šios šalies. t Poli
cija, sakosi, nugalėjusi stu
dentus.

Washington, D. C.—Pre
zidentas Hooveris jau vėl 
šaukia naują konferenciją 
sulipdymui “prosperity”. J 
šią' konferenciją’ šaukiama 
visi biznieriai ir fabrikan
tai. Darbininkai iš šios kon
ferencijos’nieko negaus.

PITTSBURGH, Pa.—Pir- dalį plieno ir metalo dirbi
mą nacionalė konvencija me- ninku pramonės. Visi indu- 
talo darbininkų jau nutarė striniai centrai atstovauja- 
organizuoti Plieno ir Metalo ma. Metalo ir plieno dar- 
DarbininKų industrinę Uni-j bininkų yra atstovaujama 
ją, kuri kovos už darbinin- j virš 200,000.
kų klasės reikalus. | Konvencija nutarė orga-

Konvencijoj dalyvauja 113 nizuoti naują metalo darbi- 
reguliarių delegatų ir. 27 ninku uniją, kuri bus ko- 
broliški delegatai. Delega-j vinga organizacija. Paskel
tai yra iš sekamų valstijų: i bė vienybės frontą su darbi- 
Pennsylvanija, Ohio, India- ninkais ir eiliniais nariais 
na, Maryland, Alabama, Mi- Amerikos Darbo Federaci- 
chigan. West Virginia, Wis-: jos. Konvenciją šaukė Me- 
consin, New York ir dar ki- talo IJarbininkų Industrinė 
tų valstijų. ' < Lygą,. .Prasidėjo pirma se-

Delegatai apima vyriausią sija pereitame šeštadienyj. z oi

I

GARBINA REVOLIUCI
JOS SLOPINTOJUS

MADRIDAS 
valdžia jau giriasi nugalė
jusi sukilėlius. Kapitalisti- 
nėskvaldžios prezidentas Al
cala Zamora davė medalius 
ir kitas. dovanas tiems, ku
rie gerai gynė> buržuazinę 
valdžią. \ <

t

"v 5 V ’■ • I J sAirija Organizuoja 
z Baltąją Armiją

— .

Sovietai Pasirašė J 
Žuvavimo Sutartį J f!■J

, Rio De Janeiro. — Sako
ma, kad revoliucinė valdžia 
uždarė Brazilijos banką Sao 
Paulo mieste. Valdžia, kuri 
save vadina teisėta, dar ne
senai gyrėsi laimėjimais. 
Bet pasirodo, kad sukilėliai 
laimi daugiau.

DUBLINAS. — Praneša
ma, kad nepasitenkinanti 
politikieriai dabartine Airi
jos politika, ruošiasi organi
zuoti “baltąją armiją.” Da
bartiniu laiku, kaip kitose 
šalyse, taip ir Airijoj per
gyvenama politinis krizis.

Madridas. — Sukilėliai
Ispanijos dar nėra galutinai numal

šinti. Valdžia giriasi, kad 
jinai nugalėjusi monarchis
tų judėjimą, bet pastarieji 
sakosi, kad jų jėgos dar di
dinasi. Bet valdžia ir mo- 
marchistai vienijasi j prieš 
idarbininkų judėjimą.

Užmušė Nelaimėje
Jauną Rašytoją

LONDONAS. — Automo- 
biliaus nelaimėje užmušė 
jauną Anglijos veikalų ra
šytoją Roland > Mackenzie. 
Pastaruoju laiku jisai gana 
žymus buvo buržuazinis 
dramaturgas. : J b- r

MASKVA. — Sovietų Są
junga ir Japonija pasfeaš( 
žuvavimo sutartį. Šita su
tartis nustato ribas ^Pacifi- 
ko vandenyno pakraščiuose, 
kur Japoniją ir Sovietų Są
junga turi teises žuvauti, 
Sakoma, kad šita sutartis 
turi reikšmės į abelną Ja- 
ponijos-Sovietų Sąjungos 
politiką.

1

' ' *1 • ■ hr/' «iį

Boston, Mass. — čia iški
lo ugnis—-didelis gaisras
Metropolitan Driving Club 
įstaigoje (ir sudegė 35 ark
liai. Gaisras padarė 
daug nuostolių.

5
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Užpuolimas Ant Dienraščio ‘Vilnies
f ’ ............

Vakar dienos “Laisvėj” buvo rašyta, kad rugpjūčio 
d., Illinois valdžios agentai užpuolė ant dienraščio “Vil
nios” ir suareštavo V. Andrulį, J. P. Milerį, P. Krakaitį 
ir M' Savukiūtę. Padėti po $2,000 kaucijos.

Rašydama apie areštus, “Vilnis” primena, kad agentai 
“iš padugnių jieškojo ar neras laiškų iš kitų šalių. Net 
paprastus koręspondentų ir bendradarbių raštus susiėmė 
Net ąpdilusį Lenino paveiksią nusikabino, pasiėmė įvairių 
laiškh, periodinių leidinių ir didesnių knygų prisidėjo du. 
dideliu baksu ir išsivežė.”

Penktadienio laidoj, “Vilnis” primena tą faktą, kad 
“Prie areštavimo buvo atėję į raštinę Evaldas ir Laukiš. 
Evaldas yra stambus realestate biznierius ‘ir ireakbinin- 
kas; . Laukis—tai buvęs aidoblistas, paskui social-fašis- 
tas, o dabar atviras fašistas, šis lietuviškų reakcininkų 
atsilankymas pasako labai daug; jis būtent pasako, kad 
lietuviški reakcininkai dirba ranka rankon su valdžia, 
kad greičiau užsmaugti dienraštį “Vilnį” ir visą revoliu
cinę darbininku spaudą! '

Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo chicagiškis Dist- 
riktas skelbia, kad suareštavus vilniečius, valdžia nepri- 
davė jokių kaltinimų, iki TDA advokatas, Bentall, griež
tai pareikalavo. Tuomet prokuroras pareiškęs, kad su
imtieji kaltinami konspiracijoj (suokalbyj) pakenkti ban
kams!

Tas viskas, pasirodo, daroma tikslu, idant nuėmus at
sakomybę nuo bankierių, kurių bankai subankrutavo, pa
kratydami kojomis ir nunešdami daugelio depozitorių- 
darbinitikų paskutinį centą taupybos! TDA sekretorius 
Chicagoje padarė pareiškimą, kreipiantį'.domesį Illinois 
valstijos prokuroro, kad pastarasis nesiteikė nubausti nei 
vieno iš didžiųjų bankierių, kurie ryja mažesnius bankus, 
kai Ryklės, bet puola revoliucinių darbininkų įstaigai, ku
rios f gelbsti smulkiems depozitoriams išsigelbėti jų tau- 
pybįf : •" ' ■

Šiiokis prokuroro elgęsis aiškiausiai parodo, kam jis 
tarnauja!

TDA ragina visas darbininkų organizacijas sukrusti,! 
protestuoti prieš Illinois valstijos prokuroro Swanson žy
gius, reikalaujant paliuosuoti “Vilnies” darbininkus ir 
nubausti tuos, kurie yra atsakomingi del bankų bankrū- 
tavimo ir nunešimo milionų dolerių darbininkų taupybos!

Akyva ir tas, kad šis areštas ir užpuolimas padary
tas kaip tik tuojau po to, kada Prūseikos-Butkaus gazie- 
ta smarkiai puolė Andrulį, Milerį ir kitus vilniečius, da-

' “Daily Workerip” admini
stracija sugrąžino. Eastono 
(Pa.) prūseikiniams menše
vikams $15, kuriuos jie bū- 
vd siuntę kaipo “auką”’ Tas 
dar kartą parodo, kad 
Kompartijos organas veid
mainiško tų žmonių “nuošir- 
duiho” nepriima. Komunis-5 
tų;: Partijos nusištatyma's1 
yra tokis: jeigu tau ištikro 
rūpi komunistinis judėji
mas, tai neardyk' jį! Jeigu 
nori paremti komunistinį ju
dėjimą, tai neVogk iš orga
nizacijų, nedraskyk tų dar- 
bminkų organizacijų, kurios 
jag per metų metus remia 
kdūiunistinį judėjimą (kaip 

_ AUDLD, LDSA ir kt). Jei- 
7 v gū itu viena ranka piktai ar-
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lyvavusius Universal State Banko smulkių depdžitorių 
mitinge! Ši gazieta kaltino Andrulį, Milerį ir kitus, būk 
jie organizuoja depozitorius ir pagelbsti formuluoti jų 
reikalavimus priešingai Illinois valstijos įstatymams!

Ddr akyviau yra tas faktas, kad tūlas renegato Prūsei- 
kos gizelis, besivalkiodamas po tūlas New Jersey valsti
jos kolonijas nesenai skelbė, kad ant “Vilnies” tuoj bū
siąs padarytas valdžios užpuplimas!

Šitie faktai, būtent, liudija vieną ir tą patį: lietuviš
ka buržuazija, podraug su menševikų lyderiais ir komuni
stinio judėjimo renegatais darbuojasi sukaitusi, kad su
naikinti lietuvių komunistų dienraščius ir, drauge, žino
ma, organizacijas!

Tai sakyte sako kiekvienam lietuviui darbininkui: stip- 
rinkfrn savo judėjimą! Stiprinkim dienraščius: “Vilnį” 
ir “Caisvę” ir visą revoliucinę spaudą! Neleiskim bur
žuazijai su savo talkininkais sunaikinti tą taip ryškųjį ir 
nepayaduojamą įrankį klasių kovė j, kaip komunistinius 
dienraščius!

Mementas nepaprastai svarbus: baisi bedarbė, badas 
^iešpatauja tarpe milionų darbininkui Darbininkai1 vis 

ėja, kas gąztjina buržuaziją it toįęl įji"siunta.
Šiuo tarpu eina šalies prezidento rinkimų Vajus. Kiek- 
enąs darbininkas privalo dirbti visais galimais būdais 

:tiprlnimui Komunistų Partijos rinkimų" kampanijos;
ikimui darbininkų po Kompartijos vadovybe!

buvo pervesti j Elijošiaus banką, kuris užsidavė. *

Naikinamos Savišalpos Draugijos
1 < 'LChicagos “Vilnis” rašo:

“Rūtos pašelpinė draugystė turėjo Elijošiaus banke 
,000 taipgi turėjo per tą banką pirkus morgįčių. 
ir pinigų negali gauti ir su tuo morįičium atrodo 

gai. • z ” ”
“Būvo pirmiaus pinigų padėta Ęirst National banke 

ir nariai raminosi, kad užsidarius Elijošiaus bankui, bus

IŠ LAIKRAŠČIU
SSSR. BEDIEVIŲ KOVA 

PRIEŠ TAMSINTO  JUS
Sovietų Baltrusijos darbi

ninkų, kolektyviečių ir 
darbo valstiečių laikraš
ty, “Raudonajam Aytojuj”, 
drg. V. Skardžius rašo:z

Liepos mėnesį Karingųjų 
Bedievių Sąjungos Centra- 
linis Sovietas apskelbė be
dievių organizacijų ir kuo
pelių sutvarkymo ir Įsuštip- 
rinimo kampanijos, mėnesiu. 
Ši kampanija, apskelbta ne 
be panlato. > n į ’f! 4
SSSR darbininkų klasė, ko- 

lektyviečiai į^ djarboi |als- 
tįęčiai, Komuniądį (Partijos 
Vadovaujami,: iąstvibj ' klasių1 
kovoj, nepailstatiiai, su d*

sa'rio sėją. Daugumoj vie
tą 1 bedievių kubpelės ' Šįą 
svarbiausią ūkiškai-poįitirię 
kampaniją p r h m i e g ir j b. 
Įvairių religinių švenčių 
šventimas, “atpuskų” lanky
mas, kuomet kiekviena dar
bo valanda, kiekviena dar
bo dieną buvo neįkainuoja
mai brangi,—atitraukė įš 
kolektyvų ir kaimų nemažai 
darbo jėgų. Tas atnešė’di
delį smūgį mūsų ūkiui—kai 
kuriose vietose pavasafįo 
sėjos planai nedapildyti, ar
ba išpildyti su pasįvelinimu 
visai ne del to, kad sękįų 
neužteko, o vien įtik dėlei 
to, jog neracionaliai buvo 
išnaudota- darbo jėgos, da
lis jų buvo veltui aiktfdja- 
m o s r< e 1 i g iriiams prieta-

I Štai į į keletas pavyzdžių: 

kupos Jai^osi,J}^i'|inSaisVadoVav4 Eitūūioš,
Vienintelė pasauly socialis-1 nojos, Osinovkos net is To- 
tinė valstybė pasekmingai! l°c^n?s “katalikiškų’’ vien- 
baigia pirmojo penkmečio kiemių važiuoja ir eina te- 

prįe nai desėtkai žmonių. Tik 
_ ______________ _ iš dienos Litvinos • “atpus- 
kultūros statybos penkme- ką” aplanko apie 30 žmonių, 
čio. XVIL-VKP (b) konfe- Pragaišta jie tenai po 2-3 
rencija savo direktyvose pa- dienas. Tokiu būdu apie 90 
brėžė, jog “'svarbiausiu darbo dienų, brangiausių 
politiniu antrojo penkmečio sėjos dienų išaikvota dykai, 
uždaviniu yra galutina lik- Toki pat nuostoliai ir^ ki- 
v.idiacija kapitalistinių o’e- tuose kaimuose. 13 birželio 
mentų ir klasių aplamai, pil-! “Antano dieną,” atpuskai 
nas panaikinimas priežasčių į Minske, Mogiliove, Toloči- 
gimidančių klasinius skirtu- noj, Mscislauliuje ir kitose 
mus ir eksploataciją ir nu- V--- 
galėjimas kapitalizmo lieka- jama 
nų ekonomikoj ir žmonių darbo dięnų 
sąmonėj, pavertimas visų ūkiuose ir kolektyvuose, 
šalies darbo masių į šamo-! visa tai liūdyja, jog an- 
ningus ir aktingus beklasi- tireliginis darbas apleistas, 

j nes, socialistines visuome- užmirštas, neganėtinai įVer-» 
| nes statytojus.” _ Atsako-. tinamas. Vietinės kultko- 
mingiausi uždaviniai gula misijos ir net atskiros be-;

aS* Nužudysi Proleta
riato Didvyriai

•U't * j r,. . • :■ i h

c Kodėl gi’tįe ; darbai buvo 
“per pusę sustabdyti?” To
dėl, kad “gamyba tuo tar
pu neneša pelno.” O kodėl 
ji pelno neneša? “Todėl, 
kad per šiuos dvejus su vir-y 
šum metus visą laiką puolė 
kainos.”

' I . -

Pas Grigaitį išeiną taip, 
kaip, toj begalinėj pasakai
tėj: “Kodėl silkei :sųri? 'Toj- 
del, kad ji įmvp sūriam, jū
ros vandenyj, ■ Kodėl jūpoS 
vanduo sūrus?; Todęl^kad; 
jatne silkėsį vęndj’H^ t, 
ir tt. ’ ' U i . ■’ 5 ■ V ’1 < į

. : ; ; I r M I K
Grigaitis, žinoma, kaipoi 

kapitalistinės sistemos gy-. 
nė jas, nesutinką su tą nuo-; 
mone, “’
dele kraštutinių radikalų I kovas po obalsiu “Visa Ga- 

u 1-. v • •■?,.. mažuma,” kad’ “gerovė nei;ip Sovietams” ' Jis ’ biivodari, revoliucines orgamzaci- Amerikoje nei kitose kani- 1 JĮS Du\°
inU in nUifa irn AmeriK0Je, nei Kitose Kapi- SUai‘estuotas ir įkalintas, is- jas, vagi jų iždus, o kita, ke- tahstinese šalyse daugiaus liuosavo jį tik revoliucija, 

nebegrįš, nes kapitalizmas įvykusi tų pačių rųetų pabai- 
guli ‘mirties patale’ ir jam gOj, 
nebėra vilties išsigydyti.”
Girdi, jie žmonės stoja už Vengrijos Komunistų Parti- 
nuvertimą kapitalistinės jog. Laike proletarinės re- 
tvarkos, bet jie neturi įro- voliurijos viešpatavimo, t. 
dyti /konkrečių faktų. O y./hike Sovietų valdžios 
Grigaitis, kuris stoja už lo- Vengrijoj, Saliai, podraug 
pymą kapitalizmo, išeitų tu- su ottu Korvinū, dirbo, ko- 
rįs faktus, bet jų neparodo.; vodami prieš kontr-revoliu- 
Ar ne juokingą? ! Iciją. Del to; Korvinas buvo

Todėl pas Grigaitį išvada baisiai buržūazijos neapken- 
išplaukia aiški.: “depresija čiamas 'ir paskui jis tapo 
bus pašalinta,” milionai dari- nužudytas. Po . to, kuomet 
bininkų ir vėl turės uždar- revoliucija buvo paskandin-

Nesenai Vengrijos gudeliu 
fašistų valdžia nužudė du 
komunistu, Imre Saliai ir 
Aleksandrą Fuerstą. Kas 
jie buvo? Kodėl juos nužu
dė ? Štai trumpos tų didvy
rių biografijos: ; 1 > 
i I < ' • ’ ‘ . j
! Imiras- Saliai gimė Vengri
joj 189^' metais,; nedideliam 
miestelyj.; i Sujaukės * 14-koš 
metų amžiaus, jis nuvyko į 
Bu^ap0tąJ Dviem metais 
vėliaus, įstojo jį; sočial-dėmo- 
kįi’atą partiją. ' Laike1 karą,; 
Saliai pasiliko išlikimas re
voliuciniam ^judėjimui ir dri 
ganizavo darbinihičd^ prieš 
imperialistinį katį Wi9žto biržėlib5 Rorysove " atpus-

hlttTlv. 1 X . bnd i ' T.UtnnlrAC

lis centus numeti “Daily1 
Workeriui”, tai tokia para
ma, tik aišku, yra daroma 
ne tam, kad parėmus komu
nistinį judėjimą, bet tam, 
kad ardžius jį!

Už tai, kad “Daily Work
iris” taip pasielgė su Easto
no prūseikiniais menševi
kais, tai Prūseikos-Butkaus 
organas Iškeikia “bimbu- 
kus”: “veidmainiai”, “blofe- 
riai”, “melagiai” ir t. t. ir 
t. t. Plūdimosi, kolionių 
prūseikinėj encyklopedijoj 
nestinga. Piktai keiktis ir 
koliotis mes jiems nepavy- 
dim ir geresnio iš jų nesiti
kim. Tai desperacijos ap
imtų žmonių vienatinė at- 
g^iva! • 1 i'. (

raštis “Vilnis” 
Universal State

dyti ^konkrečių faktų.

Drąugas Saliai buvo 
vienas iš organizuotojų

baigia pirmojo 
planą, uoliai ruošiasi 
antrojo socialistinio ūkio ir

vidacįja

iš ^vienos Litvinos • “atpus-

vietose ir čia veltui aikvo- 
šimtai, tūkstančiai 

pavieniuose

bių! Reiškia,“ kapitalizmas ta kraujuose, / d. Saliai ne- 
fine, mes jį. turime ginti. \ *

■ > Andai 1 tks: pats žmogus
agitavo už nupirkimą iš ka-

( pįtalistų': fabrikų ir(5 įvedinįą,
tuo būdu, socializmo. '

? Kaip5 tuoųiet, taip dabar
mes rsąkpąiej kad^taii ka" tąs 
žmogus goriną, .zmoYną, pe- 

skėlbia nieko bendro su 'Mark- 
gank0 so! ir Lenino mokslu. Tai 

(lietuviško uždaryto banko) į griūvančio ^kapitalizmo gel- 
šėrininkų-pajįninką sąrašą. 
Jų yra arti du šimtai. Tar
pe' kitų, randame vardus Se
kamų lietuvių1 kunigų: Alba- 
viČiaus, Deksnio, Krušo (L- 
DS Skundiko) ir Linkaus. 
Stambiausiu šėrininkū buvo 
Elijošius—apteiktas Gede- 
mino ordenu ir Smetonos 
palaimintas žmogus. Jis tu
rėjo net 976- šėrus. Gugis 
turėjo 21 ir adv. Bordenas 
—32 Šeru. <

Sprendžiant sulig pavar
dėmis, tai 98 nuoš. užsida
riusio banko šėrininkų yra 
lietuviai.: ’ n- ' .

v • M • n- t- f f ‘if, v 1 r i žmogus'-^orthp', jžindhią, . ne-

Tai

Visa tai liūdyja, jog an-

“Mokyto Žmogaus”ĮLpgjką
“Naujienų” “mokslinčius” 

klojusia $ayo gązietoje, “ko- 
dęii negrįžta gerovė?” Į tai

bėtojas ir kaipo tokis, aiš
ku, jis tik ir tegali panašiai 
kalbėti!

Komunistai skelbia ir jie 
tąf įrodo faktais kapitaliz-j 
m o įrimą, jo ėjimą prie ga
lo. Jie todėl sako, kad rei
kia organizuoti darbininkus, 
juos šviesti marksizmu-leni- 
nizūiū, rubšti kovom už nu
vertimą kapitalizmo ir įstei
gimą darbininkų ir farme- 
rįų valdžios Sovietų formo
je. , '<,1$ Tf '
- Komunistai tam turi ir 
pavyzdžių. Jie rodo 1 kiek
vienam darbininkui į Sovie
tų Sąjurigą, kur valdo patys 
darbininkai, bųdavodami so
cializmą. įlępaįsąnt sun
kiausių sąlygų, nepaisant tų 
visų kapitalistų puolimų, da
rytų' is tebedaromų' šian
dien, Sovietą Sąjunga pa-

į bėgo iš Vengrijos, bet slap- 
•ta dirbo iki 1920, metų. Pas
kui : pasitraukė iš Vengri
jos ir dirbo, nelegaliai, kai-1 
po narys Vengrijos Komu- t ^e(įįevįų • organizacijų, dieviu’kuopelės oportunistL 
mstų Partijos Centro Komi- T k viqipmq vra Serai žino- • • • Kuopeles opoicumstH 
ietn* riOPJ mptnk hn'vVVn duK vlsiems serai .t. I nia! į tą darbą -žiuri,. Visai : c°* • Tca“ 1 bu vyko ma, kaįp stropjai atsiliku-'nesirūpina, surišt kova prieš 

. .. • i\/r i a i i * I siuose darbo žmonių sluoks-' esi?*uP a suris - P
studijavo Marksū-Engelso ir niuose dar iki šioliai tebpra 
Lenino Institutuose, iki pa-' - - ...................
galiau sugrįžo į Vengriją ir! ra^ zababonai, tradicijos, 
buvo budehų sugautas irikurįos iabaį kliudo jų ūkiš- 
nuzudytas.

Aleksandras Fuerstas gi- muisi. Kad pilnai nugalėti 
mė 1903 metais. Po to, kuo- kapitalizmo liekanas ekono
mei Vengrijos Sovietų vai- mikoj ir žmonių sąmonėj— 
džia buvo nugriauta, jis sto-! reikia daug padirbėti. Po- 
jo į revoliucinį judėjimą, j litinis ir kultūrinis darbo . i 
Kaip tik tuo laiku, kuomet masių lygis jau žymiai pa- į 1- Reikia organizaciniai su
tik patys stipriausi ir ge- kilo, apie tai puikiausiai tvarkyti bedievių kuopeles, 
riausi darbuotojai ir kovo- liudija visa mūsų socialist!- paskąitliuot savo aktyvas, 

nė statyba. Auga ir ateiz- įvest tinkamą finansinę dis- 
mas (bedievystė), mes turi- cipliną.

po narys Vengrijos1 Komu

į įsiskverbę religiniai prieta
kai, zababonai, tradicijos,

kam ir kultūriniam vysty-

tikybą su socialistinės staty
bos reikalais.

Dabar prasideda šiena
pjūtė, javų nuo laukų valy
mas, reikalauja visų darbo 
jėgų įtempimo.

Kokie uždaviniai stovi 
prieš bedievių organizacijas 
udarno liepos mėnesio lai-

ji$|bąpdo surasti atsakymą, naįkino bedarbę,’ panaikino h 
beĮnegahjrto^lpąreišk^ kf^ižį. ‘ Ji šekūiinfeai stato £ 
kąd siancjięji jinęs ^ajimę ųaująipąsąulį.;: Ęęvoliuciuįo „t 
^j^i darbininkų^ judėjimo, . priešių U
Grindi, J<rizio priežastys, issi- ninkai nusiduoda to nematą,t F 
aiškina tik “iit! ' pilpcf • mpf.il i. .1. ____ • - t • K'aiškins tik “už ; eilės metų 
po to”, kuomet ji praeis. Ar 
ne gudriai nušnekėta?!
: - i. ru, • • ■ j

$et toliau, tasai rašytojas 
pOll^U : .V h .;U7

Per dvejus ir pųsęy depresi
joj metus1 darbai _1 buvo, 1 vidu
tiniškai ! imant, -per -pusę su
stabdyti, ir pramones prekių 
perviršio jau senai nebera. 
Yra greičiaus prekių trūku
mas.
i • , ■ - . ■ ■ • ................ ...

bet gyvenimo tikrovė, diena 
jpb (JiįnUi kapitalizmo smu
ki,maš, o Sovietų Sąjungos 
štipVėjimas ir ‘ progresas 
daugeliui jų atidarys akis. 
Žinoma, n i e kas nesitiki; kad 
kapitalistai1 ’ bei'■ ją* • berhai 
(šobial-deniokratų ' lyderiai) 
tam kada nbrs pritartų. Ko
munistam svdrbu pertikrin- 
ti dŽrbiĄinkav kurie dar vis 
seka bufžuažijoš agentus.

tojai pasiliko judėjime. Jis 
buvo nariu social-demokra- 
tiį kontroliuojamų profsą
jungų, bet greit perėjo į 
opoziciją. Jo kova prieš iš
davikišką social-demokratų 
darbą greit jį privedė prie 
komunistų ir jis patapo 
kompartijos (nelegalus) na-, 
riu. Čia jis dirbo, užimda
mas žymią vadovybėje vie
tą. Daug kartų buvo areš
tuotas. Penktu kartu' su
areštuotas 1929 metais ir, 
įskundus provokatoriui, jis 
tapo įkalintas 18-kai mėne
sių, ųž veikimą^ tarpe komu
nistų. Jis buvirtūd draugii, 
kuris reorganizavo nelegalę 
komunistų partiją po > sua
reštavimui Zoltepo Sžato ir

me jau virš 5 milionų orga
nizuotų bedievių, kurie ak
tingai kovoja už darbo ma
sių nuo tikybos nuodų pa- 
siliuosavimą.

Vienok šiandien mes ne
galime tikrinti, kad kovai

2. Pravest pažvalgą kuo
pelių biuriį sąstato, pasy
vius biuro narius perrinkt, 
arba papildyti biurus ypa- 
tomis iš aktyvo eilių,. 
kiekvienam biuro 
ta*m tikrą darbo šaką, lik-

Abu nužudytieji draugai 
buvo geriausiais pavyzdžiais 
pasišventimo, sunkaus dar
bo, heroiško* veiklumo. Ven
grijos komunistų partija ir 
revoliucinis darbininkų jų-j kur buožijos agentūra—po- 
dęjim&š nužudytųjų asme-ipai, kunigai ir kitų rūšių 
nyse prarado du iš savo ge-| klerikalai, n a u d o d a miesi 
riaušių darbininkų!

prieš tikybą jau ganėtinai viduot, beasmeniškumą ir 
išplėsta, energingai vedama. 
Anaiptol antireliginis dar
bas, . internacionalio masių 
auklėjimo darbas, tamp
rus to darbo sujungimas su 
visa socialistine statyba to
li atsilieka nūo» kitą darbo 
Šakų ir pirmoj eilėj nuo 
ūkio vystymosi. Prieštiky- 
binio darbo praktikoj daž
niausia mes vedam tik kam
panijų keliu, o nevedame 
sistemačiai, prisilaikome he- 
atsakomingumo ir beasme
nės, nevykdome 6 drg. Sta
lino sąlygų. Be tb, daugu
mo} kaimų ir kolektyvų,

“Dabar draugystę neturi pinigų nė ligoniams pašelpas 
mękęti^' ‘ -V' /

del .šios ’ spęjdiliaciios draugys- u v, a u
wkpa Friesau- kteįiekitės platinti ir kito- 

gia^ajti tįgJrviBaiijinkai. ; tTainke.vicia, kuris nuolat puo- kją tfčompartups' literatūra
M sąmonip^tis 4yra vienas atsako. įar^ angliškai kalbančių

M i ♦ v -t i • ■ i . • t1

Komunistų Partijos rinki
mų platforma reikia pa
skleisti. k u o p 1 ą č i a u šiai;

darbininkų masių!'piingu del iOS. pądętieš>” ‘

mūsų neveiklumu ir pasyvu
mu, skiepina'darbo masėms 
savo žalingą įtaką,—visai 
nėra bedievių kuopelių, o 
jeigu josios tenai ir randasi, 
tai neretos jų organizaciniai 
sukliurusios, nieko neveikia, 
gis nęsiliąuja stiprinti sa
vo pozicijų.

Paimkim šių metų pava-
M * . , ' * * * * Ii-*

neatsąkingumą.
3. Išplėšt masinį antireli

ginį darbą, mobilizūot ma
ses javų derliaus valymo 
kampanijai, taip,/kad kiek
vienas lauko darbininkas, , 
kolektyvietis ir pavienis 
darbo valstietis atsisakytų 
nuo religinių švenčių sveti- ' 
timo, neaikvotų nereikalin
gai brangių darbo dienų;

4. Bedievių kuopelėms,* •. 
kaipo atsakomingoms visuo- / 
meninėms o r g anrzacijoms, f 
aktyviai prisidėti pfte “Ket- (1 
virtų užbaigiamųjų penk- \ 
mečio metų” vidaus pasko- j 
los platinimo savo eilėse, ko- / 
lektyvuose, sovūkįuose, ir’Ų” 
pavienių valstiečių tarpe, 
pasiimant sau tam tikras 
užduotis;

5. Esamos bedievių orga
nizacijos privalo organizuo
ti'bedievių kuopeles tenai, 
kur jų jki šiol nėra, arba 
sustiprįnt .darbą tenai, kur 
jis visai nejaučiamas, arba 
silpnai vedamas. /



C Antrad., Rugpjūčio 16, 1932 LAISVE Puslapis trečias

Ginkluota armija saugoja kelius į Wpshingtoną, kad nesugrįžtų išvytieji veteranai.

—44

o

o

Borjom
o

Narzan

M. ž.

Pittsburgh ir Apielinkės Žinios

Pa.—
Brooklyn, N. Y,

iiiiamaniomaiiiaiiiaiiiamBiiiBiiiQiiiaiiiaHianiaHiBmoiiiaiiiBmaiiiaiiianiaHiaiiism

X

imainaHiaiiiaiHBmaiiiaiHaniBinaiiiainamaiiiai»iaiiiaineiiia»iiainainai»aiiaiiiaiiia

o

77

o

77

o

7J

s

77

77

o'

^o. 

77 

S 

o~ 

s 

s

77* 

o'

0

77

su- 
re- 
or-

Daktarų rekomenduojamas kaipo viduHam nau 
' dingas ir gero skonio mineralinis vanduo.

Kaina 40 centų už kvortinę bonką

Kliubai, Restoracijos; Saldainių Krautuves ir 
Aptiekos Tuojau Reikalaukite Jo.

Kuris tik darbi
ninkas pamatė, kad jūs ir jūsų

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

Kaina 15 centų už puskvortį.

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

šaltinių,

Laisvės” No. 165,

Tuomi renegatams

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

427 Lorimer St.,

Biskis iš APLA 2-ros Kp. 
Susirinkimo

McKEES ROCKS, 
laikytam A

Nuo savęs turiu pasakyti 
vo, kad kuopa griežtai parei- kad sulig priimtos etikos, bile 

Laisvės” redakcijos, kuris sąžiningas žmogus, pa

s. Tik j 
juos ber/ikalingai i

DUODAME GERĄ NUOŠIMTĮ i
,, Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais. 1 
Nelaukite ilgai nes publika; ištroškusi !šių pašau ’ 
liniai žinomų sveikatai naudingų Vandenų.

■ ' : “LAISVE”

/ Bedarbių Reikalais Konferen
cija Pittsburghe |

iohhmm

I

' tęngė auče-ngti tikrai gryną 
'F. Rodgerio 'veidą. Ltd visi 
mato ir žino; koks prisimete- 

j lis į progresyviam 'judėjime F. 
I Rodgerls buvo ir’kuo jis tik
rai yra. 1

.............-J. Miliauskas, ■ <
APLA 2ros Kp. Narys.

anglu Kalboje knygos
THE MOLLY MAGUIRES

By ANTHONY BIMBA
The determined struggles of the miners in the Pennsylvania 

; anthracite district during the seventies to improve their conditions.
. • 1 144 pages—$1.00.

KAIP SKL0K1N1NKAI‘REMLV
KOMUNISTU PARTIJĄ

Philadelphijoj renegato Prū-’ gė diktatoriškai, neleido įne- j 
seikos pasekėjai, Benderis, Mer-,1 Šimą balsavimui. Nei jokia par- 
kis, Šimanskis ir kiti daug gi-, lamentarinė taisyklė neduoda 
riasi, būk jie remią Komunistų ! galės neleisti įnešimą balsavi- ■ 

mui. Toliaus pasakojo nariai, i 
kad šimanskas ir Benderis iš ; 

rankas trynė, I

Partiją visur ir visa 
“bimbiniai
juodiną. Komunistų Partija vi-i džiaugsmo net j
sai kitaip atsinešanti linkui jų.! kad pirmininkas taip gudriai 

pavyksta pasielgęs, neleisdamas įnešimą 
dalį darbininkų tūlam laikui su- balsavimui. Ar dabar neaišku, 
klaidinti. Tad čia noriu nors kaip renegatai remia K. P.? Ar 
trumpai pažymėti apie jų dar- neaišku, kad Bendaravičius, 
bus. Kaip jie remia Komunis- * šimanskas ir kt. eina kontr- 

j revoliucionierių pareigas?
Keliom dienom prieš norfiina- 

cijų konferenciją buvau paskir
tas per K. P. Distrikto 3 orga-

Reikia pasakyti, kad Phila. 
yra didžiausias renegatų liz-' 
das. Jie čia turi daugiau dar
bininkų suklaidinę, negu bent nizatorių d. L. Platt, pagelbėti 
kurioj kitoj kolonijoj. Su-1 K. P. 13-tos Sekcijos sekr. drg. 
klaidinti tuos darbininkus pa-' S. Milleriui matyti valgomų 
vyko todėl, kad jie vartoja; daiktų lietuvius biznierius ir ' tra melagystė :

; prašyti, kad jie paaukotų kiek 
maisto minėto suvažiavimo de
legatams. Kur tik užėjome, ten 
gavome. Važiuojant pro Ben- 
daravičiaus” grosernę, Milleris 
nusitarė užeiti, nors išanksto

apgaulingus “argumentus 
būk jie esą geri kovotojai j 
už darbininkų reikalus ir ei-> 
ną su K. P. Kiek laiko atgal 
teko dalyvauti šiaurinės Dalies i 
Lietuviu Republikonų Kliubo su
sirinkime ir užkviesti kliubą, pasakiau, kad pas jį nieko ne- 
kad išrinktų delegatus į Penn. gausi, ir del ko negausi. Po ke- 
valstijos bendro fronto konfe- ‘ lių minučių jis grįžo be pasek- 
renciją, kuri atsibuvo Reading,! mių. Nespėjus įsėsti į auto, at- 
Pa. šios konferencijos tikslas ! bėgo Bendaravičienė ir pradėjo 
buvo užgirsti Komunistų Parti- rėkti. Girdi, jūsų Galeckienė 
jos statomus kandidatus į vald- baigia visus kostumerius nuo 
vietes. Užbaigus kalbėti, buvo i mūs atkalbinėti—ne tik lietu- 
duotas įnešimas ir patvirtintas, į vius, bet ir kitataučius. Negau- 
kad kliubas prisidėtų prie to site nieko nuo mūs! PareiŠ- 

^taip svarbaus darbo. Kiek te- kiau, kad nėra reikalo karščiuo-
ko patėmyt, tai nariuose buvo tis. Mes žinojome pirmiau, kad 
geras ūpas, nusistatymas ir pa-! jūs nieko K. P. neaukosite, 
siryžimas padėti Komunistų ne todėl ėjo, kad gauti, bet to- 
Partijai rinkimuose ir jos ve- i del, kad dar kartą parodžius 
damom kovom už darbininkų, darbininkams, kad jūs veidmai- 
klasės reikalui Į niaujate ir atmušus jūsų sklei-

č Apleidus ma n svetainę, ėjo džiamą nesąmonę, būk remiate 
diskusijos. Daugelis darbinin- ~ ~ 

f kų ir biznierių kalbėjo už įne-
Nei Galeckienei, nei ki

tam kuriam drg. ar draugei ne
šimą, pareikšdami, kad darbi- ra reikalo atkalbinėti nuo jūs 
ninkams tėra vienintelė išeitis kostumerius. 
vienytis po kovos vėliava, vado- 

f vybėj Komunistų Partijos ir ko
voti prieš badą, prieš išnaudoji-i 
mą. Atsirado, žinoma, ir to- Į 
kių, kurie smerkė visaip K. P.1 
Bet darbininkai, kliubo nariai, Į

1 gimtai atsakinėjo ant nepama- i 
Tuotų užmetimų. Visa virtinė 
renegatų: Benderis, Merkis, ši
manskas ir kiti, kurie taip daug I

, giriasi, kad jie remią K. P. ir Rugpjūčio 7 d
1 jos visus darbus, sėdėjo, tarsi PDA 2-ros kuopos susirinkime,

Kuo- apart įvairių tarimų, buvo 
P. ir : “griaudus” n u s i s k u ndimas

Visos Organizacijos Lai Siun
čia Delegatus

PITTSBURGH, Pa.—Petny-J 
įčibj, rugpjūčio 19, Wo4tan( 
(Svetainėj,) 220 Stanwix ( St., 
i įvyksta labaį (ąvarbi. konfer.en-, 
: ciįją prisįrengimui prie Huger 
I Mai-ch., Vi^os Ęittsburgho ir 
/ p, r i e mįesčių organizacijos 

■ kviečiamos rinkti , delegatus ir i > 1 i j i i ) | •. siųsti konferencijom , 
I Suprantama, .tokiu, greitu 
I laiku ne visos organizacijos tū- 
: rėš susirinkimus, todėl he‘ yi- 
i'sos galės išrinkti ilėlegatbs. j 
i Tokiam atsitikime turi būti- ; 

nai žiūrėti organizacijų 1 vai-! 
dybos,' kad pasiuntus'atstovui, i 
Jeigu kurios organizacijos tuo i 
laiku susirinkimo nebus, tai į 
valdyba tuojaus pasitaria irį 

suprati- Pas^unbia atstovą į tą konfe- 
aprašymas yra neteisin-|re 

gas, tai pirmiausia bandys į.! ' 
neteisingus raštus atsakyti' 
per spaudą ir tik negavęs, 
spaudoje vietos atsakymui,/' 
jieškos kitokių būdų pąsiteisi-j 
nimui. Bet suniekšėjęs žmo
gus atsakyti į teisybę ne
drįsta ir neturi faktų, tad 
griebiasi bile kokių priemo
nių.

Kas link
Nors aš nežinau, kas rašė mi-i 
nėtą korespondenciją, bet ;ko-r 
respondentui reik atiduoti 
kreditas už tai, kad jis pasis-

THE SOVIET WORKER
I By JOSEPH FREEMAN 

■ . j . ' I. ! < iAn account of the economic, social and cultural status of Labor 
in the U. S. S. R. 408 pages—$1.50

TOWARD SOVIET AMERICA
By WM. 2. FOSTER

Presents'in this book the program and policies of the Communist 
Party in the United States. He discusses unemployment and war 

i and describes the revolutionary way out of the crisis.
• • I 350 pages—$1.25

A'
THE RED CORNER BOOK

’ 1 FOR CHILDREN ‘
Short stories'and poems valuable to workers’ children.

- 110 pages—$1.25

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

! visa klika eina prieš darbinin- ■ matęs, kad, sulig jo 
j kų judėjimą ir griauna organi- j mo, 
i zacijas, vagia iždus ir sabota- 
žuojat K. P. vedamas kampa
nijas už darbininkų reikalus, 
tas darbininkas neina pas jus. 
Daugelis darbininkų jau 
pranta tiek, kuris biznierius 
mia darbininkų kovas ir jų 
ganizacijas.

Benderis per “Klampynę”, 
num.x 28. ve kaip burnojai 
“Daugelis philadelphiečių gerai 
atmena, kuomet M. žaldokas bu
vo importuotas Philadelphijon 
per bimbinių biurą, kad pagel-

Į bėjus ekstriniams sugriauti or-
I ganizuotą lietuvių darbininkų 
judėjimą.” čia renegatas Ben
daravičius papildo dvi melagys
tes. Viena, Benderis (Bendo- 
ravičius) gana gerai žino, kad

j mane siuntė ne Lietuvių Biuras, 
; bet Komunistų Partijos Distrik

to 3 komitetas ir uždėjo man ąt- 
sakomingą darbą distrikte. An-

: Benderis pats 
yra žymiausias griovikas orga
nizacijų, nes jo pasidarbavimu

i likosi suskaldyta ALDLD 10-ta 
! kuopa ir 6 Apskritys ir pa- 
j grobtas organizacijos iždas. 
[ Kad jūs esate kaltininkai to vi
so, tai buvęs darbininkų teis
mas jus ir kitus sklokos vadu
kus prikalė prie gėdos stulpo. 
Kad jūs vartojate demagogiją 
pateisinimui savo^ purvinų dar-

' b'ų, tai nėra nuostabu. Tai 
j kontr-rėvoliucionierių užduotis.

Bet tenka ve kas dar pasa
kyti. Jūs, renegatai, galite pur-

I vinti Komunistų Partiją ir jos 
, veikėjus, jūs jos nesugriausite. 

Ir ' Neigi jūs bendras darbas su fa-
■ šistais ir visais išnaudotojais 
pajėgs nusmaugti revoliucinį

' judėjimą. Jūs gelbstit išnaudo
tojams triuškint revoliucinį ju
dėjimą, bet jūs jo nesunaikinsit. 
Darbininkų klasė pergalės tur
čių klasę po vadovybe K.P. ir 
nušluos visus į užmiršties kam
pą.

irenciją. Geriausia siųsti be- 
■■ dar.bius atstovais, bet ir dir-i 
• i bantiesiems svarbu dalyvauti Į 

ir bendrai kovoti už bedarbių; 
j ir socialę apdraudą.

Hunger March Pittsburghe1 
planuojama turėti rugpjūčio 
31. Pirma buvo planuota tu
rėti rugpjūčio 10, bet dabar 
atidėta, kad geriau, prisiren-, 
gus, ypatingai, kad daugiau į 

korespondento.' eks-kareivių pritraukus ir 
bendrai kovojus.

Konferencija prasidės 
vai. vakare.

Komitetas

LABOR AND COAL
, By ANNA ROCHESTER

Gives the background of recent mine strikes and of the present 
mass unemployment. Explains who owns the mines, what profits 

. operators make, and labor conditions. Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

Cotton and wool—the “sick giant” of industry, and its stretch
out, army of unemployed, child labor, and “over-production.”

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND LUMBER
By CHARLOTTE TODES

This book exposes timber speculations, railroad steals, the waste 
of resources and labor conditions in the lumber camps.

, z b ( Regular $2.00; Popular $1.00

Sovietų Kaukazo Šaltinių
: : r. ■ ' • ; !

Mineraliniai Vandenys

LABOR AND SILK '
I ■ 1 > By GRACE HUTCHINS

Wages, profits, speed-up, mergers and unemployment in the silk 
and rayon industry and the conditions of labor.

i • . ; tb ■ > i t Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND AUTOMOBILES
By ROBERT W. DUNN

Etxposes Ford secret police and speed-up, General Motors wage 
systems and mass lay-offs in Detroit’s “wonder industry.”

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND LEATHER
By RICHARD B. WINTER

Conditions in another “sick” industry from the basic tanning 
operations to the finished shoe and other leather products.

Regulai* $2.00; Popular $1.00

FORCED LABOR IN THE U. S.
By WALTER WILSON

Convict labor camps and mines, chain gangs, tenant system 
slavery, prison peonage in the United States and colonies.

Regular $1.50; Popular $1.00

WOMEN IN INDUSTRY
By GRACE HUTCHINS

The vivid story of 11,000,000 women and girls in industry, their 
conditions and the problems of organization.

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

The industrialization of the South and present conditions and 
struggles of white and Negro workers and farmers.

Regular $2.00; Popular $1.00

j kad išduotų, kas rašė minėtą 
korespondenciją. Sužinojus 
tikrai kas rašė, tai F. R. su ; 
savo pasekėjais koresponden- '

Nekuriė : 
teismu 
ji at- 
išduo-

tą bandys nubausti.
R. šalininkai net 
“Laisvei” grasina, jeigu 
sisakytų korespondentą 
tu . *

Draugas J. Gasiunas

klemsai, užsidarę burnas.
met buržuazija smerkė K.

, niekino ją, tai renegatai" nei į “draugo” F. Rodgerio, kacį jį 
žodelio nei viens neištarė, kad kas tai galutinai numaskavo 
atrėmus nepamatuotus K. P.
aromus užmetimus.
Jei žodelio nesakė nei vienas, lutinai sujudošėjo ir kokius sirinkime.
ad kliubas prisidėtų prie rin- skymus jis daro APLA 2-roj j respondenciją, keletas

kimų kampanijos. Reikia pa
sakyti, dar ne viskas. Ne tik 
kad jie tylėjo, bet šimanskas 
merkęs akį pirmininkui neleisti 
įnešimą balsavimui, nes aiški 
dauguma buvo už įnešimą. Taip 
pirmininkas ir padaręs. Pasiel-

parei- 
nurody- kalavo, kad R. perskaitytų 

Taipgi- damas, kad F. Rodgeris ga- tą korespondenciją kuopos su- 
Perskaičius ko- 

uaro Arua z-roj i responaenciją, Keletas drau-' 
kuopoj. Minėtos korespon-lgų pastebėjo, kad korespon-j 
dencijos rašymą F. R. prime- {dencija yra teisinga, bet di- 
tė J. Miliauskui, būk tai J. M.jdžiuma kuopos narių palaikė 
Rodgerį nuvainikavo tuo savo I F. R.
parašymu ir sykiu jis reikala-

_o_ 
s s s s5
o

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

“Open shop” drive, company unions, blacklists, spy systems, 
strike-breaking methods, employers’ anti-union welfare schemes, 
personal activities and employee stock ownership.

Regular $1.90; Papular $1.00

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

CoAVehiently arranged facts, figures and analytical material on 
speed-Up, wages, hours, the* organization of industry, the Soviet 
Union, imperialism, government, war, social insurance, Negro 
workers, working women, young workers, etc., etc. An indispens
able handbook on labor. Regular $2.00; Popular $0.85

Sovietų Mineralinius Vandenis Brooklyne po vieną 
bonką galima gauti sekamuose vietose: 

Pas K, DĘPSĄį Valgių Krautuvėje 
62 Union Avė., kampas Scholes St 

Pas P. MARčIUKAS, RESTAURANTS, 
417 Lorimer SL, Kampas Ten Eyck Street

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

A. M. KISftON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST, DETROIT, MICH.

USE THIS ORDER BLANK

427 Lorimer Street,
I enclose $ 

to:

Name

Address

City1

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y.

for which please send the checked



__________ ___________ ____

DANGUJ’ Šmalc, vokietis. Kelneris Šmalcas yra di
MM iu» tviFu^n^ ivtiM|iyv?i

----------- koja visiems, kad jis gali atspėti pagali 
Dirbdamas vienoj vietoj, viešbutyj, ke- žvaigždes visus pasaulio įvykius: žemės' 

lis metus, susipažinau su nemažu skaičium drebėjimą, ugniakalnhr išsiveržimą, aud- 
žmonių ir įvairiomis jų ypatybėmis. Su 
vienais jų gan susidraugavau, o su kitais 
tik taip sau gerai susipažįstu.

Tarpe daugelio žmonių randi gan juo
kingo supratimo, įsivaizdavimo. Daugelis 
jų tiki tokiems dalykams, kad iš šalies žiū
rintis gali turėti apsčiai skanaus juoko.

Vieną rytą ateina barzdaskutyklon mano 
gerai pažįstamas virėjas, francūzas, ponas 
Leveau. Kadangi jis nemėgsta daug kal
bėti, tai tik pasidalinome geros dienos lin
kėjimais viens kitam, ir pradėjau dirbti, 
toliaus nieko nekalbėdamas.
; Ponas Leveau jau nebejaunas žmogus, 

jUu baigia penktą dešimtį metų. Visą di
džiumą savo amželio išdirbęs virtuvėse ba- 
gočiausių viešbučių. Nelabai senai užsida-, 
riusiame Waldorf-Astoria viešbuty, New 
Yorke, jis išdirbo net dvidešimts tris me
tus. Čia jam teko virti valgius bent ke
liems prezidentams, karaliams, princams ir 
kitiems didžiūnams.

Jis taip savo amatą gerai pažįstS, kad 
kada būdavo reikalavimas gaminti valgį 
prie “pono” akių, prie stalo ant alkoholinio 
pečiuko, tai jis tatai būdavo šaukiamas at
likti; už ką jis tankiai gaudavo nuo “di
džiūnų“ po dešimkę, dvidešimkę, net ir 
penkdešimkę “ant arbatos”, o nuo tituluo
tų asabų net po aukso medalį.

Tuo būdu jis sutaupė nemažą sumą pini
gų, kurių nemažą dalį įdėjo į įvairių kom
panijų šėrus, pagal “augštų asabų” pata
rimą, manydamas likti greitu laiku pusiau 
milionierium. Tik visa bėda tame, kad ka
pitalistinės ekonomijos dugnas iškrito, ir jo 
pinigėliai sykiu.

Tūli mano, kad jeigu-žmogus gali dasi- 
gauti iki tokio laipsnio, kad gali tokius 
specialius darbus dirbti, tai jis yra gabus 
ir protingas visame kame. Bet taip nėra, 
kaip matysime toliaus.

Man bedirbant ant p. L.-eveau’o plaukų, 
ateina jo vienmintis—draugas kelneris

! ras, vėtras ir kitką; tai yra,, jis galįs tuos 
dalykus atspėti daug pirmiau jų įvykimo? 
Taip, jis sako galįs pasakyti tų įvykių die
ną ir net ir valandą. Kaip jis sako, jis 
negalįs suprasti, kodėl valdžia neduodanti1 
jam darbo prie observatorijų, prie suteiki
mo “tikrų žinių” apie žemės ir erdvės įvy
kius, o laikanti kokius ten profesorius tose 
vietose, kurie, pagal jo nuomonę, negalėtų 
jam nei šaukšto paduoti.

Turiu pasakyti tiesą, jog Šmalcas ištik- 
rųjų kai kada užsispiria tokį valdžios dar
bą gauti. Jis daugelį savo “astronomiškų”, 
raštų'yra siuntęs tūhems lakraščiams, uni
versitetų profesoriams, kongresmanams, 
senatoriams ir. net prezidentams. Tik jo 
nelaimė, kad tos įstaigos ir tie žmonės vi-1 
sai nekreipia jokios atydos į jo “gabumus”? 
Kai kada jam užeina tokios mintys, kad jis 
apleidžia darbą, susideda visokių spalvuo-' 
tų, visaip išbraižytų popierių čemodanan,

I ir išdumia, kaip jis sako, Washingtonan 
i pas “augštus” valdininkus ir patį preziden
tą parodyt savo žinojimo; ir daugiau čia 
nebegrįšiąs, nes esąs tikras, kad jis ten “di
delį” darbą gaus, ir daugiau torielkų ne
bereikės nešioti... Jis taip padarė jau sy
kį ir prie manęs; bet už savaitės vėl grį-1 
žo iš Washingtono pragulėjęs koteliuose 
sulig centelio, ir toliau nedaėjęs, kaip ligi 
“didelių” ponų kiemsargio.

Šmalcas įėjęs pasisveikino p. Leveau’ą 
geru rytu, paklausė, ką jis žino naujo šį

“Nieko naujo, Šmalc. Ką aš norėčiau 
žinoti, tai, kada mano šėrų kaina pakils”, 
atsakė Leveau’as.

“O, tas galima sužinoti labai lengvai”, 
sako Šmalc; ir paklausia: “Ar buvai ten?” 
kriptelėdamas galvą vienom pusėn.

“Buvau ir mačiau poną B. tame reikale. 
Bet jis nieko man negalėjo užtikrinančio 
pasakyti”, atsakė Leveaū.

WILMERDING, PA. I Tai tokią spėką čia raketie- 
Įriai Volpės turėjo.
į Bet Hooverio “gerovė” pa- 
! pete ir gengsterius. Kolei 
■ darbininkai dirbo pilną laiką,

Raketieriai Broliai 
pės Sušaudyti

d. liepos kaip 10:30 vai. | tai ir Volpems užteko savo tu- 
pietus, atėjo nežinomas rimos teritorijos, ir jie žėrė- 

gengsteris į Volpe kafiteriją si sau ramiai šaltąją medžia- 
vadinamą Rome Cafe, Stone ir gą i savo kišenius.

29 
prieš

Wylie Ave., Pittsburgh, Pa.
Išsitraukė automatišką šau-
tuvą ir trimis šūviais nudėjo siejo jieškoti naują rinkų sa- 
pirmiausią Johną, lauke; per-ĮV0 bizniui; ot čia jau tenka 
žengęs per sukritusį Johno Į briautis į svetimą, kitų šmu- 
kūną, įėjo į vidų ir sušaudė! gelninkų teritoriją.
kitus du brolius, Arthurą ir1 
J.ąipesą.

Šovikas pasišalino be jokių 
kliūčių; jau savaitė laiko kaip 
pabėgo, ir šoviko nepagavo, ir 
veikiausiai nepagaus, nes spė
jama, kad tai darbas butlege- 
rių šaikos, panašios kaip kad/ 
buvo

Kas

Volpių.
Tie Volpės per Vieni?

buvo net • 7 broliai, 
pasaulini karą jie buvo

kaip išgelbėti LSD iš finansi
nių keblumų.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
WILKES-BARRE Ir SCRANTON APIELINKFJE

RENGIA LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 12 APSKRITYS

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

Brooklyno Aido Choro Merginų Sekstetas
... — --------------------------------- -------------- ■ .■ .................n........... ....................... ■■■ ....................-........................ ---

Dainuos Wilkes-Barre Aido Choras, Kuriam Mokytojauja D. Zdaniute. Apart Aido 
Choro Dainuos ir šio Choro Merginų Oktetas Naujas Dainas

Sis piknikas turi 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 (SERŲ KALBĖTOJŲ IŠ BRO OKLYN, N. Y. IR KITŲ MIESTŲ

Rugsėjo 1932Philadelphijos Apielinkeje 4 d.LINDEN, N. J.
Rengia Saulės Pašalpinė Draugija 

išvažiavimą, kuris įvyks nedėliojo, 

Charles Beach, N. J. Įžanga 50c. 
ypatai su kelione.

Draugės ir draugai! Saulės drau
gija gelbsti savo narius nelaimėje, 
ligoje ir mirties nuliūdime. Todėl 
jie verta paramos. Išvažiavimas 
bus gražus, vieta labai puiki; čia 
galima maudytis, 
smagiai pasišokti, 
alaus ir užkandžių, 

vėliau gailėsitės.

Bet kai' 
užstojo sunkūs laikai darbo 
žmonėms, tai ir Volpėms pri-j21 tL ru£?pjūčio (August), 1932 m., RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Kad užkariauti naujas šmu- 
gelid bizniui rinkas, reikia tu
rėti ne tik stiprią, bet ir ge
rai išlavintą kariuomenę, bet, 
ant nelaimės, patį “generolą” 
Levvisą ir “oficierių” Valentu- 
konį (lietuvį) sukišo į Pitts
burgh© kalėjimą; pasiliko tik 
šiaip palaida kariuomenė, po 
vadovyste asmeniškai nepaty
rusių brolių Volpių. Tokiu 
būdu ir užsimokėjo savo gy
vastimis trys minėti broliai 
Volpės.

. Beje, Volpės turėjo pasiran- 
Pas | davoję nuo LSD namą ir per 

j 11 ’mėnesių nemokėjo organi
ni zacijai rendos; nebuvo gali- 

I ma nei bandyt griežtai reika
laut iš jų rendos, nes

; Ją 
. Prieš 
visiškai nežinomi; turėjo 
smulkius daržovių biznelius.. 
Bet prasidėjus karui.ir ]— 1 
kelbus prohibiciją, broliai Vol-i 
pės pradėjo bizniauti vynuo-! 
gėmis,- .vėliaus mūnšainu. 
kad prekiauti munšainu, rei
kėjo vietinėj valdžioj turėti 
savo žmones; ir nuo 1918 me
tų Volpės praveda Wilmer-j 
dinge tokius valdininkus, ku- , , . . .. TA-, . . T7 i • I damas; tai buvo kaip ir maine ištikimai saugo Volpių biz-l . /XT . . . f. . . ,L x c nnici / N orini nnl-nv»ni'ii loiaf-

buvo 
prislbijoma, o iš antros pusės 

■LSD pirmininkas gyveno Vol- 
' pių* name, irgi rendos nemokė

n|; ir taip Volpės kontrolia
vo per virš 13 metų Wilmer- 
dingą. Turtle Creeką, East 
Ęittsburghą, taip pat ir “road- 
hpuses.” Ir jeigu kas nors 
pąiįašų, kaip Volpių, šmugelį j 
pradėdavo, tuojaus gaudavo 
perspėjimą. O jeigu perspė
tasis į tai nekreipdavo atydos, 
būdavo nukautas.•K 2Kaip kad vietinis 
tis pastebi, per tris 
nius metus taip buvo 
virš 100 šnjugelninkų 
rentų, ir niekas iš šovikų ne
buvo sugautas • bei nubaustas.

dienraš- 
paskuti- 
nušauta 
konku-

liais. (Nariai neturėtų leist 
savo organizacijų viršinin
kams eiti į tokius ryšius su 
gengsteriais šmugelninkais.— 
Red.)

Dabar, žuvus trims pavojin- 
giausiems broliams Vulpėms, 
gal ir LSD turės 'daugiau drą
sos kolektuoti priklausančią 
draugijai rendą. Kitaip gi 
draugijai gręstų didelis finan
sinis vargas.

Nariai turėtų rimtai susirū
pinti ir sekančiame rugpjūčio 
men.’ 28 d. susirinkime turė
tų tarti savo išminties žodį;

Taipgi 
Bus

Kurie

galima 
gardaus 

nebūsite,

(194-197)

DETROIT, MICH.
Rugpjūčio 19 d., 7:30 v. v. lietu

vių svetainėj ant 25-tos W. Verno.r 
Highway įvyks A.L.D.L.D. 52 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Visi nariai 
dalyvaukite, nes bus nominacijos 
ALDLD centro valdybos del 1933 m. 
ir užsimokėkite savo duokles, kurie 
dar nemokėjote ir taip turime daug ' 
svarbių reikalų aptarti.

, Komitetas.
(194-195)

tąi

DETROIT, MICH.
Rugpjūčio (August) 28 

sekmadienį, rengia L.K.F. 
jas ir prakalbas. Prasidės 3 vai. po 
pietų ant River Rlouge Parko, Lie
tuvių Kalnelio, prie Joy Rd. tilto, i 

šiame išvažiavime bus keletas ge- ( 
rų kalbėtojų, galėsime užgirsti daug 
naujo iš šių dienų įvykių darbininkų 
klasės kovose. Po prakalbų tęsis 
diskusijos sekamo j temoj: 1) Kodėl 
darbininkai turime remti Komunistų 
Partijos rinkimų platformą? 2) Kaip 
mes darbininkai turįme kovoti prieš 
ateivių deportavimą 'ir tt. Todėl vi
si Detroito lietuviai būkite šiame iš
važiavime. Galėsime užgirsti \ įvai- 
įrių minčių tuose klausimuose ir sma- 
įgiai laiką praleisti tyrame ore.
' Visius kviečia »

Lietuvių Komunistų Frakcija.
(194-195) 

--- -------------------- ♦ 
DETROIT, MICH.

Rugpjūčio 25 d., 7:30 vai vakare, 
337 Monroe Ave. Gtaikų svetainėj 
atsibus Ateivių Teisių Gynimo Lie- 
tuviij organizacijų konferencija. De
legatai pribūkite visų org.

— A‘. T. G. Komitetas.
t z (194-195)

dieną, 
diskusi-

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

BU ' ‘ . ' *
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VYTAUTO PARKE,
HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PIIILA.

Dainuos Aido Choras iš Brooklyn, ,N. Y., vadovaujamas B. 
šalinaites, ir Philadelphijos Lyros Choras, vadovaujamas J.

Jurčikonio. Taipgi dainuos pagarsėjęs Brooklyno
Merginų Sekstetas

Gera Orkestrą Grieš Šokiams

r ■■ .. ............... . ............. . .........................

KAROLIS POŽĖLA 
lietuvių čampijonas

* vb&

Jonas Bagocius

KAROLIS POŽĖLA risis su TONY LACKY; JONAS BAGO- 
ČIUS iisis su DANY WINERS; JACK BROWN kuniščiuosis su 

"t ■ ' GEO. JANSON. ' • i
Pradžia 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Nakties.

Visa programa atsibus ant specialiai pastatytos platformos, 
taip kad visi galėtų matyti programos dalyvius ir kad turėtų 
pasitenkinimo. Svečių patogumui bus pastatyta keletas veži
mų, kurie nuo gatvėkarių vežš publiką į pikniką. Tie vežimai 
eis kas 15 minučių. - ’ '

KELRODIS: Gatvekariais važiuokit iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite 
karą No. 66 City Line ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko busai nuveš į parką.

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie 
mylę ir pušį už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokit keliu No. 51$ apie 
pusantros mylios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue 
Ave., po dešinei į kelią No. 513 ir važiuokit 4 mylias į. pikniką.

. ? j 1
J • j
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VIETINES ŽINIOS
“Klampynės”

Menševikų Pikniko

" " " ' 11 ....................... -.lull .1 ■ ).
; V’ -- f, . / . r.

įlinkai atmušė užpuolikus if '“tę^ 
sė savo mitingą. Bronxo poli
cija gi ne sykį jau yra paskel
bus, kad tiktąi socialistams te- 
lėis ruošti mitingus atvirame 
ore.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

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

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—
25th St., Moline, III. •_ . \

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III. - L

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

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

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St- 
& 5th Aye., Moline, III.
Moline, III '

f DETROIT, MICH. \ f < •
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirnūnin; M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rast. Ona Gyviutė, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtų rast. A." Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

kelioiię orlaiviu, bot ir šiaip 
mūsų tautos vadams nei cento. 
Tai matote, tautiečiai, kad jau 
Detroite apsireiškė “tautos su
smukimas” ir visokius išgalvo
tus /planus visuomet per pasi
darbavimą “r a/u don kaklių” 
bolševikų, nuneša margis ant 
uodegos. Nelaiminga mūsų 
tauta. Nelaimingi tie sorki- 
ninkai, kuriuos dabai’ taip va
dina bolševikai. Jie dabar nei

'■t

dirbanią linkui platformos, nuo ku
rios kalbėjo drg. Israel Amter, 
Kom. Partijos kandidatas į N. 
Y. gubernatorius. Tuo pačiu 
laiku 25 policmanai-mušeikos 
buožėmis į visas puses daužė 
darbininkus. Kad būtų bent da
vę Įsakymą skirstytis; policma- 
nai nei to nepadarė, bet kaip 
tigrai iš pasalų užpuolė, sužeis- 
dami daugelį darbininkų. Vie
nas darbininkas pasakė, kad ne
turite teisės mane mušti. Po- 
licmanai už tai jam galvą su- 

Chi- *skaldė, įsitempė į savo vežimą 
ir, gabendami į policijos nuova
dą, vis dar mušė.

Pirmadienio vakare toj pat 
vietoj Tarpt. Darb. Apsigyni
mas šaukė masinį mitingą pro- 

■ testui prieš tokį terorą.
Bronxe policija taip pat už

puolė atvirame ore mitingą, kur 
kalbėjo Kom. Partijos kandida-, 
tas i leitenantus gubernatorius, 
Henry Shepard: bet čia darbi-; kų reikalus!

puldo Amerilco^Tiotuvių aky
se, bet tie “raudonkakliai” dar 
skaudesiiį smūgį užduoda ir 
mūsų tautos redakfcfjdms, ku
rios taip' jau! šventai
“tautai” ir tautiečįabis, kaip 
ir savo kišenini. Detroito 
donkakliai” — bolševikai per 
dvi dienas miesto parke, Belle 
Isle, tautiečiams uždavė skau
dų smūgį. Tokį smūgį, iš ku
rio mums bus jau sunku savo 
tautos vardas pakelti sulyg iš
galvotų planų mūsų “tėvynai
nių.” ' “Raudonkakliai” - bol
ševikai išparodė lietuviams aiš
kiai’ “tėvynainių” atsišaukimą, 
kuris tilpo “Keleivio” No. 28, 
kad atsirado du “didvyriai,” 
kurie nori lėkti orlaiviu iš New 
Ypi’ko ir pamatyti Kauną, kaip 
ten viskas stovi iir kaip fašistas 
Smetona su kitais juodvarniais 
gyvuoja.

Bet ve, tie “raudonkakliai” 
savo agitacija sutraukė lietu
vius darbininkus i būrius, per
skaitę “Keleivio” redakcijos 
tokį malonų patarnavimą mū
sų tautai, '

! nutarė nei cento neduoti “tė- 
i vynainių” pradėtiems darbams, 
| bet stoti prie didesnio darbo, i 
kad ir iš kitų neišviliotų dole-į 
rių. Kasgi čia galėtų būti, i

! kad “raudonkakliams” tokis^ x. 
didelis juokas? “Tėvynainiai”įsta‘

j dar neturi gatavo orlaivio? 
■ Nei gazolino, nei astronomines1 
!navigacijos, induktoriUio kom-! 
paso ir radio priimtuvo, o la-1 
bai reikalinga suma $4,000? ■ 
Bet tie “raudonkakliai” išnag-! 
rinėjo “tėvynainių” patiektą1 
planą, ir vėl visi suriko: “nei 
cento!” O jų pirmininkas pa
reiškė : Kada mūsų “tėvynai- 1 
niams” kas nors rengtų avia-' 
cijos dieną, tai būtų kaip ii 
dolerių mėtymas del

Tad mes darbi- I cev*ne» 242 ictu nicb, uctiui j Creek> F
ninkai, stotume prie darbo iš- ■ 19~ 
aiškinimui lietuviams, kad su 
dėti doleriai ;iiueis vėjais. Po | 
šitokio pareiškimo “raudon
kaklių” pirmininko, visi tuoj

rau-Kapitalistų valdžia, ardyda
ma ir terorizuodama komunistu 
mitingus, išreiškia baimę, kad 
Komunistų Partija negautų 
balsų rinkimuose.

Drg. I. Amter, kaipo komu
nistų kandidatas į gubernato
rius, parašė policijos komisio- 
nieriui Mulrodney protesto laiš
ką, reikalaudamas, kad pasiaiš
kintų iš kruvinų jo policijos 
darbų ir sustabdytų užpuolimus 
ant komunistų mitingų; kitaip 
gi, darbininkai bus priversti per 
tiesioginę kovą apsiginti nuo už
puolikų.

Darbininkai, mobilizuokitės 
balsuoti už Komunistų Partijos, 
kandidatus ir platformą. Nes 
tai yra vienintele partija, kurios 
bijosi kapitalistai, todėl kad ji
nai teisingai apgina darbinin-

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
kitas laikraštis; liepė visiem 
“stikinti” į “Klampynę”, ir tt. 
Nusiskundė, kad šis piknikas 

, daug mažesnis, negu pirma 
buvęs, bet liepė visiem sueiti 
į kitą “Klampynės” kermošių 
Labor Lyceum, o kitą metą 

įrengti kuo daugiausia pikni- 
*kų; bet, girdi, nereikia bijoti, 
kad šis piknikas mažas; jų į 
draugai rengia pikniką 1 
cagoj, St. Louis ir dar kelio
se kitose vietose, o stipriausiai 
stovinti “frentai 
* Wilkes 
prastas 
prastai, 
nučių 
kas“ iš 
gėsi, kad labai daug gerų čia 
žmonių (žinoma, girtam ke
lis kartus daugiau atrodo), ir 
pasakysiąs visiem Phila. par
važiavęs, kad bimbiniai me
luoja, nes, girdi, “masės” su | 
“Klampyne” einančios, tik esą] 
sarmata, kad čia choro netu-i 
rį... ir užkvietė į Phila. į 

** pikniką.
Pasirodė pono Botyriaus 

choras iš Wilkes Barre; dai
navo prastas tautines dainas 
ir prastai dainavo.

Kaip pirmininkas sakė, jau
na mergina šoks akrobatišką 
šokį, bet pasirodė “shimmy 
dance”, visuose girtuose kaba
retuose gerai žinomas; ir dtfb- 
du kreditą tai merginai už 
pritaikymą šio šokio, nes čion 
buvo veik visi karčiamninkai, 
butlegėriai ir panašūs “biznie
riai” ; tai jiem to ir reikia. 

^Darbininkų visai mažai buvo. 
Kitas šokis buvo džiazas; čia 
jai padėjo jos (minėtos šoki
kės) apie 7 metų broliukas, 
tai talentingi jaunuoliai, tįR 
gaila, kad nežino, kur jų tas 
talentas panaudoti.» Tėvams 
sarmata už tai.

Buvo ir lietuvis magikas, ir
gi tiko programai “Klampy
nės”, kuri su savo monais ir 
melais stengiasi atitraukt dar
bininkus nuo revoliucinio ju- 

x dėjimo.. Bet menševikui-ma- 
gikui Pruseikai ne taip seka
si.

Apie 9-tą vai. vakare ap
ėjau visus kampus; dar kartą 
mačiau Pruseiką patvoryj tar
pe kelių kūmučių ir 4 vyrų, 
bet arti nėjau, nes visi jie bu
vo įsikaušę. Išviso žmonių 
pebuvo daugiau per 500, iš 
kurių vaikų nuo mažiukų iki 

' 15 metų amžiaus buvo <
200. : kas, kuris neturi supratimo,

Automobilių suskaičiau 104, Į kaip reikia kovoti prieš badą.
kas parodo, kad tik vidutinė Susipratę darbininkai taip ne
it smulkioji buržuazija abel- ‘ kovoja, nes tokia kova, tai ka
nai su Pruseiką, ir gal tuzinas; pitalistams tik džiaugsmas, 
apgautų darbininkų. ' Susipratę darbininkai kovo-

Taigi, jaunuolius atmetus, j ja prieš kapitalistinę sistemą 
sistemą. Darbininkai 
kad juoš atleidžia iš 
Geriau reikia kovoti 
už savo teises. Dar- 
turi teisę ‘ reikalauti 

išžiūros atrodo, kad nedaug' teisių gyventi, o ne badauti, 
darbininkų tokias mašinas ga-! ---------
lėtų turėti. _ - j Jau ateina rinkimai. Dar-

Tokia tai “Klampynės” pik- bininkai turi agituoti ir bal-
Reikia 

agitacija, kad 
darbininkai galėtų susipažinti

i su Komunistų Partijos reika
lavimais ir platforma.

Mes turime parodyti dar
bininkams, kad tik Komu-

ja yra darbininkų! 
[partija. Turime išaiškinti,' 
kad nieko negelbės demokra-' 
tai, socialistai arba kita kuri' i ‘ _ 
kapitalistinė partija. Kaiku- tos “tėvynainiai _
rie darbininkai sako, kad ko-!Voja del “tautos garbės,” kad 
munistų kandidatai vistiek 
bus išrinkti, tai nereikia 
balsuoti.

1 j 1 1 n 1* * J. X 1MV vUl> vJuV U • Ov U U* 1 VC • f 2Y* UJ1 II t? f A J1 •

cento negaus del lakūnų J te- Jždin,'Antanas Vegela, 7715 Dayton Maršalka. J. Kąjris, 2435—33rd SU
vynę. Lietuviai taip susiorga
nizavo aviacijos dienai, kad 
iššluoti fašizmą lauk.

Ergo Minkuti^.

i” St. Louise.
Barre kvartetas 

dainuškas dainavo
Kalbėjo apie 10 mi- 

Pruseikos “podrudči- 
Philadelphijos; džiau-

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

. . ., . . T Iždįivisi nusjKvatojo. Ir n.

19,32A. ANTRAŠAI 1932 M. 
Rodgers, 212 Florien 
Pittsbugh,

K. Stašinskas, B<Tx 655,

A.' P.
Pirmininkas F.

Corliss Sta.,
Vice iiirm. I' ___ ______ __ , ___

Kensington, Pa. ,
■ Sekretorius J. Gasiunaa, 626 Woodwarad Ava 

McKees Rocks. Pa
Iždininką* Yeęadavičiu*, 538 3rd Ave., 

few Kensington. Pa.
Iždo tilob^jajf
G. Urbonas. 434 Library. St.,
J. Uvhnząs, 1925 Harcums 

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.
----------- '

Pa.
St..

Ne«

p.

Braddock, 
Way. S.
Ave.,

Pa.s..

NAUGATUCK, CONN. —1 pitalistinė klasė duos darbi- 
, Gumos išdirbystė stovėjo visai' ninkams pagerinimų, kuomet 
porą savaičių. Bosai skelbė, * matys mūsų jėgą didesnę, 
kad po vakacijų, tai jau dirbs: Taigi visi darbininkai ruoš-j 
pilną laiką ir ims daugiau dar- jkimės ir veikime, kad Foste-į 
bininkų. '_________ ....___

' fas. Pradėjo dirbti antrą sa- giausia balsų, 
vaitę, bet naujų darbininkų ! susipratusiems 
neėmė. Tikrai tai reikia pa- platinti Komunistų 
sakyti, kad darbai dar suma- platformą ir pigios brošiurai- 
žinta. Pirmiau kai-kurie sky- tės, kad supažindinus darbi- 
riai dirbo po 4 dienas, o nuo ninkus su darbininkų reikalą-į 
pereito t pirmadienio (rugpjū-! vimais. Ypač ta literatūra 
čio 8) padare-tik po 3 dienas. J reikalinga platinti tarpe ang- 

Darbininkai badauja, kuo- liškai kalbančių darbininkų.
met jie nedirba, bet badauja 
ir tie, kurie dirba. Tai tokia 
kapitalistų “geradarystė.”

Bet tai buvo tik blo- ris ir Fordas gautų kuo dau- 
, Reikia visiems 

darbininkams 
Partijos

Vienas darbininkas (W. 
Wood), kuris jau šiai kompa
nijai išdirbo daugelį metų ir 
veik visą savo geriausią laiką 
čia paliko, bet dabar, kuomet 
jisai sulaukė jau 55 metų am
žiaus, tai kompanija jam pa
sakė : “Nėra tau daugiau dar
bo.”

čia buvo rodomi judžiai 
apie Sovietų Sąjungos Penkių 
Metų Planą. Judžiuse paro
doma, kaip Sovietų Sąjungos 
darbininkai budavoja nanąus,

n-aus darbo.

,. FYNANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Sekretorius ir antrašas.
Franckevich, S
Piteburgh,' Pa.

Sadulienė, ■■ •* I» >
I 4—St. Kuzmickas,
I donh

1 Kp.
• ? P.

3—P
Pn.

Pa? ’
5—M. Glaubičius, 

McAdoo, Pa.
0—S. Telksnį?. . ...

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

woo'd,1 Pa.
8— W. Stačinukas, 

Pittsburgh, Pa.
9— J. Yaeadaviče, 538—3rd

Kensington, Pa.
i: ’.L. i-’

Heights, Ill.

St. Corliss
St.. Carnegią

Ave. Shenan-

Monroe St., 
Aberden Ave.

Brent*

2310 Sarah St., S. S I

3409 Carson
108 Cress
197 Ohio

123 E.
7709

Avė., New 

10—j. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 
Heights. Hl.

I 11—Anna. Adomaitis, 10'49—4th St., Monon- rrnhnln Pn
Maplewood Ave., 

42, Rices Landing, 
Library St., Brad- 

Todd St., Aliquippa, 
St., Nanticoke, Pa. 

Penn Ave. Extension, 

Box 201, Minden,

gahela, Ps. 
12—John Kinder!*, 

Ambridge. Pa.
i 13—S. Orban, R. F.
i Pa.
: 14—Geo. Urbonas, 

‘ p dock. Pa.
* j 15—P. Kavaliauskas, 300

n raki 1- ' ^1Ujnj.-.j. šiiensat 142 Pine

439
D.

434

Turtle Creek, Pa. , 
“ Preikšą, P. O 

Va.
Mansis. P. O. Box 65, Slovan, Pa. 
Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth, 
Y. V

Sodeikis, 1324 Powersdale Ave„

<♦>

<♦>

<♦)

<l>

<I>

Ave

m*ia»auuQu

SKAITYKITE KNYGĄ RELIGIJA
Tiktai išėjo iš spaudos Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugijos 34-tas leidinys “Religija ir Jos Sociale Reikšme”. 
Knyga turi 250 puslapių, daug paVbikšlų 
ta ant geros popieros ir gražiai apdaryta 
yra sekami dalykai išaiškintii:

>

<)

d>

ir braižinių, atspaušdin- 
audęklo viršeliais. Joje

>

>

I W. 
! 20—L. 

22-i-P.
N.

24— P.
Youngstown, Ohio.

25— J. Dielininkaitis, 41 Eckert St., Buffa
lo, N. Y.

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

I 27—Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill. kyti “tėvynainių” planus. Vie- 29—Antanas Kubllskis, Box 23G,; Coal Cen-
30—J. Leonaitis, 107 N^ Duquoin St.. Ben

ton, Ill.
32— L. Tilvik. 38 N. 7th SU Easton, Pa. :
33— A. B. Shatkus, 

. Grand Rapids,
34— J. AudiejhitiS, 

tori, III,! >
36— K. feagdonas, 

kin, Pa.
30—Joe Pečeliūnas, 

1 Harrisburg. Ill
37— L. Aimanas, 

Shannon, Pa.
38— M. Tamullenė, 

Frankfort, ’ Ill.
39— Tony Zedolek, 

linsville. III.
40— Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. Guziavičiene, P. O. Box 400, Benld, 

III.
. 42—Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner, 

Ill.
43— M. LingevičienS, 424 Fordney Ave.,

Saginaw, Mich. .>•
44— Ona Ndreik, 709 Maple S£., Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitienč, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— J. Petraiiskas, P. O. Box 118, Blanford, 

Ind.
47— J. K. Alvhiaa, 2322 Scotten Ave., De

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

eraville. Pa.
49— A. Matulevičius,, 279 So. 

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

Pittsburgh. Pa.
_ . . MaslaVeękas, 69 
Wilkes-Barre, Pa.

52— Antahin|i Mikužicnė, 
Chicago. vTT. 4

53— J. Guųišauskas, 437
54— Geo. Braknia, 222 

Pontiac, Mich.
55— V. Blonskis, 970 

Ington, Pa.
56— V. Glaubičius, 316 

Wilkes-Barre, Pa. 
•John Norkus. 851 
ton. Pa. ’

58—J. N. Valanchausky, 
Brighton. Mas*

. . ... -. . | -ivcirxn vi pix iiuniiiAu, vial muj
fabliaus n geimą savo gyvem-j j§^jeSe kaklus ir pradėjo dar-i 
mą, kuomet Amerikoj 10,1 
viskas veik miršta. , 

Darbininkai, kurie 
šiuos judžius, veik visi simpa
tizuoja Sovietų Sąjungai.

(Rašant apie rinkimus drau-
Tokio amžiaus darbininkui ■ gai turėtų daugiau parašyti 

jau labai sunku gauti kitur apie kapitalistinių partijų vie- 
darbas. Jisai buvo tepliorius tinius darbus ir elgesius. Rei- 
(painter), bet šiai kompanijai kia kelti jų darbai ir graftai. 
dirbdamas negalėjo sutaupyti Į Tokie rašiniai labai naudingi 
juodai dienai, nes čia labai!ir įtikinanti vietos darbinin- 
mažai moka amatninkams. | kus. Apie mūsų partijos rei- 

Dabar to senuko likimas kalavimus galima mažiau ra- 
Jisai nuėjo 9 dieną rugpj. ry- syti, nes jie kartojasi veik 
te ant kapinių ir pasikorė. Tai kiekvieną dieną mūsų laik- 
prie ko veda Hooverio progra- raščiuose. Tad labai svarbu
ma nesąmoningus darbinin- juos ne tiek į laikraštį rašyti 

apie kus. Tai katalikas darbinin- del mūs pačių, bet daug svar

■kurie ateina tik pasišokti, ne-1 ir bado 
žiūrint, keno parengimas, o jų-nekalti, 
buvo virš 100,—tai tik kiekvie-' darbų, 
nam automobiliui lieka apie i ir mirti 
po 4 ypatas; ir iš automobilių | bininkai

^niko sudėtis, o programa buvo suoti už komunistus, 
prasčiausia—be jokios darbi- vesti smarki ;
ninkiškos dvasios.

J. Seeger.

Kruvinas Policijos už 
puolimas Kom. Partijos nisty Pariij
•J ' - * i narr.no

Rinkimų Vajaus 
Mitingo

BROOKLYN. — Penktadienį 
apie 11-tą vai. naktį policija 
žvėriškai užpuolė Kom. Parti
jos rinkimų vajaus mitingą at-

<f>

<l>

<♦>

Kokie jie yra?Kiek yra pasaulyje tikėjimų?
Iš kur atsirado tikėjimai ir kaip jie keitėsi?
Kokis jų tarpe skirtumas ir kokie panašumai?

!>

<>

biau platinti tarpe tų darbi
ninkų, .kurie mūsų laikraščių 
neskaito.—Red.)

N augatuckietis*

DETROIT, MICH.
Nelaiminga Mūsų Tauta

Kurie tik mūsų “geri pilie
čiai,” Lietuvos patriotai “tė
vynainiai” pasirodo savo “pra
kilniais” darbais ir “gerais” 
sumanymais ne tik Amerikos 
lietuvių akyse, bet ir fašisto 
Smetonos priešakyje, kuris pa
siryžęs; Lietuvos pilietį darbi
ninką dėti ant laužo ir daryti 
inkviziciją, o su kitais, kurie 
taip jau šventai ir prakilniai 
dirba del tautos labo, yra įsa
kyta per savo įgaliotinius, 
Amerikoje esančius, užkabinti 
tiems tautiečiams po medalį, 
cibulio pavidale. Bet kas keis- 

' ta, kad mūsų tauta yra nelai- 
i minga. Kaip tik ką mūsų tau- 

i” naujo sugal-

ne-|j.os vardą taip augštai iškelti, 
nei- * ’ ‘ " - - - -

Tie darbininkai la

iau !.j ...... . ............. —
, _ i ui pareiškė, kad mes Lietuvos m M r P ' patriotai, kurie rėmėme Lietu

vą doleriais, tai esame • “kuj- 
kū.” Kiti išparodė, kad avi
acijos dienos prisirengime rei
kia imti mums šluotą ^visiems 
“tėvynainiams” . ir šluoti lietu
viškas fašistinis brudas iš lie
tuvių tarpo. Ir dar pareikšti 
obalsis, kad vėl nei vieno cen
to !

Ir “Keleivis” taip pat tar
nauja Lietuvos juodiesiems 
varnams. “Raudonkakliai” iš
dirbo planus, kad mūsų “tė
vynainiai”- negalės suvilioti lie
tuvių darbininkų. Anot jų, tai 
Šliupo organizuotas “laivynas” 
parodė faktais, kuris žadėjo I 
laiva nupirkęs atplaukti su lie- 6l—g; 
tuviškais džiovintais grybais 
pas savo tautiečius, bet išėjo 
priešingai. Nei laivo, nei gry
bų. Tik už įmokėtus pinigus 
vienas kitas mūsų ‘ tėvynai-

I niš,” s nuvykęs į Lietuvą, fašis- 57—John 
i tų žemę, gavo parsivežti rū- 
1 kytą kumpį ir dar tokį, kui’is | 
nei vieno f .lietuvio, ištikimo !
mūsų tėvynei, negalėjo pa-' „ ,, .
traukti priė skanios “večert- organizatorius, m. sieiva. ■ 

još.” Tas kumpis sužavėjo tik; Iždipinkus B. Bartulis. 6Crawford 
viena “atsidavusį” mūsų tan-f Finansų raštininkas, A. Siekis. .
tai .lietuvį Oportunistą-Prūsei- Protokolu raštininkas. S. Raslmavičius, 

’ . 1 * - 1 140 Mechanic ot.
ką.. ‘-.-Y ■ - . >

šitaip mūsų tautą “išnevo-i 
žijo” vienas “raudonkaklis/^ | 
sušukdamas: draugai, kam j 
dar tiek daug darbo su tais1 v 1 , i'irm. __fašistais, ar nėra gyvesnių die- P^un. iweih. m- Milini.,. 9 B^ton.st.

•ii *• Užfrašų rast. J. Stonius. 20 Faxon St.
ninių klausimų?, Tokioj be- ’r.“’*- tripirn*. w sawteii av«, 
darbėj atsiranda žmomų, kurie nigpnių rast. a. Baroną*. 20 Faxon st.

— ■ -- Iždo Glol^jal: F. Alusevičia. ‘ 18 Intervale 
1... 3. Mačlulaitls, 57 Arthur St.; S. 
Pętravlčirij 702 N, Montello St,; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello; Mass. \

. Draugija itufllHnkihtua laiko kiekvieno tn3- knyga ir padės Kauno muzie- nėšio pirato sered<. 7-tq vai. vakare, Lietuviu , J - 1 I Tautiškam Nafoe:
juj. Į ' A-' _______ ę______ _

Kur tu tuomet, darbininke,, PITTSBURGHO IR apielinkes 
dėsi akis, kuomet x Lietuvos j <į>Ri ES FAŠISTINI s K-TAS; 193D

1256 Scribner Ave., .
I

Box 113 Royal- j
Vine
So. :
Box

E. 4th

Mich.
P. O.

114 N.
1009

P. O.
102

514 Autumn Ave., Col-
1388 Andrua St., Akron,

St., Shamo-
Hobson St., 
568, Castle 

i St., West

Min-
Street

N. S.
! St.,

st.

5th

St., 1
S. Empire

2545 W. 4Šid St.

Elm St.. Tamaqua,
Cryatal Lake Dr.,

Alson' Ave., Wash- 

George Ave„ N. End, 

Ferdinand St., Scran-
11 Bigelow St., I

fiV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 METAM: 
V. GeluBevrtius, 51 Glendale St.

iš savęs juokus daro. Girdi,J gt . g
jiems duok po dešimtinę, tai 
jie įdės tavo vardą į fašistų

<f>

<i>

<♦>

<t>

<♦>

<!>
<»>

<l>

d>

<♦>

<♦>

<t>

<I>

<t>

4>

<♦>
St. 1
4, <!>

<f>

kad skrajotų padangėmis, kaip
koks balandis padebesėse, tai proletariatas įreiigs muziejų (ir 'ė. Ivanauskas, 854 Marguerite

bai klysta, nes dabar daugiau žiūrėkite, atsiranda tokių “rau parūdys darbininkomš visokius' Ąve.c ^i|nięr.ding,’ l?a. 
virame ore, ant Pitkin ir Hop-|reiškia tai, kas turi jėgą ne donkaklių,” kurie mūsų ‘rtė- inkvizitoriškūs darbus Lietuvos> ^Bwadwfylbpi&nĄPaK 
kinson Avės., kur buvo susirin- valdžioje, bet lauke. Todėl' vyhainiį” per dienas ir naktis fašištų. u U,' 1 J ’ -i—’-,
kę virš 2,500 darbininkų. ,kuo daugiau Komunistų Parti- išgalvotus planus suvaro'į ožio'nei Vieno cento! Ne tik

Dtl policijos vežimai vienas ja gaus balsų, tuo daugiau ragą į dvi minutes, laiko
4»po kitam važiavo stačiai per mi- darbininkai laimės. Pati ka- Ne tik kad mūsų vardą nu-'riė nori

t ♦ I < .-<5 V-<(i .. t I

čia visi sušuko, kad 
“pa 

;į siryžiisiems tėvynaimahia,v‘ku* 
padaryti “garbingą.”

u_ Kairys, 414

Prot. sėkr. A. K, .Slielpepė, 3124 El
roy Ave., Pittsburgh', Pa.

IžJ. į J. (Jataveckhšl '109 Cress St., 
.Carnegie, tPa. t-• .<• -A! v

Fin’ sekt J. Urbonas, 1925 Harcum
. ■Way, S. S Pittsburgh, Pa. :

'į . ,
1

Skaitydami šią knygą, rasite z jt’b” motiną, krikščionių 
tikėjimą. Kas ta yra traicė, kalėdos, velykos, krikštas, išpažin
tis, komunija, “šventos” relikvijos, “šventieji” ir tt.

Rasite apie tai, kam tikėjimas tarnavo ir tarnauja. Kodėl Ame
rikos buržuazija jieško dievo? Ką sakė popiežiai apie tikėjimą id 
ką sakė komunizmo tėvai?

Kiekvienas darbininkas privalo perskaityti šią knygą. Jos kai
na $1.00, atsižvelgiant į bedarbę—parduodame tiktai po 75 cen
tus už knygą. 
50 
g4

ALDLD. kuopoms ir nariams platinimui tik p£ 
centų. O, kas stos šiemet j ALDLD., tas gaus šią puikią kny- 
VELTUI. Visus užsakymus siųskite šiuom antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS

o

< >

>

D

<♦>

>

<i>

46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

YM
t

t 4 . r . . :■ . - -. < ,

Laisniuotas Graborius 
v* ri-ud 

Pennsylvania ir New Jer
sey Valstijose

U ž tikrinu,_ kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kaitią. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antfašu:

1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Oregon 1116 

Keystone-r-Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ’CHRO- * 
■ >■ NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnėš, taip pat • 
Plaučių ir PlauČinių Dūdų ir kitos bendrosios: 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gyvomis . 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. • 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del ižsi- .j 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme " 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Z INS 110 E AST 16 i h STNY.
dKasdien—9 A. M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai "
Nedaliom—9 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai •

_ ______ • ______

<♦.

*

T

•w
< I

a

I
| ..r, U.'J.I

narr.no


Puslapis šeštas
c

EAISVB
> ( t > « .’ /

gerai, tikietus platina.

VIETINĖS ŽINIOS
Šiandie Visi į Drg. Karosienės Išleistuvių 
Vakarą, Mitingą su Dainom ir Prakalbom

Drg. K. B. Karosienė

Šiandien vakare įvyksta 
“Laisvės” svetainėje nepap
rastos išleistuvės drg. K. B. 
Karosienei, išvažiuojančiai j 
Europą į tarptautinį kongresą 
prieš karą, o paskui į Sovietų 
Sąjungą. Turėsime masinį 
mitingą su pačios drg. Karo- 
sienės ir kitų prakalbėlėmis ir 
su dainų programa. Dainuos

Aido Choras, Aido Merginų 
Sekstetas; programoj daly
vaus ir Jugoslavų Darbin’nkų 
Dramos Grupė.
Naujo pasaulinio karo pavo

jus diena iš dienos didėja; 
iš bedarbės ir krizio kapitalis
tai ruošiasi jstumt darbininkų 
klasę į ugnies ir kraujo pirtį. 
Lietuvių Darbininkin Susivieni
jimas Amerikoj prisideda prie 
kovos prieš imperialistinį ka
rą, siusdamas drg. Karosienę 
į prieškarinį kongresą; drau
gėms moterims gi eina talkon 
ir kitos lietuvių darbininkų or
ganizacijos. O po kongresui 
drg. Karosienė vyks j Sovietų 
Sąjungą, studijuot ten darb. 
moterų ir kūdikių būklę.

Skaitlingiausiai susirinkite

ra. Ragink:te j jį ir veskitės 
visus kitus liet, darbininkus ir 
darbininkes, ką tik sueinate 
arba galite sueiti.

įžanga visiems uždyką.
Komisija.

150,292 Bedarbių Šeimynos Išmesta iš Namų Per 
6 Mėnesius Didžiajam New Yorke, Sako Teisėjas

NEW YORK. — Miestinio 
teismo teisėjas Jacob S. Strahl 
paskelbė per WINS radio sto
ti, jog per pirmus šešis mėne
sius šių metų teismai išdavė 
patvarkymus išmest iš namų 
150,292 (bedarbių) šeimynas 

/ Didžiajame New Yorke už ne- 
užmokėjimą rendų: o per 1931 
m. tuos pačius mėnesi* ' 
išmesta 98,868. Taigi 
mių skaičius baisiai pakito.

Antri šeši mene; iai, sako tei
sėjas Strahb bus dar sunkesni. 
Dabar kasdieną teismai turi po 
1,200 bylų, kur namų savinin
kai reikalauja išmest bedar
bius del negaiėjimo užsimokėt 
už kambarius. Bent viena iš 
kiekvienų penkių šein.ynų, an
ot teisėjo Stiahl, bus šiemet 
tuo būdu išmesta į gatvę.

Bedarbiai ir dirbantieji, orga- 
nizuokitės į masines Bedarbių 
Tarybas, kovot už tuoj autinę 
visiems bedarbiams piniginę 
pašalpą iš miesto iždo ir už be
darbių apdraudos įstatymą kaš
tais kapitalistų ir valdžios. Jei
gu nesiorganizuosite ir nekovo-' 
gite, šimtams tūkstančių jūsų j 
>ręsia mirtis nuo bado ir šal- j 
čio. ’

Tos kovos priekyje stovi Ko
munistų Partija. Pirmon vie
ton į savo rinkimų programą 
komunistei įdėjo reikalavimą 
socialės ir bedarbių apdraudos 
lėšomis valstybės ir darbdavių. 
Darbuokitės, tad, už Kom. Par
tijos platformą ir jos kandida
tus ir visi balsuokite vien tik 
už Komunistų Partiją rinkimų 
dienoje!

gerai, tikietus platina. 17-ta . kaipo tikinčius žmones, 
kuopa paaukojo $2 delei tol Darbininkės—lapelių dalin- 
piknjko, kurio tikietų turėtų Įtojos eidamos sykiu su tais 
lietuviai darbininkai pasipirk-1 darbininkais aiškino, kad tik 
ti pas draugę Bepirščiutę ir turčiams reikalingas karas, o 
drg. Grybą. kunigai rūpinasi jiems padėti

Komisija 17-tos k p. išvažia- surengime karo. Kad kare žus 
vimo raportavo, kad pavyko,šimtai parapijonų—tas Paulio- 
gana gerai/; pelno liko $13 su niui ir kitiems kunigams neap- 
centais. Rengimo komisija eina, bile tik milionieriai gerai 
gana gerai pasidarbavo; pa
žymėtina, kad drg. Levanas 
surado vietas, kur tuos pačius 
lygiai valgius ir gėrimus gavo 
už pigiau. Prie išlaimėjimų 
pavyzdingai pasidarbavo drg. 
Levanienė, ir tuo būdu kuopa 
gavo' $17.

Taigi dabar 17-ta kuopa 
finansiniai stovi gerai; išsimo
kėjo skolas, kurių buvo iki 
$30; taipgi savo kvotą $8 iš
pildė, ką buvo paskirta delei 
I. Labor Defense apskričio: ir 
dar kasoje lieka 7 doleriai su 
centais. Tad reikėtų paskir- 

1 ti' trys delei šio apskričio In
ternational Labor Defense ru
gpjūčio 20-21 d. konferenci
jos, kur bus nominuojama de
legatai į visos organizacijos 
suvažiavimą Clevelande.

Nuo 17-tos kuopos į' šio dis
trikto konferenciją tapo iš
rinkta trys delegatai.

Buvo ir daugiaus komisijų 
ir delegatų iš įvairių konferen
cijų, kaip tai, vietinės komu
nistų sekcijos du delegatai.

Drg. Levanienė, beje, kai
po literatūros agentė prane
šė, kad pardavė 25 egzemplio
rius Labor Defenderio ir kito
kios, lietuviškos literatūros. 
Šiuo tarpu drg. Levanienė tu
ri dar daugiaus ką tokio de
lei išlaimėjimo, kur bus tikie- 
tukai trys už 10 centų, nau
dai Tarptautinio Darb. Apsi
gynimo.

17-ta kuopa turės išvažia
vimą rugsėjo 11 d. Jau išrink
ta komisija tam darbui.

i Organizatorius.
V ______

“Naujoji Klampynė’7' jau 350 
šėrų pardavė ir turinti 2,000 
‘‘skaitytojų”, (kurių daugu- 
mai, kaip žinoma, uždyką' 
siuntinėja); buvę labai sunku,1 
ypatingai šitą vasarą, 
“Klampynė” atsiradusi 
kesniais laikais, negu

(Tąsa 5-tam pusi.) •

nes
sun- 

kuris

| • ’ U t | • I H I i * fli ' 

Kunigas Paulionis Puolė 
Lapelių Dalintojas

pelnys, tai ir kunigėliai gaus po 
gerą sandvičių už savo para- 
pijonų gyvastis ir kraują.

Kitos trys darbininkės da
lino, prie kun. Remeikos baž
nyčios Plaza, S. 4 th St. 
praėjo be užpuolimo.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

Reikalingas džianitorius. Atsišau
kite pas Npbiletti, 1763 Cropsey 

A;,, i Avenue, Brooklyn, N. Y.
į (194-196)

pJLCVV^JV MC IA ZJ p mvxxiu v. Kaip
vienoj ,taip kitoj vietoj paste- Į-KALINGAS jaunas vyras į part- 
bėta didelis bažnyčių lankyto-! nerius Prie užlaikymo gazolino sto- 

___  n i • • i . ties. Vieta gera ir tinkama bizniui, jų sumažėjimas. Darbininkai: n . ,... , , ,,, . . . . i Partneris turi mokėti anglų kalbą
pradeda permatyti, JOg kuni- jr pinigų turėt apie $1,500. Partneris
gai gina turtuolių reikalus.

' ' • R. S. S.

Iš “Klampynės” Menševikų 
Pikniko

Pamatęs 
vieną sė- 
ir atsisė- 

kalbėtis 
žmonių

Tas jų piknikas buvo rugp.
14 d., Klaščiaus parke, Maspe- 
the, Pribuvau į pikniką apie 
3-čią valandą po pietų ir aš 
buvau 56-tas žmogus su po
nu Pruseika kartu, 
senį, tūlą Zubavičių 
dintį, ir aš priėjau 
dęs šalia pradėjau 
apie mažą skaičių
piknike ir tt. Už valandžiu
kės ateina vienas kitas Zuba- 
vičiaus pažįstamas, tuoj atei-, 
na ir sklokinių menševikų 
princas Pruseika; paduoda vi
siem ranką, kartu ir man, kai
po vieniam savo parapijonui 
ir atsisėda prie mūsų stalo. 
Tuom laiku tarpe manęs ir 
mano kaimynų buvo kalba apie 
šią grafterių bado valdžią, bet 
menševikų ponas nepaaiškino 
priežasties šios bedarbės. At-! 
eina ir kitas koks tai “čyfas” j 
ir sako į Pruseika, kad “Ląis- 
vė” nusimelavusi, sakydama, I 
kad 30 pplicmanų buvo pa-i

' šaukta St. Louis, bet nežinąs, 
kas juos pašaukė. Pruseika 
atsako, kad jis žino, kas šau
kė tuos policmanus, kurių tik j 
keturi tebuvę, o pašaukęs 
koks tai Arlauskas, buvęs ar Į 
esąs pats policistų Columbus, - 
Ohio, ar kur kitur.

Manau sau, tai čia tikri 
perlai, geresni ir negali jums 
pritart, kaip tik šnipai, smuk- 

i liniukai, munšaimninkai ir ki-

yra reikalingas todėl, kad tupėdamas 
1 stotį, noriu dar ir antrą įrengt, tad 
ir yra reikalinga parama. Kreipki
tės 'pas: Vincas PftdžiunaS, 354 High
land Ave., Keamy, N. J.

(188-194)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA užeiga, biznis gerai 

įdirbtas. Delei informacijų kreip
kitės pas Fahl, 159 Stanhope Street, 
Brooklyn, N. Y.

(193-195)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA f o r n i š i uotas 

kambarys, mokestis $7 j mėnesį, 
kambarys tinkamas vyrui, saule įei
na per visą dieną, garu apšildomas, 
yra šėpa drabužiams, galima pasi
gaminti ir valgį. Savininką galima 
matyti 6 vai. vakare, subatomis ir 
nedėliomis per visą dieną, ant viršu
tinių lubų, Apt. 5, antrašas: 206 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

(192-194)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PEESITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint. x

TEL. STAGG 
2-5043

(NCMATHEW P. BALLAS 
( B I ELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM l. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS 1, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM. *

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT(. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Maudymosi Sezonu
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga Į 

čia galite persirengti, eidami į 
maudynes, skaniai užsikąsti ir pa- 
sirandavoti kambarį. ( Patarnavi
mas geriausias ir teisingiausias.

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863SAVININKAI:
J. Jurevich ir K. Galiūnas

KRAUJČ SPECIALISTAS 
Gydau Omiaa ir chroniškas vynj ir 

matarų ligas kraujo ir odas. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapume.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 192 

New York, N. Y.
Valandos Prišmimoi 

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nee » 
Iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto Iki 1 pa pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Trys darbininkės, LDSA 
rėš, nuėjo ‘ prie bažnyčios, 
esančios ant Metropolitan ir 
5th St. Brooklyne, lapelių da
linti. Lapeliuose buvo kvie
čiami darbininkai dalyvauti d. 
Karosienės išleistuvėse, kurio
se bus aiškinamas karo pavo-'ti tokie gaivalai, 
jus ir kaip kovoti prieš impe
rialistinį karą. Kaip jau ži- ir pakvietė poną Pruseiką į 
noma, d. Karosienė yra siun-1 svečius, bet 
čiama darbininkų organizaci
jų į pasaulinį prieškarinį kon
gresą, kur bus išdirbti planai 
sekmingesniam veikimui prieš 
rengiamą nąują karą.

Darbininkai labai 
ėmė lapelius ir skaitė 
susilankstę dėjosi į kišenių. 
Tai pamatęs kunigas Paulio
nis tuojau pradėjo darbinin- po 3 ,val. suradau sau vietą 
kės niekinti, kad esą nėpado-;ant kalniuko, iš kur buvo la- 

54-tas lokalas Amalgameitų ‘ ru būti be skrybėlių. Darbi- bai aišku visas “biznis” maty- 
siuvėjų unijos ir jo pildomasis ninkės atsakė, kad džiaugiasi ti; ir kadangi beveik visi turė- 
komitetas persergsti tuos, ku-| duonos nUsipirkusios, o.skry-.jo atsivežę savo valgių ir deg- 
ries išvažiuos dirbti pas Be-(belių pirktis nėr iš ko. Pama-,tinęs, tai “biznio” jokio neda-j 

i MVnva .Tam įUrtM i ym nncbr.l- jog darbininkės nepąiso rė, tik tari),-5:30 ir , 7 Vai, vak.! 
leido vietąs publikai, o patys, bus kovą. Tie, Jkurie nnvažia- i jo, ir dirba savo darbą,—kun. mačiau, kaip 5 bačkutes alaus 

;i ’■ > • pradėjo grąsinti nuvežė prie stalų. ' "
pjūčio (aųgusto) 27 d., tai! areštu, bet darbininkės atsa^ 
tiems nebus bausmė uždėta; 
bet tie, kurie pasiliks ant to- 
liaus ten dirbti arba iš' Brook- 
lyno nuvažiuos nuo šio laiko, 
tai jie daugiau n?i jokioj dirb
tuvėj po Amalgameitų unijos’ 
kontrole negaus dirbti.

Pasirašo, 
54-to Skyriaus 

Pild. Komitetas.

ZC. Bedarbis.

Įsitėmykit Savo Naudai
---------  nike Philadelphr’oj bus tūks

tančių minia, iš arti ir toli. 
Dei turiningumo programos 
skaitykite skelbimą, kuris tel
pa šioje dienraščio laidoje.

Pereitą sekmadienį keletas j 
desėtkų žmonių negavo vietos 
nuvažiuoti busais ar automobi
liais į spaudos pikniką todėl, 
kad neužsiregistravo iš anksto. 
Susirinko prie “Laišvės” ofi
so važiuoti ir daugelis turėjo 
grįžti, negaudami vietos. Ko
dėl? ! — Neužsiregistravo 
anksto, o vėliau nebegalėjo
me gauti ekstra busų.

Aido Choro nariai buse *už-j lokovą. Jam ua:ja yra paskui-; tęs, 
TMiJ-xlilrai tv nF tra I i i m?.'. 1_.    a.! — i-.

važiavo traukiniais. Pribuvo į |Vo pas jį, jeigu sugrįš iki rug-j Paulionis

Kriaušiai Turi Žinoti

na-

Taipgi atėjo stora leidukė

ponas atsisakė 
tuoj eiti, o prižadėjo tai pa
daryti vėliau ir paaiškino, kad 
jam dar iš vakarykščios gal
vą skauda; ir, girdi, kaip pra
dedi eiti palei tas tvoras, vi-

noriai sur gerti duoda ir sunku at-

Telefonas: Stagg 2-910B

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo • vai. ryte iki B vai. vakare.
Penkta dieni ai 8 ir iventadieniais 

tik susitarus.
--------- ----------------------II II l... .1 -l r .1,.-J L_ U-

arba sisakyti esą.
Po kiek laiko pakriko mū

sų “kompanija ir apie pusė

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, žlapinimos ir 

. gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčiržkinimais

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas L P B]
Garankščiuotos krau- kSJft

jagysles, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai k/JmJ
ir skausmingi kojų su- yJįrJ
tinimai, paeinanti nuo yxl I
gyslų įdegimų, yra gy- f/JJ

domi be operacijų „ J Į j]
DR. O. MEYER 

208 West 54th St.
New York City

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

JONAS STOKES
•Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vietoti, 
po numeriu 
612 Marion St, 
kamp. Broad* 
way, Chauncey 
Street stotie 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES ’
612 Marion St., kampan Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

pagelbą 7 automobiliai, kurie 
paįmė po 6 žmones kiekvienas 
ir “Laisvės” trokas nuvežė $9 
y patas, o visvien desėtkai nu
siminime grįžo nuo “L.” ofiso 
to sekmadienio ryte, negavę 
vietos mašinose ir nežinodami 
kelio traukiniais važiuoti.
NEAPSIGAUKITE VĖL

4 d. rugpjūčio, prieš Labor 
Day, brooklyniečiai busais va-į 
žinos į “Laisvės” pikniką, ku
ris įvyks Philadelphijoje. Ke
lionė $2 į abi pusi. Dabar jau 
registruojame pasažierius. Už
siregistruokite tuoj aus, kad už
sitikrinti sau vietas. Iš anks
to turime žinoti, kiek busų 
samdyti.

Užsiregistruoti galima “L.” 
ofise ir pas Aido Choro narius. 
Bušai išeis 9 valandą ryte, nuo 
“Laisvės” svetainės.

Pasimatykite su senais pa-

T. D. APSIGYNIMO 
17-ta KP. DARBUOJASI

T. D. Apsigynimo 17-tos 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
buvo rugpjūčio 10 d, Apart 
kitų raportų, vienas buvo apie 
International Labor Defense 
Antro Distrikto metinį piknU 
ką, kuris įvyks rugpjūčio 2Š 
d. Pleasant Bay Parke?Komi
sija pranešė, kad viskas einasi

kė, jog gali daryti,, ką ‘nori, 
nes iš jo geresnio nieko nesi
tiki. Tuomet 'kun. Paulioriis 
ėmė traukti iš darbininkės 
rankų lapelius ir kurstyti tū
las suklaidintas davatkėles.

Pora davatkėlių paklausė 
kun. Paulionid ir paleido visus 
pas Paulionį išmoktus žodelius 
į darbą, kurie žinoma, spau
dai netinka, sykiu rėkdamos, 
kad tos darbininkės dalina be
dieviškus lapelius', ir agituo- 
damos plėšyti lapelius. Vienok 
nedaug kas jų paklausė. Kai 
kurie parapi jonai, bijodami 
kun. Paulionio; nedrįso imti 
prie jo akių, lapelių, bet toliau 
nuėję paėmė ir perskaitę ste
bėjosi, kad Paulionis taip 
trokšta karo, jog neleido tų. 
lapelių išdalinti. ; Lapeliuose 
sakėsi. neradę nei vienos eilu^- 
tės prieš dievą ir prieš save,

Kaip 7 va-| —•
kare publikos nebuvo: nei 400 
šu‘vaikais, kurių buvo dau
giausiai. 1 r

Prasidėjo programa. Pir
mas' tai koks choras iš Penn- 
sylvanijos; sudainavo 4 daine
lei,'iš kurių 3 tautiškas, o vie
ną socialistų. Mat, pas men
ševikus revoliucinės dainos 
abelnai svetimos.

Antras perstatymas —Pru- 
seikos prakalba : 'čia pasirodė 
jau ne tas, kurį pirma ma- 

I čiau; dabar Pruseikos akys 
užgriuvę,! veidas mėlynas, lū
pos sukreiptos; ir baisiai šai
pėsi kalbėdamas; mat, liežu
vis jau labai sunkiai vartosi, 
nes jau gerai “įsišovęs” na
minukės palei tvoras. Prakal
boj sakė, kad 
niai 
bet1 sklokininkų ^azieta kaip 
gyvuojanti; taip ir gyvuosianti. 
Gyrėsi, meluodamas,

sakė, kad “bimbi* 
laukią “N. G.” mirties,

būk jo

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marc/ Avenue) 

BROOKLYN, N. Y. 1
..........

402

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

maliavoti, matykite:

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

ofise
f • K

Stato Naujus Mūrinius ir Medi
nius Namus, Puikiausios 

Architektūroj

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

./ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją ; ė

BROOKLYN, N. Y.
“LAISVĘ.”

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi jirie 

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 ir nuo 6 iki 8 vakare

■ ♦ * * Telefonas, Midwood 8-6261
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