
KRISLAI
ALDLD Knyga ir Mokesčiai.
Daugiau Tokių Piešinių!
Jų Provokacijos.
Šelmystė!
Clevelandiečiams.
“Velniai Žino, Kur
Nuėjau...”

Rašo R. MIZARA

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(Firs Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik

I

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

Pereitais keturiais menesiais 
ALDLD nariai daug' daugiau, 
pasimokėjo savo metines duo
kles, negu pereitais metais per 
tą patį laikotarpi. Tai svei
kas reiškinys. Bet dar dalis 
nariu nepasimokėjo. Sukrus- 
kit, draugai, pasimokėkit šį 
rhėnesį. šį mėnesi, beje, kiek
vienas narys gaus antrąjį to
mą dr. Matulaičio knygos 
“Religija.”

Mūsų draugai piešėjai — 
Lumbis ir Gilmanas—padarė
visą eilę geni piešinių bėgan
čios politikos reikalais. Man 
itin patiko dr-go Lumbio kuri-' 
nys, tilpęs “Laisvėj,” vaizduo
jąs vist gaidį (Mr. Prūseika, ži
noma!) tupintį ant krūvos 
provokacijų: ir melų. Tai ge
rai politiniai išlaikytas ir rea
lus vaizdas! Visur jis dikčiai 
patiko “L.” skaitytojams. 
Dau^elyj vietų mačiau laisvie- 
čiai išsikirpę laiko jį ir, karts 
nuo karto šnairiai pasižiūrėję, 
sako: “Tai kur nuriedėjo tas 
mūsų ‘vadas’!”

Provokacijos pas naujuosius 
menševikus pilasi it iš gausy
bės rago. Numerio pirmo pro
vokacija, būk aš parvežęs iš 
Maskvos pinigų “Laisvei.” 
Provokacija numerio antro: 
“Laiškas iš Maskvos,” kurį su
fabrikavo Prūseika ant So. 
Fiftstryčio. Provokacija nu
merio trečio: paskelbimas, 
būk komunistai ardę nesenai 
įvykusį angliakasių streiką 
Wilkes-Barres apielinkėj.

Tai tik didžiosios provoka
cijos ir melai. Jų visa eilė 
telpa kiekvienam “Klampy
nės” numeryj!

Apart provokacijų, Prūsei
ka neapsiėjo ir be kitų šlykš
čių šelmysčių. Įsivaizduokit:, 
dar 1930 metais pasivogė iš 
“Vilnies” redakcijos archyvų, 
žalpio straipsnį (kurio jis pats 
tuomet “Vilnin” netalpino, 
nes buvo “V.” redaktorium) 
ir dabar įšmugeliavo “Klam- , 
pynėm” Kas kitas gali pada
ryti nelemtesnį darbą už “iš- • 
beibintą” Albertą!
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Sovietų Sąjunga Duoda 
Kreditą Turkijai

SUKILIMAS PERU LAIVYNE 
NUGALĖTAS

SOVIETU

Miiit

Fašistų “Vienybė” beveik

iHgsfeęg

Paskelbta Karo Stovis; Valdžia Nerimauja; Bijo Komunisti
nio Sukilimo

šitas

LIMA, Peru.— Jūreiviai 
dviejų kariškų (kruiserių) 
laivų sukilo. Šių laivų vir
šininkai buvo areštuoti. Val
džia paskelbė, kad
sukilimas buvo gerai pla- 

Įnuotas. Sukilimas įvyko 
ant Almirante Grau ir Co
ronel Bolognesi, karinių lai
vų, Callao prieplaukoj.

Sakoma, kad sukilimas buvęs 
prieš valdžią, kurios galvi- 
nyje dabar yra Sanchez 
Cerro. Apie sukilimą val
džiai pranešė vienas jūrei
vis, kuris išplaukė į kraštą. 
Tokiu z būdu paleista orlai
viai ir submarinai kovai su 
sukilusiais jūreiviais. Visa 
prieplauka apstatyta maši
niniais šautuvais. Todėl 
laivai neturėjo gana laiko 
išplaukti iš prieplaukos.

Bombas pradėjo mesti iš 
orlaivių į kariškus laivus. 
Taip pat pradėjo juos bom-

JU-

nė-

barduoti submarinai. Visos 
kitos jėgos suorganizuota 
nugalėjimui tų dviejų laivų. 
Pagaliaus jiems pranešė, 
kad jei jie nepasiduos, tai 
visos karinės jėgos pradės 
ugnį iš oro ir žemės į kali
nius laivus. Matydami di
deles jėgas prieš save, 
reiviai pasidavė.

Bet laivyno sukilimas
ra tik taip sau. Pritarimo 
laivynas turi tarpe miesto 
darbininkų. Laikyta de
monstracijos ir grasinama 
skelbti streikas. Tad dar 
ryte, 3 vai., valdžia paskel
bė karo stovį. Yra įsaky
mas, kad karo teismas gali 
teisti bile asmenį, kurį ga-. 
Įima “kaltinti sukilime”. 

1 Karo teismas tęsis 15 die
nu. Bausmė skiriama su
šaudymu. Visa šalis bijo 
komunistu sukilimo.KONSULAS PROTESTUOJA j, ,v 

PRIEŠ JAPONUI
Vengrijos Policija Sumušė

Nepavyko Franci jos Reakcijai Įtarti
Sovietų Sąjunga Nužudyme Prezidento

MASKVA. — Turkijos 
ministeris paskelbė, kad 

padarė 
ekonominę sutartį su Tur
kija. Sovietų Sąjunga duo
da Turkijai $8,000,000 kredito. 
Tai pirmas kreditas, kurį pada
rė Sovietų Sąjunga. Kredi
tas bus naudojamas pasi
keitime prekių tarpe Sovie
tų Sąjungos ir Turkijos. ’

kiekvienam savo numeryj puo- Sovietų Sąjunga
In ••T TZ 1 o C C U ’la “Laisvę,” bet prieš Klam
pynę—nė žodelio! Kas įspės, 
kodėl ?

Fašistų’ valdomas Susivieniji
mas rengiasi kelti duokles savo 
nariams sekamam seime. Lietu
viu Darbininkų Susivienijimas 
galvoja apie numažinimą. Fa
šistų valdomas SLA siūlo 
(nafujam konstitucijos projek
te) pakelti atlyginimą “kelio
nėm ir sugaištim,” o Lietuviui 
Darbiifinkų Susivienijimo na
riai svarsto apie sumažinimą! 
Tegul draugai skaitytojai pa
tys padaro išvadas!--------- i

LDS Pirmasis Seimas Cle-1 
velande. Clevelandiečiai, va
dinasi, pasiims tą unarą. Bet 
mes trokštame, draugai cleve
landiečiai, kiek tiek užsimokė
ti už tai: gaukit kuodaugiau
siai naujų narių į LDS. Ma
žas prašymas!

Šiandien (geg. 7 d.) kalbė
jausi su vienu nepArtijiniu lie
tuviu darbininku. Jis sako: 
“Suėjau andai su Prūseika, 
kuris buvo jau ‘prie drąsos,’ 
ir klausiu: ‘Na, kur gi tu, Le
onai, nuėjai dabar?!’ Jis at
sakė: ‘Ėjau, ėjau ir velniai ži
no, kur nuėjau, broli!’...” 
Bet viešai, prakalbose, Alber
tas to nesisako. Ažuot tai, 
jis pašvenčia kokią valandą 
laiko pasakojimui apie savo 
maršrutą su fašistiniu kum
piu.

Austrijos Kabinetas 
Rezignavo

Japonijos ir 
Įtemptai

Sovietų Sąjungos Politiniai Reikalai Eina

— Gegužės 6MASKVA.
dieną Sovietų Sąjungos 
konsulas, kuris randasi 
Harbine, Mandžurijoj, išlei
do griežtą protestą prieš 
Japonijos areštus Sovietų 
Sąjungos piliečių ir jų kan
kinimą ir užpuldinėjmą. į

gos ir Japonijos. Sovietų 
valdžia reikalauja, kad prie 
kalinių būtų prileisti Sovie
tų atstovai ir kad Mandžu- 
rijos valdžia bus atsakomin- 
ga už šiuos įvykius.

• .BUDEPEST. — Areštuo
tas ir sumuštas amerikietis 
Taylor Griffiths. Jisai yra 
įtariamas^ šnipinėjime. Ve-Į 
liaus paaiškėjo, kad Grif
fiths yra Amerikos profe
sorius, tuomet jį paliuosa- 
vo.

Tarpe areštuotų ir kanki- į L.D.S. Nariai Balsuoja 
namų Sovietų Sąjungos pi- v n i • • t • muž Darbininkiškai Nu-

BERLYNAS. — Rinkimai ir 
ekonominė padėtis įnešė ir į 
Vokietijos politiką krizį. Ka
binete įvyko permainų. Eko
nomijos ministeris Dr. Herman 
Warmbold rezignavo. Jo vie
ton paskirta Kari L. Goerde- 
ler.

VIENNA. — Taip vadi
nama mažumos valdžia, ku
rios ministerin' pirmininku 
buvo Karolis Bureschas, re
zignavo. Visuotini rinki
mai bus birželio mėnesį.

Dabar, kad sulopinus val
džią kokiu, nors būdu, tai 
vėl manoma sudaryti minis- 
terių kabinetą iš ■ įvairių 
partijų. Manoma, kad jį 
sudarys Nacionalistų Val
stiečių, Krikščionių Socialis
tų ir Heimwehr partijos at
stovai su Buresch arba 
Dollfuss priekyje.

Nacionalistai socialistai 
šaukia už fašistą Hitlerį 
Austrijoj. Finansai Austri
jos taip pat ir suįrę. Jieš- 
koma, kad užtraukti naują 
paskolą ($14,000,000) ant 
savo gyventojų.

Tos ekonominės bėdos ir 
daro tą nepastovų . susisto- 
vėjimą kapitalistinių vald
žių. Kur yra pastovi; eko
nominė padėtis, ten ir val
džia pastovi. . ,

liečių yra* ir sekretorius 
Chinų Rytinio Gelžkelio • ■ v* • IT" J* 1 i
a d m inistracijos, draugas SlSiaClUSIUS KanOldatllS 
Haiduck ir jo moteris.

Kankinimus japonai daro 
todėl, kad išgauti neteisin
gus'pareiškimus iš tų areš-

; tuotų, kuriuos galėtų Japo- 
hija naudoti prieš ‘ Sbvietų 
Sąjungą savo atakose. Tuos 
teroristinius puolimus dau
giausia daro baltagvardie
čiai po Japonijos valdžios 
apsauga. Naudojama mu
šimas ir kiti visokie būdai. 
Vienok dar nieko negalėjo 
išgauti iš Sovietų piliečių. ,

Kaliniai Skelbia Bado
' Streiką

Gegužės 4 dieną 106 So
vietų Sąjungos piliečiai pas
kelbė bado streiką prieš ne
teisingą jų areštavimą.

Sovietų konsulas, d. Sla- 
vutskis, pareiškė, kad - pati 
Japonijos valdžia nekreipia 
donjės į veikimą baltagvar
diečių, kurie provokuoja 
karą tarpe Sovietų Sąjunį-

šaukia žinias apie įtarimą 
ž m o gžudžio “raudonuoju 
bolševiku”.

Geriausia tai atmuša pats 
Komunistų Internacionalas. 
Savo pranešime Komunistų 
Internacionalas sako, kad 
Gorgulovas niekad ne
buvo bolševikas, bet visuo
met didžiausias priešas ko
munistų ir Kominterno. Tai 
labai gerai parodo jo bro* 
šiura ii’ prisipažinimas po
licijai, kuomet jį areštavo. 
Paskatas, kad jisai yra ‘bol
ševikas”, tai suplanavo 
Franci jos reakcija, kuri 
jieško' priekabių interven
cijai į Sovietų Sąjungą.

PARYŽIUS. —Paryžiaus 
reakcija, ypatingai buvęs 
p r ezidentas Millerandas, 
paskelbė, kad Doumero 
nužudytojas yra “bolševi
kų agentas”. Tą paskalą 
greitai‘parėmė policija. Ne- 
dėliniai laikraščiai paskel
bė, kad Sovietų Sąjunga ir 
bolševikai kalti už nužudy
mą prezidento Doumer.

1 Bet jau pasivėlavo. Pati 
i pas- 

yra 
ku- 
Są- 
jos 

isantikiams su Francija, la
bai greitai užgęso. Pirma
dienio laikraščiai jau at-

MILIONIERIŲ KALTINA 
APDRASKYME MERGI

NOS
BRIDGEPORT, Conn. —

Fabrikantas ir milionierius
O’Connor, kuris dar tik 34 
metų amžiaus ir yra vedęs,!, JĄU. P““*'’*“”'- 
„vUikiMnn i « Uapitahstine spaudaprisikalbino mergaitę 16 
metų, kuri dirbo jo dirbtu
vėj ir pradėjo vedžiotis po 
smukles. Pagaliaus tas ge
radarys tą mergaitę užsira
kino savo raštinėje ir ten ją 
laikė per visą naktį.

Mergina jį areštavo už 
jos “šlovės” nuplėšimą. Mi- 
li.onieriųs dabar yra po 
$5,000 kaucija. Supranta
ma, jam nebus tokią baus
mė, kokįą gavo Scottsboro 
negrai jaunuoliai.

CLEVELAND, Ohio. — 
L.D.Si ’ nariai balsuoja Už* 
darbininkus, kurie nėra mū
šų1 judėjimo pabėgėliai.; L.D. 
S. 55 kuopos ( susirinkinfe, 
kuriame buvo ; ^balsuojančia 
kandidatai į L.D.S. Centro 
valdybą, už > kandidatus, ku
riuos remia ir Komuųistų 
partija, balsavo sekamai:

R. Mizara ...........
M. Bacevičius ..... 
E. Jeskevičiutė ...
K. Steponavičius ..
J. J. Kaškiaučius .1 
Mikitas ................ .
J. Bimba ......... ...
M. .Palevičius ___
Kaip matote,, tai skloki- 

ninkas M. Bacevičius. gayo _ LDS. balsavimuose darbi-

13
49

6
51
40
40

.49

Skloka Pralaimėjo Savo 
Tvirtovę

PATERSON, N. J. —čia 
yra sklokos tvirtovė. Jie 
valdo smurto būdu šią ko
loniją, bet LDSL nariai ir 
čta jau atsiseko nuo Pru- 
seikos girtos,politikos.

kelbė, kad Gorgulovas 
caristas. Tas blofas, 
riuo taikyta į Sovietų 
jungą, kad pakenkus 
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LAIVYNO EKSPERTAI NEGALI SUSITARTI 
GENEVOJE

GENEVA. — Čia yra su
sirinkę įvairių šalių kapi
tonai, komąndieriai ir ad-. Tai buvo tik ginčai tar-

namo nepadarę jokios su? 
tarties.

tik 13, kūomet Mizara į tą' 
patį urėdą gavo‘43.')Stepo-* 
navičtas, kurį skloka' statė 
prieš Jeskevičiutę, ;gavo dar 
mažiau—6 balsūs. , > • > u

ninku kandidatai gavo po 
10 balsų, o sklokininkai 
tik jpo 9 balsus. Vadinasi, 
jau tirpsta ledas, ant ku
rio skloka stovėjo.

mirolai. Jie kalbasi, kurie 
pavojingi laivai reikalinga 
paskandinti. Bet kiekvie
nas kalba už savo “tautą”. 
Kiekviena tauta nori turėti 
kuodaugiausiai laivų, nes 
tikisi, kad labai greitai ga
li prisieiti kariauti. Tad, 
pasikalbėję apie mažinimą 
laivyno, važiuoja tie ponai

pe puodo ir katilo, kurie 
nieko neįtikino. Jei kapi
talistai iki šiol negalėjo pri
eiti prie bent kokio maži
nimo ginklavimosi, tai nė
ra ką nė kalbėti dabar, kuo
met jau karo dūmai rūksta.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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Puslapis Antras
' > i >1 i .

tybės taikos politiką, kaip 
kad pavyzdį parodo Sovie
tų Sąjunga, priešingai; vi
soms imperialistinėms val
stybėms. Apart virš sumi
nėtų dalykų, kurie yra 
svarbiausieji nacionaliniai 
reikalavimai, taipgi turi 
būt iškelti konkretiški kas
dieniniai reikalavimai kiek
vienam mieste ir kiekvienoj 
valstijoj, atsižvelgiant į ma
sių reikalavimus.

1 1
Laike kampanijos į kiek

vieną priešų pareiškimą ir 
sumanymą turi būt greitai 

rinkimų į nalizavimo” mainų, gelžke- atsakytą .Partijos spaudoje 
ir milionuose lapelių., Spe.3 
cialiai reikia pasirūpinti 
prisirengti atsakymui į ne
tikėtus priešų pareiškimus, 
tokius, kaip sufabrikuoti 
dokumentai, “bombų' meti
mo suokalbius” ir tt. “Nei 
vieno masinio mitingo lai
ke rinkimų kampanijos be 
komunistų”—turi būt mūsų 
obalsis; komunistai turi būt 
visuose masiniuose susirin
kimuose, buržuazinių parti
jų sušauktuose; ūiumaskuo- 
ti priešų poziciją ir aiškiai 
perstatyti Partijos poziciją 
—skleisti Partijos literatū
rą; turi būti surengti deba- 

kandidatais,
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RINKIMU KAMPANIJOS UŽDUOTYS
Rezoliucija Amerikos Komunistų Partijos Centro 

Komiteto Keturiolikto Plenumo
Šiais metais 

kampanija yra didžiausios 
reikšmės ir turi būt išnau
dota del abelno praplėtimo 
ir padidinimo Partijos vei-, 
kimo ir del padidinimo ir 
praplėtimo klasinės kovos 
prieš kapitalistų ofensyvą 
ir karo pavojų, ypatingai 
prieš pavoju intervencijos 
prieš SSRS.

Vyriausias partijos obal
sis rinkimų kampanijoj tu
ri būt reikalavimas bedar
bių ir socialės apdraudos 
iškaščiu valstybės ir darb
davių. Pastatant centre 
masinio rinkimų darbo tuo- 
jaųtinius reikalavimus dar
bininkų dirbtuvėse, beduo
nių eilėse, bedarbių susirin-! 
kimuose, miestuose, Parti-;, . . 
jauturi tuo pagrindu kon-|telS1^’ 
krėčiai ir populiariai išaiš- Pv
kinti plačioms darbo ma-iŲL .u^ Chinijos
sems savo programą revo-1 liaudies ir Sovietų Sąjun- 
Hucinio išėjimo iš 
Numaskuojant visą buržu-l 
azijos politiką, Partija tu-; 
ri aiškiai nurodyti darbi- buržuazijos

lių ir tt.’
Vyriausi bbalsiai, kuriuos 

Phrtija iškeli^,1 yra sekami:
1. Bedarbių ir socialė ap- 

drauda’ iškaščiu valstybės 
ir darbdavių.

2į Prieš ; Hooverio algų 
kapojimo politiką.

3. Greitoji pašalpa, be su
varžymų iš valdžios ir ban
kų pusės, biedniesiems f ar
ui e riams; paliuosavimas 
biednųjų farmerių nuo tak
su, ir kad nebūtu verstinov z v

?kolu rinkimo.
4. Lygi teisė negrams, ir 

apsisprendimo teisė Juoda
jam Ruožtui.

5. .

krizio.1 S°s- ,
i Komunistų Partija turi 

konkretiškai numaskuoti
> dedamas pastali

ninkams, kad tik per revo- £as syrasti kapitalistinę iš- 
liucinę klasių kovą, kovo-;e^i krizįo .(jų. . prižadai 
jant už Komunistų Partijos! Raujo .gerbu-
programą ir remiant još 
kandidatus, gali darbininkai 

..atmušti buržuazijos atakas 
ir apsaugoti ir išreikalauti 
savo tuojautinius reikalavi
mus ir paruošti dirvą toli
mesniam pastumėjimui pir-

Antrai, 'Gegužės 10; 19^2
r • -ii ■ ■ ' .....................

Nauja S.L.A. Konstitucija, Naujos Mokestys^
Naujas Jungas Darbininkams S.L.A. Nariams

SLA. OPOZICIJOS DARBININKŲ KOMITETO 
PAREIŠKIMAS

SLA. įstatų komisija paga
mino naują konstituciją SLA. 
nariams ir SLA. Organas “Tė
vynė” ją perspausdino anglis-1 
ko j, kalboj. Nauja konstituci
ja—tai naujas jungas darbi
ninkams SLA. nariams. Ir štai 
kodėl: • •' 1 ’

■ • • : ‘ • I , :; <
Konstitucija sutaisyta taip, 

!kad viršininkai visą galią turi 
ant kuopų ir harių.i Jiems ati
duodama didelę galią valdyti 
kuopas ir narius.)'Jįe turėš 
teisę prižiūrėtį iri valdyti vis^ 
organizacijos turtą,-ne tik cenr

Nora Pašelpos Sulaukus 
65 Metų

r LAIŠKAS Iš VOKIETIJOS
(Dešimts Klausimų Social
demokratų Partijos Na

riams Darbininkams)
1) Kodėl Brauno-Severin- 

go režimas Prūsijoj polici
jos užlaikymui nuo 103 mi-

Konstitucija taipgi nusako: lionų markių 1913 metais 
SLA. narys, sulaukęs 65 metus iki 
amžiaus, nežiūrint, kad ir ne
būtų pašelpos nei vieno cento 
išėmęs, ir pašelpos duokles 
nuolatos mokėjęs, bet daugiau 
jokios pašelpos negali gauti.

Norisi čia pakląusfi gerbia
mų S.L.A. narių : Kada gi pa- 
šelpa labiausia' nariams reika
linga?' Aišku, tada, kada ilgiai 
Serga ir 1 sulaukia senatvės. Se
nesnis- visada tankiau , suserga

švenčių, jie sulaužo strei
kus, jie balsuoja už karų 
biudžietus, jie stato kreise
rius—karo laivus, jie ren
gia imperialistinius karus, 
jie siundo vienos šalies dar
bininkus prieš kitos po 
priedanga “tėvynės,” “tau
tos,” “kultūros,” gynimui 

|Savo ir bendrai kapitalistų 
klasės reikalų. Jie per -im
perialistinius karus pa
skandina ištisas šalis darbi
ninkų kraujuose, sukrauna

451. miliono markių 
1932 m. pakėlė,—bedarbiam 
ant 55 nuoš. sumažino?

2) Kodėl 745 policijos šu
nims paskirta '460,000 mar
kių,'t. y. kiekvieham šuniui lv«UJuv0v
į mėnesį 51,4S markės, o del |<auĮų kalnus, išdegina kai- 
nevedtisio bedarbio Berlyne ’ nius įr SUgrįauna miestus. 
3’J< ę 7 • lTie ^aP^al° šunės, social-

tralinį, bet ir kuopų. Jie turės] jam ]at>iau reikalinga pašei- _ rhiniqtprii’p1 18 178 kimi fašistai, ištikimai tainaųda- 
teisę kelti mokestis pagal savo pa> q čia tiems nariams jau nuiiibieiijd. mi kapitmm, eina šunišku
nuožiūros;. SLA. viršininkai ’ pasirengę nei £’a1^ į metus paskyie o7,7 heliu, bet už tat: bus jų į;-
Dabar Mokestys Nariams vieno cent0 neduoti- mihonus — 3150 šuniškas galas. Kaip at-

maikių kiekvienai kunigo sj;įru šalių, taip ir viso pa
vietai-vaikams mokyklos | ,aulf0 proletariatas paro- 
amžiaus 250,000 markių !-dyS jiems, tai, ką parodė 
6 pfenigiai dėl vieno mo- gov> Sąjungos proletariatas

35 markės į mėn:? ' I

: Tie kapitalo šunės, social-

mi kapitalui, eina šunišku 
ir

Baisiai Pakeliamos
Šita konstitucijd nusako, jo- 

gei nariai, kurie iki šiol mokė
jo už šešis dolerius į Savaitę 
pašelpos 30 centų' į mėnesį, tai 
dabar turės mokėti 45 centus. 
O tie, kurie mokėjo 60 centų, 
tai dabar turės mokėti 75 cen
tus ir tt. Pašelpos mokestys, 
vadinasi, visu trečdaliu pakel
tos. >

Pomirtinės mokestys taipgi 
pakeliamos pusėtinai augštai. 
Nauja lentelė rodo, jogei 19 
metų narys pirma mokėjęs T3 
centų dabar turės mokėti po 17 
centų į mėnesį. Juo senesnis, 
tuo daugiau turės- mokėti.

Prieš kapitalistinį te- tai su priešų
rorą; prieš visokią pries- idant numaskuoti jų dema- 
paudą darbininkų politinių i1’ pasiekti tuos dar- 
teisim * *" bininkus, kurie dar yra po.

6. Prieš imperialistinį ka- JR įtaka, su Komunistų I ai - 
tijos reikalavimais ir pro
grama. Pati Komunistų, Taipgi ir lėšų fondui reikės 
Partija turi suorganizuoti daugiau 5 centais mokėti/ Tie 

mitingų—pla- penki centai > bus skirstoma

tijos reikalavimais ir y/rd- 
Pati

vio periodo1 ir »ttl,i jeigu, bus 
algosLnukapotos, jeigu ban
kai bus išgelbėti, jeigu pra
monė bus dar labiau trusti- 
fikuotą, jeigu imperialisti
nės pozicijos del Amerikos 
kapitalizmo bus sudrutinta,

AAAVUl IXUAU JACAOUKAllVJ AA11 Ull A .v f • • •

myn darbininkų klasės in-1. prižadai kas liečia pa

tūkstančius
•čius viso miesto mitingus, 
lokalinius mitingus; ir ypa
tingai mažus mitingus dar
bininkų ; namuose, kur mūsų 

■programą turi būt išaiškinta 
ir darbitiinkai įtraukti į ak-j 
tyvišką dalyvavimą rinkį-į 
mų kampanijoj. Reikia įš-^ 
leisti daugiau, negu • lladą, 
nors pirmiau, visokius ųūJ 
šies lapelių, plakdtų, kų-į. 
riuosę -būtų gvildenama 
priešų partijų sumanymai^

įvairiems fondams. Narys, 
prigulįs pirmam pašelpos ir 
apdraudos laipsny, turės dau
giau mokėti duoklių apie 25 
centus į mėnesį.

įVii’šininkai Gali Uždėt 
į H i Speciales Mokestis 
! Į u n .• Konįsptucija, taip aukštai pa- 
kUčUma mokestis nariams, 
Lafpgft? nusako, jogei pagal rei
kalą SLA. viršininkai periodi
niai gaiį ir turi pilną galią už
dėti' ■ Specialius mokesčius, ku- 
‘riū^s: nariai turi tuoj aus sunio-

te resų. naikinimą grafto ir korup
cijos Amerikos politikoj ir

l Revoliucinė išeitis iš

darbininkų ? sąlygos įvaiLio-'
' \ ■ rŠitoics paragrafas

Nežiūrint, kokios aplin- \ - - - - ........-
_ • . , __ * * e LU» y • JLVV* V k/A JL A A A Vz 10VAVA0 AO

1 A. * * * • v ’ i krizio turi būt plačiai po-
talo aštriausioj formoj ko- puiiarizuojama; sistemačiai 
votį pries Hooverio bado i įr
režimą ir jį numaskuoti. 
Tuo pačiu sykiu reikalinga 
pilniausiai numaskuoti de
mokratus, kaip ir republi- 
konus “progresyvius”, ku
rie bando išnaudoti savo 
tikslams didėjantį masinį 
pasipriešinimą Hooveriui. 
Pagrindu konkretiškų fak
tų, mes turime parodyti, 
kad demokratai, kaip lygiai 
ir “progresyviai”, būdami 
galioj atliks tiek mažai, 
kaip ir Hooveris sumažini
mui masinio skurdo, kaip 
kad galima matyti nema
žam skaičiuj valstijų 
miestų, ir iš jų bendra-j 
darbiavimo su Hoovėrio 
valdžia (senate, kongrese 
ir tt.) Mes turime įrodyti, 
kad jie užkars tokią pat pa
žeminimo labdarybės siste
mą ir algų kapojimą tokiu 
pat teroru, kokį naudoja 
reguliariški republikonai.

Aštriausia kova prieš so- 
cialfašizmą laike rinkimų 
yra didžiausios svarbos. Nei 
m a žiausiai nenukreipiant 
domės nuo kovos prieš re- 
publikonus ir demokratus, 
kaip kad viršui nurodyta, 
vyriausia dome turi būt at
kreipta nųmaskavimui ir 
nugalėjimui socialistų ir 
Mušte grupės. Į tai taipgi 
įeina nuolatinis nuoseklus 
numaskavimas jų demago
giškos teorijos apie valsty
binį kapitalizmą, apie laip-. 
snišką “perėjimą į socializ
mą” per projektus “nacid-

tinkamai numaskuoti 
frazes apie “socializmą”, 
kurias naudoja socialistai. 
Komunistų Partija turi pil
niausiai išnaudoti pavyzdį 
pergalingos socialistinės kū
rybos So v. Sąjungoj prieš 
kapitalistines šalis, kurios gi
liau ii’ giliau klimpsta į klampy
nę ekonominio krizio, nu
maskuojant tuščią kalbą 
apie planingą ’gamybą prie 
kapitalizmo. Partija priva
lo konkretiškai padaryti pa
lyginimą revoliucinės išei
ties iš krizio su buržuazinių 

i partijų pasiūlymais, ypatin- 
irjgai su pasiūlymais “kairių

jų” socialfašistų. Revoliu
cinė išeitis iš krizio turi 
būt sukonkretizuota, nuro
dant /masėms^ kaip revoliu
cinė darbininkų valdžia— 
Amerikoj Jungtinės Valsti-

se prarrionėse, mūsų reika-., 
vimai ir tt.; brošiūros |urį'kanis labai naudingas

SLA. Viršininkai Bando
I Apgauti Narius

Nauja konstitucija yra bai
siai blėdinga darbininkams S. 
L.A. nariams. Pakėlimas mo
kesčių, sumažinimas pašelpos ir 
kiti sunkumai kaip tik ir gula 
ant biednųjų SLA. narių, ant 
darbininkų. •

SLA. viršininkai tatai su
pranta ir jie nori labai gudriai 
apdumti darbininkams akis ir 
pervaryti tokią žalingą konsti
tuciją.

Visų pirmiausia jie ’paskelbė 
naują konstituciją po to, kaip 
jau nubalsuoti 'viršininkai ių 
išrinkti delegatai. Seimas čia 
pat. Kuopos jau nebeturi lai
ko peržiūrėti konstituciją ( ir 
išrinkti tokius delegatus, kurie 
stos už atmetimą tokios reakci
nės konstitucijos.

Taipgi jie paskelbė .organe 
konstituciją angliškoj kalboj 
tuo mieriu, kad, .kuonjažiausia 
SLA.^ narių galėtų ją perskai
tyti ir ją pilnai suprasti. ' Tai 
kaip gudravo j a' tie mūsų Virši
ninkai !< ' ‘
Fašistai įr Sočialfašistai

1 Atšdkbmmgi ’ • 1 
' ' f '4 ';

Šitokį jungą ant SLA. narių 
fašistai, ir sociąlfašistai senai 
rengė.. Jie buvo pagaminę nau
ją konstituciją Baltimorės sei-

1 mui, vėl kitą konstituciją Chi- 
cagos 36 seimui. Jie bandė 
taipgi pakelti mokestis ir vi
saip suvaržyti eilinius narius.

Jeigu pirmiau ' pagamintos 
konstitucijos būtų priimtos, tai 
jie šiandien su seimais visai 
mažai baderiautųsi. Kas ketu
ri ar rečiau metai sušauktų 
grupę savo rinktinių ir visą at
liktų, kaip jiems patinka.

Dabar jie tarp savęs ėdasi 
delei vietų. Fašistai ir social
fašistai nori pilnai kontroliuo
ti SLA. su visu turtu. Bet kaip 
vieni, taip ir kiti sutinka pa
kelti nariams mokestis, trum
pinti pašalpas, siaurinti eili
nių narių teises.
Progresyviai Atmušė Re

akcionierių Atakas
I ' .

Baltimorės seime progresy-
b

Visokius fašistų, ir so

viršinin- 
j tam, 

kad • prieš narių norą uždėjus 
specialius mokesčius ir nariai 
neturės teisės prieš nei išsižio
ti, nes konstitucija viršinin
kams leidžia tai padaryti, vir
šininkai pagal konstituciją, už
deda specialius mokesčius, o na
riai ■ turi kuogreičiausią sumo
kėti. J; (

Viršininkai gali' uždėti mo
kesčius ir prieš, seimo delegatų 
norą; Jei seimas tam ir būtų 
priešingas, tai jvėliau viršinin
kai padaro' tarimą, kad nariai 
tiek ir tiek turi .sumokėti, ir 
nariai, priversti mokėti.
Pašelpa Visąi Sumažinama

Nauja ■konstitucija 
jogei .nariai , tegaus pašelpos vjaį darbininkai sudarė didelę 
tiktai ųžY20. dtepų pilną ir už spėką. v 1OMIV1V4O _-

pašelpą cjalfašistų reakcinius siūlymus 
<uz 240< (hemą d^ū Abliaus pašei- jįe neleido pervaryti. C 
pos įgalės gauti.

MSBa“kl lejo .paryti. 
taryte;^i-y;K>i4ite^ i|uo tesni^;W^į^ ‘jeigu bus iše- Gl}į<?aggs sei

•būt pardavinėjamos į kuppif 
giaušiai, , 1 {• i T; L L ’

Ypatingos svarbos šiuo 
tarpu yra plačiausias\ nau
dojimas bendro fronto iš 
priežasties 'padidėjusio vei
kimo socialfašistų ir jų 
propagandos už “Darbo 
Partiją” ir tt. Pirma Nacio- 
nalės Nominayimo Konven
cijos ir, kaipo priemonė su
teikimui jai.platąus masi
nio pagrindo, turi būt su-| 
šauktos lokalinės konferen
cijos atstovų nuo revoliuci
nių darbo Unijų, (Jarbo uni
jų opozicijos, darbininkų ir 
darbininkių moterų ir jau
nųjų darbininkų iš dirbtu
vių, nuo unijų | lokalų,.,. re
miančių” Ainerikos J)arbo

cijtį ;iLUI O 
girt( j
rinkąįĮų j pi’bgtgma^ į su 
rcmiti' jos kandidatus, 'iš
rinkti ? dtelegatus Į | homina^ 
ei jos konvenčiją it sudaęy4 
ti plačius darbininkų komi
tetus vedimui ; rinkinių 
kampanijoj kartu su Parti
ja. Dar platesnėse tiokali- 
nese konferencijose, 510 Na- 
cionalės Konvencijos, Parti
jos lokalines, apskričių,ir 
valstijų programos ir kan
didatai turėtų būt užgirta. 
Tam tikruose * atsitikimuose 
kovingi nepai^tijiniai darbi
ninkai, kurie aktyviškai da
lyvavo bedarbių i ir streiko: 
kovose arba kitaip parodė

žavimą gamybos įrankių, 
gelžkelių, prekybos ir tt., 
atipiant jas iš rankų didžių
jų išnaudotojų į rankas 
darbininkų valstybės, tuo- 
jaus panaikinti bedarbę, paX 
leidžiant gamybos mašinė; 
riją pilnu garu, gaminant 
reikalingas masėms reik
menis; kaip ji tuoj aus galė
tų aprūpinti bedau jaučius 
darbininkus maistu, drabu
žiais, Las dabar sulaikoma 
nuo darbininkų; ji galėtų 
išrišti butų reikalingumo 
problemas; išrišti darbo 
farmerių reikalus;- užtik- 
rinti £ililą lygybę negrams, ( _ ,, ,, 
pravesti proletarinės vals-įsavo nusistatymą už klasių

skelbia,

• Gegužis, 
Bagočiuš, Jurgelionis, Lopatto 
ir kiti spardėsi,-'bet nieko negą-

Ghįcagos seime, tie gaivalai 
parsitraukė policiją ir daužė 
progresyViĄins1 ; darbininkams 
galvas, r-daugelį areštavo, 1 .pro
gresyvius' delegatus • policijos 
pagelba laukan išmetė ir pas
kui jau pradėjo skaityti ir pri
iminėti naują konstituciją.

Beveik Visą konstituciją per
il* priėmę vėliaus susi

prato, kad išmestieji delegatai 
I .--4’1i prisikabinti ir net atsakomy
bėn patraukti.

,;Jįs galės 
bpt pašelpos 

gifui. iKi h^fYties. k , t į
□l^jdLnias ■ mokestis 
•ęs kitokioj į nelai-
lėk Uek ‘t>ą^ęlp94.' O 

j^i^j jo 'orįa-nisį^ijĮš Ikonstituci- j ____
i jh nusako, kad4 ^.ęiįįi bus:skaįę”i 
per kiek metą išėrąę^Lįtfž 240Įprato> k _ __
dieną, pnšelpos, daugiąū ■ negau-' jr eiliniai nariai gali prie jų 
na j nei. vieno, cento, kad ir di-| 
džiaušįoj bėdoj;, būdamas. pątmukti.

j ---------------- siūlijima kitam
’ : ,• -L; L 3 L'; ' ~ ’ į
kovą 4r priėš < !reformistus, į 
tose konferencijose gali būt 
Partijos frakcijų priimti ir

Tada davė pa- 
Geimui fa dar-

bą palikti. '
Darbininkų Banga Vėl 

Kyla
Suskaldę SLA., apsidžiaugę, 

“apsivalė nuo bolševi
kų”, fašistai ir socialfašistai 

eiliniams na-

užgirti kandidatais, su už- - S 
garimu Partijos, Dirstrikto į jogei 
Komiteto/; •;Reikia apsižiū- i 
reti, kad įnedafeišti . “kai-! d*bar i; dantis 
riems”. reformistiniams -ele- Pan?s grūda nitu ją konstitucL 
UipnLma fnlrinc ™ ir mano’ Jogei dabar bUSme taiųs, naudoti tokias iprOga ja priimti ir visai pasi-
konierencijąę; ; kovąi .prįeš vergti SLA. eilinius narius.
Partiją ir jos kandidatus. (Tąsa 8-čiam pusi.)

kyklos vaiko?
4) Kodėl Braunas-Seve- 

ringas skiria policijos ark
liams 6,406,250 markių, o 
kovai su tuberkuliozu tik 
150,000 markių ir kovai su 
mirtingumu tik 177,500 
markiu ?

5) Kodėl Prūsijos val
džia namų savininkams per 
namų mokesčius dovanojo 
160 milionų markių ir per 
nuomų sumažinimą dar 25 
m i lioilus. markių?

6) Kodėl kabinetas Brau- 
no-Severingo industrijos ir 
žemės kapitalistus subsidi
javo dviems miliardais m al 
kių, o valdininkus, ' amat- 
ninkus ir valdžios darbinin
kus nuo lieĮJOS mėn. 1930 
m. per užmokesčio sumaži
nimą apiplėšė ant 291,2 mi
lionų markių?

1 7) Kodėl > Severingo poli
cija padeda kapitalistams 
laike streikų miestų ir kai
mų darbininkų?

8) Kodėl nepaskelbia Se-
veringas rastos medžiagos 
del pilietinio karo pas SA 
(Hitlerio fašistinė armi
ja)? ’ . •

9) Kodėl 8,000 revoliuci
nių proletarų politkalinių, 
einančių prieš baltąjį tero- _
ra, laikomi uždaryti kalėj i- ALDLD. 10 Kuopos Piknikas 
muose?

10) Kodėl Brauno-Seve- 
ringo valdžia 1929 ir 1930 
m. vien tik del “augštų” 
ponų ir kunigaikščių vals
tybinių mokesčių 11,3 mi
lionų markių “išdėstė pato
gesniam mokėjimui,” o ba
daujančius bedarbius pri
spaudė dar daugiau, suma
žindami pašelpą ir p.?

Šie klausimai be komen
tarų kalba apie socialfašis- 
tus. Vokietijos darbo ma
sės pažįsta socialfašistus 
Severingą, Brauną, Miulerį, 
Noskę, Cergibelį, Dšieržin- 
skį, Liobę ir ;

savo kapitalistams ir šuny- 
čiams socialfašistams.

Draugai darbininkai! Tik 
mūsų vieningumas, tik mū
sų darbininkiškas petys į 
petį frontas, Kompartijai 
vadovaujant, sutriuškins 
kapitalo jungą.

So v. Sąjungos proletaria
tas, nulaužęs ragus kapita
listams, įsteigęs 'proletaria
to diktatūrą, šiandien lais
voj socialistinėj šaly stato 
sau naują gyvenimą. Mums 
p avyzdys S.S.R.S. mes 
pavyzdys SSRS proletaria
to pėdomis!

Draugai darbininkai, sto
kit į Komunistų Partijos 
eiles, nes tik mūsų vienin
gumas, po Kompartijos vė
liava, yra mūsų jėga.

Lai gyvuoja vieningas 
darbininkų frontas po K. 
P. vėliava!

Lai gyvuoja SSRS, viso 
pasaulio proletariato tėvy
nė!

Lai gyvuoja Chinijos So
vietai.

Lai gyvuoja pasauline 
proletarine revoliucija!

B. Ainis.

PHILADELP1A, PA.

Per pastaruosius kelis me
tus piknikai buvo laikomi Lau
rel Springs; jie pavykdavo 
“geraisiais laikais,’’ ge perei
tais metais, išskyrus “Laisvės’’ 
pikniką, jie nebuvo pasekmin
gi. Automobilistai nevažiuoja 
už tai, kad reikia mokėt už 
tiltą į abi puses 50 centų.

šiemet lietuvių darbininkiš
kos organizacijos, todėl; persi
kėlė i Vytauto Parką/ LJolm- 
ville Pike and Galloway Road, 
Philadelphia. Čia parkas ly
gioje vietoje, turi svetainę, tris 
sykius didesnę už Laurel 
Springs, puiki vieta barui ir 

i užkandžiam; čia yra daug 
daugiau suolų ir stalų.

Laukei/Spyings slėnyj būda- 
‘ . "žmonės viskį, Liobę ir visą jų šaįka. v%Jab?P karšta.

. Draugai Amerikos • darbi-1sados • T’
iHinkait Nereikia-jums toli rį jr suvažiavimas bus trum- 
iSiekti, jūs tą patį turit fir -pesnis ir daug pigesnis. Tė-
vietoj pas save.( Juk{ dau
gumos bankų ir , visokių 
įmonių> direktoriai, polici
jos vadai, ir karo ir, užsie
nių: ministerial daugumoj 
šalių yra sociąlfašistų par
tijos vadai ir net ministe- 
riais pirmininkais,' . kaip 
MacDonaldas, Anglijoj. Ir 
visi jie tarnauja kapitalui, 
nes kapitalas jų dievas, o 
iie šunyčiai jo, o “kur šuo 
laka, ten ir loja.” Jiems rū
pi kapitalistų reikalai, nes 
jie patys kapitalistai. Jiems 
darbininkai svetimi ir. kla-

‘ siniai priešai jų,f už tai jie, 
tie ;socialfašistai, ir visur 

£ išstoja prieš darbininkus:
1 jie neleidžia darbininkams 

švęsti revoliucinių kovos

pesnis ir daug pigesnis. Tė- 
mykite.’ kelrodį.

Pirmas piknikas įvyksta Vy
tauto Parke. JĮ rengia ALD 
LD. 10 kuopa ateinantį sek
madienį, gegužės 15-tą dieną. 
Prasidės 10 vai. ryte. Bus ge
ra programa, įvairių “gėmių,” 
skanių valgių ir gėrimų. Žmo- 

■ nes išsiilgo vasaros tyro oro 
ir pasilsio, o čia to visko bus. 
Darbininkai ir darbininkiško 
judėjimo rėmėjai, važiuokite 
į šį pikniką!

Kelrodis: Važiuojant gatve- 
kariais, reikia važiuoti iki 
Frankford Ave. ir Bridge St. 
stoties; iš ten imkite karą No. 
66 ir važiuokit iki galui; ten 
lauks busas. kuris veš tik 3 
mylias už labai mažą mokestį.

Važiuojant auto mobiliais, 
važiuokit Frankford, Ave. ir 
pasukite į kelią No. 513 po 
kairei HolmviMe .į Lt V.

Kviečia Komitetas.
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! žmogui. Bet tu atsukai sa
vo užpakalį ant teisingumo; 
tu parodei savo klasinę pik
tybę prieš darbininkus; tu 
nusprendei, kad aš numir- 

mas, didybės pilnas, neat-Įčiau kalėjime, nes tu ir ta-

T. MOONEY PASMERKIA GUBERNATO
RIAUS ROLPH BJAURU NUOSPRENDĮ į

Tom Mooney pasiuntė se
kamą laišką Californijos

1932.

mes Rolph, kuris atmetė 
aplikaciją del paliuosavimo 
jo iš kalėjimo:

* Californijos valstijos
< kalėjimas,

San Quentin, Cal.
Balandžio 23 d.,

(Per San Francisco)
Gubernat. James Rolph, Jr., 
Gubernatorių konvencija, 
Richmond, Va.

Aš pasivėlinu padaryti 
šias pastabas jums ir jūsų 
klasei, kurią jūs taip ištiki
mai atstovaujate.

•»

t

laikomas ir žiaurus, nušla
vė visus, kas tik pasitaikė 
ant jo kelio — įskaitant ir 
Mooney. Tom Mooney, tuo
met menkas, nežinomas 
darbininkas, taip sakant 
ąržuolo gilė, šiandien išau
go į galingą ąržuolą pasida
rė perdaug pavojingas pa- 
liuosuoti laike šio despera
tiško ekonominio krizio, 
nes jis yra simbolas pir
myn žengiančių revoliuci
nių darbininkų linkui ge
resnės civilizacijos.

Didžiausias darbininkų 
klasės turtas jų kovoje, tai 
didelis paikumas ir igno- 
rantiškumas jūsų klasės ri-

Tą patarnavimą su 
savo

Pašelpos bus mokamos už 
ilgesnį laiką,

Matote, susievienijimas 
abiejų organizacijų visais 
atžvilgiais naudingas. Todel į 
ir turime darbuotis, kad i 
greičiau mes galėtume pri
eiti prie suvienijimo, su
darymo tvirtos lietuvių dar
bininkų savišalpos organi
zacijos. Visoms kuopoms 
reikia stoti už vienybę ir1 
siųsti delegatus į APLA. 
seimą, kuris įvyks liepos 1 
ir 2 dd. McKees Rocks, Pa.
Mainierys APLA. Narys.

Nauja SLA Konstitucija,
Naujos Mokestys, Naujas 

Jungas Darbininkams 
SLA Nariams

(Tąsa iš 2 pusi.)
Tačiaus jie labai apsivils. 

Nauja kovojančių darbininkų 
banga kyla. Rinkimuose už
darbininkų kandidatus paduo-! 
ta virš tūkstanties balsų. Tai ! 
didele spėka, kuri vėl atsistoja j * 
priešakiu kovos 'prieš fašistus i Į 
ir socialfašistus.

Eiliniai nariai mato,

Į sės organizacijoj. Nepasiduo- 
_ _________  turėtų in-)kite fašistų ir socialfašistų ža- 

strūktuoti delegatams seime ei-1 bangams! Veikite organizuotai, 
ti prieš konstituciją ir su SLA.' kad nugalėjus tuos, kurie eili- 
Darbininkų Opozicijos Komi-inius narius vergia ir apiplėšia, 
tetų. Kuopose reikia sudaryti 
opozicijos komitetus, per ku- 
riuos vesti kovą prieš fašistus 

! ir socialfašistus, kurie yra at
sakom ingi už naują konstituci
ją, ir kitus blogus darbus.

Visi stokite kovon! Visi eili
niai nariai kovokite už savo tei-

SLA. DARBININKU OPO
ZICIJOS KOMITETAS.

' P. S.—Visais organizaciniais ’>• 
reikalais rašykite sekamu adre- ' 
su: SLA. Darbininkų Opozici
jos Komitetas, P. O. Box 144, 
McKees Rocks, Pa.
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Savo nuosprendžiu atme- i paprasčiausias dienos 
tant mano patiektą dovano- problemas.

Nemanykite, kad aš esu
ypatingai dėkingas jums už

jimo prašymo aplikaciją,
kuomet visas pasaulis žino,
jog aš nekaltas, jūs^ pilniau^ | pap^įma mane p-Qti kalėji-1 

me, po šešiolikos metų pro
tinio ir fizinio kentėjimo

vo klasė bijo mano paliuo
savimo pasekmių.

Jūs tęsiate rolę savo 
pirmtakūnų daryme iš ma
ne darbininkų klasės kovos, 
simbolo. Aš priimu tą dide
lę garbę, kurią jūs man su
teikėte su didžiausiu nulan- 
kumu.
mielu noru atliksiu 
klasei, su didžiausiu pasiš
ventimu, su didžiausia išti
kimybe ir didžiausiu teisin
gumu. Aš su mielu noru 
atiduosiu net savo gyvastį 
už reikalus pasaulio darbi
ninkų, nepaisant rasės, spal
vos , tikybos ar tautybės. 
Aš nesustosiu kovojęs toje 
šventoje kovoje, iki paskuti
nė priemonė, naudojama ta
me niekšiškam suokalby, ne
bus visiškai likviduota ir 
iki beklasinė draugija pava
duos ta, kas dabar vadina- 

‘ ma civilizacija.
(Pasirašo) Tom Mooney. 
Tas laiškas tapo pasiųs-

šiai sudarėt tą faktą, kad 
jūs esate ne tik Californi- 
9 - . - ' , UA1AXV7 limillV XWXXWJXA11V*

jos gubernatorius bet taip-1y[an daug geriau patinka! 
gi • Californijos Kapitalistų , gyVenįj normališka gyveni- 

mą ir būti su savo šeimy
na, su savo draugais, kaip tas per Tom Mooney Mol-

Klasės Diktatūros Pildan
čio Komiteto pirmininkas.

balsas,| jr kiekvienam normališkam I der’s Defense Committee.
kuris nuskambėjo tuojaus1 
po jūsų nuosprendžio, iki 
šiam laikui jau turėjo su-j 
teikti jums šiokį tokį su-: 
pratimą, kad begaliniai mi- • 
lionai visam pasauly, išneš) 
savo pasmerkimą prieš jus 
ir jūsų klasę del. tokio kla- Atsiranda tokių A.P.L.A. j draudos, kaip ir kitos tokios 
Simo nuosprendžio. : narių, kurie argumentuo- organizacijos. Jinai nėra

Jūs savo paties pareiški-i ja, jogei prieš vienybę jie kokie nors senelių ar naš- 
muose nepatiekiate nei vie- ■ nieko neturi ir jos pagei- laičių prieglaudos namai, 
nos rimtos priežasties del I dauja. 
laikymo mane kalėjime. Jūs suvienyta organizacija pri-1 da” visai ne vietoj, 
ir jūsų patarėjai bandė ap- imtų A.P.L.A. vardą ir A. 
temdyti tikrąjį klausimą P.L.A. čarterį. 
mano kaltumo ar nekaltu
mo gausybe_ žodžių; jūs gaiįma vienu sumetimu pa
bandėte paslėpti savo šalis- sakyti, kuris čarteris gali 
kurną ir prietaringumą, ppnaį geras suvienytai 
kaipo atstovas kapitalo, organizacijai. Kaip prane- 
turėdamas reikalą su dar- šama A.I 
bininkų atstovų, tvane ne- advokatai 
priederingų pareiškimų.

Jums labai nepavyko at-. jį'pasakyti

APIA ar IDS Vardas Tinkamesnis 
Suvienytai Organizacijai?

organizacijos. Jinai nėra

Tiktai jie nori, kad

Kas delei čarterio, tai ne-

namai.
Tokiu būdu žodis “prieglau-

MONTELLO, MASS.

5 METŲ
PLANAS '

Socializacija Rusijoje
Kalbantis paveikslas vyriausio so- 
cialio eksperimento pasaulyje da
bar vykinama 160 milionu žmo

nių, Sovietų Sąjungoje.
Anglų Kalboje 

TAUTIŠKAM NAME
Kampas Vine ir Main Streets 

Montello, Mass.
Ketverge ir Pėtnyčiojc

12 ir 13 dd. Gegužes, 1932
Du rodymai—6 ir 8 vai. vakare
įžanga 25c., vaikams 10c.

I  ,  — — — - ——— .... - ■

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės dęl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg U84’.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 

Eiliniaj nariai mato 'kaip \ I tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
SLA. viršininkai stengiasi imti I į A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
dideles algas, visokias sugaiš-1 I 8701 J0S- CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICHL 
tis ir keliones, o ' nariams ]ja-1 - nr « - . . .
kelinėja nlokestis. Jie kalba 

j tuvį savo ikontrolėj virš (pus
antro miliono turto, o vistiek į 
nariams mokestis pakelinėja. i

i Daugelis SLA. narių bedar
biai, daugeliui dirbtuvėse bai-

; šiai algos nukapotos, nebega-' 
į Įima nei pragyventi. Kiekvie-j 
Inas centas yra brangus. Dau-į 
gelis ir dabartinių mokesčių j 
jau nebegali užsimokėti. O čia I 
dar daugiau keliama. Vadina-

! si, SLA. viršninkai pasiryžę ' 
‘ darbininkus išvyti iš SLA., o , 
jų sudėtą turtą patys kontro
liuoti ir tarpe savęs peštis.

i Naujoj konstitucijoj baus- 
I mes siūlomos net iki $100.00.
i Jeigu nariai priešinsis, tai juos 
i trauks atsakomybėn ir paskui 
. taip baus, kad nariai turės ap
leisti SLA. ir palikti viršinin-

I kams sumokėtus pinigus.
Kovon Prieš Tokį Pasiino- 

j jimą
Eiliniai SLA. nariai turėtų 

j stoti kovon prieš siūlomus nau- 
jjus žabangus. Reikia iškelti 
I šitie klausimai kiekvienoj kuo- 
i poj, išnešti protestai, pasmer-

--------------------- ----------r--................ ................ ■ • ........... .......................... ..............

Kas Įdomaujasi proletarine lietuvių literatūra, Sov. Sąjungos sočia* 
listine statyba ir kultūrine revoliucija, revoliuciniu judėjimu Lietu
voj -ir kitose kapitalistinėse šalyse, privalo skaityti vienintelį lietu

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenės mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalą

“PRIEKALAS”
PRIEKALE telpa eiles, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz

duojantieji SSRS, darbininkų kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kovą ir atsiekimus, plačiai nušviečia socialistinę SSRS, statybą, 
Lietuvos ir kitij kapitalistinių šalių darbininkų ir vargingųjų valstie
čių gyvenimą ir kovą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais. “Priekalas” turi tiesioginius savo bendradar
bius Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj, Amerikoj ir kitur.

PRIEKALAS daug domės skiria antireliginiai propagandai.
PRIEKALAS turi pastovius skyrius. “Dailioji literatūra ir kriti

ka”, “Socialistinė SSRS, statyba”, “Kapitalo šalyse”, “Iš revoliuci
nio judėjimo istorijos,” “Bedievis,” “Bibliografija ir kritika” ir kiti.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS, kolektyviečio 
ir darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą,” užsirašant jj, renkant 
prenumeratas ir raginant kitus užsirašyti, platinant, remiant jį raš
tais ir kitokiu būdu.

“Priekalo kaina: šiaur. Amerikoje
SSRS, metams,—3 rub. metams—2 doler.
6 mėn.—1 rub. 50 kp. 6 mėn.— 1 doler.
atsk. ekzempliorius-—30 kp. atskiras ekz.—20c.

’ Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Francijoj ir kitur: metams—1 «lol., 6 
mėn.—-50c., atsk. ekzempliorius—40 centų.

Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais kreiptis Moskva, Nikols- 
kaja 7. Izd.—vo Inostrannich rabočich v SSRS., red., “Priekal.” Ame
rikoj galima dar išsirašyti ir per "Laisvę”.

užsiAr
trauki?

Copr., 1931. 
The American 
Tobacco Co.

ii:’s toasted
Jū»ą Gerklei Apiqugq - prlei kniteįlmui - prie! koiulį

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ-—60 modemilkų minučių tu pataulio 

geriausiais lokių orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio^ 
ir Šeltadienio vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.

APLA. 36-tas seimas 
kaip tik ir svarstė šitą klau
simą ir padarę išvadą, jogei 
toksai vardas plačiai orga
nizacijai netinka. Seimas 
nutarė ir įgaliojo APLA. 
Centro Pild. Komitetą pa
gal savo nuožiūrą trumpin
ti arba mainyti vardą, pa
renkant daug geresnį. Da
bar ateina specialis seimas, į 
kuris turės spręsti ir vardą 
suvienytai organizacijai.

Mano nuomone, Lietuvių i 
Darbininkų Susivienijimas) 
—vardas plačiai organizaci- j 
jai kaip tik atsako. Tai i 
yra platus, populiaris var
das. Aš nemanau, kad ga
lima būtų pritaikyti geres
nį vardą.

APLA. seimas, užgirdą-1

ir “actuaries,” 
kurie kaip tik geriausia ga- 

. - r____ j J apie čarterių
likti tą užduotį. Kieky1C\ gerumą ar blogumą, aiškiai 
nas išmintingesnis vaikas pažymi, jogei A.P.L.A. čar- 
gali aiškiai matyti tą antrą,terjs suvįenytai organizaci- 
frame-up (suokalbį), ku-,jaį netinkamas, o L.D.S. 

nuo juos bandote paremti: čarteris yra pilnai geras, 
pirmąjį. Niekinimas Tom Jie todel h. pataria visai I 
M-0Ijey visokiai žodžiais neimti naujo čartario, bet 

užtvirtinti L.D.S. čarterį.
Abiejų organizacijų sei

mai kaip tik ir spręs čarte- 
Įrio užtvirtinimą, ir aš ma-1, 
i nau, jogei L.D.S. čarteris' mas čarterį LDS., taipgi ir | 
bus užtvirtintas. Jeigu L. tą vardą turėtų užgirti ir I 

i D.S. čarteris nebūtų užtvir-1 tokiu būdu sudaryti suvie-: 
! tintas, o A.P.L.A. čarteris! nytą organizaciją tvirtą ir 
1 kaip tik netika užtvirtinti, visaip naudingą lietuviams 
nes jis tokiai organizacijai , darbininkams, taipgi ir vi- • 
neatsako, tai kas tada bū-' sam darbininkų judėjimui, 
tų? Reikėtų naujas čarte-| Taipgi reikia pasakyti, 

■ ■ ris imti ir vėl naujai lėšas ■ kad vardas nėra pamatinis 
daryti. i organizacijos dalykas. Svar- j

' biausia nariams apeina 
duoklių augštumas, tinka
mų pašelpų ir pomirtinių iš
mokėjimas. O šiuo klausi
mu irgi galima pasidžiaug- 

jogei suvienyto j orga- 
mų, todel, tenka irgi tarti i nizacijoj duoklės bus ma- 
keletą žodžių. ižesnės už SLA. ir SRKA.

Augščiausia Prieglauda Rymiškam susivienijime už 
Amerikoje—nėra, geras ir $6 pašelpos į savaitę reikia 

Argi mokėti po 50 centų į mėne
sį. SLA. už tą pačią sumą 
reikės mokėti 45 centus į 
mėnesį. O suvienyto j mūsų 
organizacijoj už tą pačią 
sumą tereikės mokėti tik
tai 30 centų į mėnesį. Lė
šų fondas suvienytos orga
nizacijos taipgi bus 5 cen
tais žemesnis už anas orga
nizacijas. Pomirtinės taip
gi kokius 4 centus mažiau 
į menesį reikės mokėti, ne
gu anose • organizacijose.

Jai netinkamas, o L.D.S. 
j čarteris yra pilnai geras, 

t visai
nepadaro jo kaltu. Advo
katai, -kurie buvo jūsų pa
tarėjais, labai gerai žino iš j 
įstatymiško atžvilgio, kad • 
dar niekad istorijoj nebuvo : 
tokios bylos, kaip mano, ku
rioj būtų taip aiškių aiš
kiausiai įrodyta apkaltinto- i £ 
jo nekaltumas.

Šešiolika metų atgal ga
lingas milžinas, besididžiuo
jantis Amerikos kapitaliz-’

mt MW mt tm MM W

Užgiriant L.D.S. čarterį, 
suprantama, reikia užgirti 
ir LDS. vardą. O APLA.

Pa“rke7‘‘‘iHulmvine organizacijoj yra tokių, ku-
Pike ir 11bway Road, PHIl-įrie būtinai nori palaikyti
adelphia. Pigus nuvažiavimas,! APLA. Vardą. ŠIUO klausi- Į ti,

L.D.L.D. 10 ko. rengia dide
lį pikniką 15 dieną gegužės. 
Vytauto Parke, 1

geresnė vieta šokt, daug stalų 
ir suolų; bėra muzika, progra
ma, gemai,; skanūs valgiai ir 
gėrimai. Prasidės 10 vai. ryte.

Kelrodis: Važiuojant gatve- 
kariais reikia važiuoti iki 
Frankford Ave. ir Bridge St. 
stoties, ten imkite karą No. 66 
ir važiuokit iki galui, iš ten'

populiarus vardas.
APLA. yra “augščiausia” už 
visas kitas organizacijas? 
Jinai yra mažiausia centra-y o 1 • v y t/ A A A Cv A y X CX A A A CIZj A CC vi O JI CL vž A A vi CA "busas nuves 3 myhas uz mažą .. _ J . ... Arnokestį ' line oęgamzacija tarpe Am-

Važiuojant automobiliais, 
važiuokit Frankford Ave. ir 
paimkit kelią No. 513 po kai
rei Holmeville Pike.

Visas nuvažiavimas bus 
daug pigesnis visiems, negu į 
Laurel Springs.

Kviečia Komisija.

wwwwwwwwintwww

erikos lietuvių. Tai kuomi 
jinai gali būt “augščiau
sia”? Nieku negali būt aug- 
ščiausia. Todėl žodis “aug
ščiausia” šiai organizacijai 
visai nepritinka.

Ar tinka žodis “prieglau
da”? Visai ne. šita orga
nizacija yra pašelpos ir ap

Žinoma
7 iš 10-ties rūkytojų užsitr 
aukia žinodami .. . kiti 3 

užsitraukia nežinodami
R užsitrauki dūmą? Septyni iš dešimties 
rūkytojų žino, kad jie užsitraukia. Kiti trys 

užsitraukia to visai nežinodami. Kiekvienas 
rūkytojas rūkydamas įkvepia dalį dūmų, kuriuos 
jis arba ji ištraukia iš cigareto.

Taigi, pagalvok, kaip svarbu būti tikru, jog 
jūsų cigaretai gryni ir švarūs - būti tikru, jog 
neįkvčpi tūlų nešvarumų.

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike drįso iškelti 
šį labai vengtą dalyką . . . dėl to, kad tūli 
nešvarumai paslėpti net geriausio, lengviausio 
tabako lapuose, yra pašalinti garsiuoju Luckies 
išvalymo procesu. Luckies tą procesą įvedė. Tik 
Luckies jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Daugiau kaip 20.000 
gydytojų, kuriems buvo duota išbandyti Luckies, 
pamatuodami gavo nuomones savo pačių rūkymo 
patyrimu, pareiškė, kad Luckies mažiau erzina 
gerklę, negu kiti cigaretai.
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JAUNOJI KARTA
WILKES-BARRE. PAi

Visi Draugai, Temykite!
APLA. 51 kp. Wilkes Bar 

re, rengia linksmą

pikniką, ir sykiu visiems praleisti lai- 
Irta f’VKtaTYI i ‘ i^KELRODIS: Važuojant karais, iš 
viso miesto, važiuokit iki Frankford 
Ave. ir Bridge St. Stoties. Nuo 
ten imkite karą No. 66 ir važiuoki
te iki galui, iš ten busas nuveš iki 
parko.

Važiuojant automobiliais: Važiuo
kit Frankford Ave., po tam paimki
te kelią po kairei No. 513 Holmeville 
Pike.

Kviečia visus Rengėjai.
. (110-112)

ALIQUIPPA IR AMBRIDGE, 
PA.

ALDLD nariams žinotina, kad 106 
kuopos susirinkimas įvyks 15 d. ge-! 
gūžės, drg. J. Yuškaičio stuboje,

j BINGHAMTON, N. Y.
Aušros Choro susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 11 d. gegužes, 1932, 8 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių Kliubo 
kambariuose, 315 Clinton Street, 

'Binghamton, N.Y. Visi nariai ma-
piklllką lonėkite dalyvauti, nes bus svarbių 

Sinkevičiaus farmoh 30 d. ge-!reikalų aptarti ir reikes išrinkti de- 
i iDf/ntfi i Prnlntmnnn Qiivny.mvimn gūžės (May,).

Kurie draugai dalyvausite 
Wyoming kapinių apvaikščio- 
jime, tad po apvaikščiojimo 
esate visi kviečiami atsilankyti 
į šį pikniką.

Bus geri muzikantai, skanių 
valgių ir gėrimų, lietuviškų 
kopūstų ir bulvių, naminių deš
rų su agurkais ir kt. Tad, 
kurie parvažiavę nuo kapinių 
norėsit užkąsti, visko bus pri
gaminta. •

Taipgi dalyvaus piknike ir 
Wilkes ' Barre* Aido 
išpildai programą. 

. naujausias dainas;
ną. Šauksmas pagelbos vis didėjo, ką tai i vieta permainyta, 
mušė, ir tas šaukėsi jos. Po to vėl pasi- j kur kitais metais būdavo lai- 
girdo suvis. Sustaugė šunys ir skubinosi i koma piknikai ,bet nauja vie- 

j ta, daug gražesnė, yra pilna 
I stalų ir kėdžių, taipgi dvi pa- 
! stogės pasikavoti nuo lietaus, 
1 jeigu 

nematėte i

Maksimas kalbėjosi tai vienu, tai kitu 
klausimu. Greitai aplinkui jį jau ’ buvo 
grupė draugų, net Kostas Miščenko ir tas 
atydžiai klausėsi jo...

Visi po prakalbų nenorėjo skirstytis na
mo ; kas sau susirado vietą vieni ant suole* 
lių, kiti ant žolės, ir smagiai kalbėjosi. 
Jau senai nustojo kalbėtis apie ~futbolę. 
Maksimas kalbėjo apie tai, kaip Raudono
ji Armija kariavo prieš baltagvardiečius. 
Štai nakties tamsą perkirto šauksmai ir 
keletas šūvių.

—A-a! A-a-a-a-!—girdėjosi dejavimas.
—Kame dalykas?—ir visi pasileido į sod-

(Tąsa)
“Oh, duba, duba, duba...”

—Einame į darbininkų sodną. Ten tiek 
daug žmonių, o ir Nastė ten bus.

—Labai ji man reikalinga!
—Mesk, darbas jaunųjų, ką dar slepie

si!
“Oh, duba, duba, duba...”

Tartum nuo retežiaus atitrūkęs iš kliu
bo iššoko ir Kostas Miščenko. Jis buvo 
smagus, akys gyvos, smarkios, kepurė į 
užpakalį užversta, plaukai garbiniuoti, ne
labai paklusnus, į komjaunuolių kuopą jau 
ketvirtas mėnuo duoklės nemokėtos. Jis 
greitai apsižvalgė ir puolė į komjaunuolių 
tarpą.

—Nu, ir barškalas, barškalas tas kalbė
tojas—pradėjo jis. —Tai barškalas, -fra- 
zierius! Nu, broliai, mačiau jau daug bar
škalų, bet tokio dar nebuvau matęs.

—Na, tai ką gi tu, vis apie kalbėtoją?
Kostas jau buvo tarpe jaunuolių ir jau

tėsi gerai ir tęsė:
—Na ir4razierius, prikalbėjo 40 bačkų, kraujas--bėgo; jis greitai pradėjo:

—Maksimai! Sodne muštynės...
tavo brolis mušasi su Jonu Kosoi.. .Susimu
šė už moterį. Vos nenušovė! Oh! Ban
dėm juos sutaikinti, bet ne, Petras mušasi 
ir man lūpą permušė. Na, greičiau ten 
eikim!

Maksimas nustebusiai išklausė. Nuo jo 
veido dingo šypsena; jis dabar jau buvo 
rūstus.

—Niekšas!—sukoliojo Maksimas. — Na 
dabar bus košės iki kaklo.

—Eime, draugai !
Jis skubinosi į nurodytą vietą, paskui jį 

draugai. Sodne jau buvo daug žmonių, 
subėgusių del pasigirdusių šūvių.

—Na tu, niekše, leisk mane!
—Laikyk, laikyk jį. Jis nesavyje.
—Leisk, kirmine! ;Užmųšįu!
—Ne, ne, stovėk1;! ; - į' -. '
Maksimas prasispaudę per minią į prie

šakį ir pamatė: Petris su suplėšyta^ 
marškiniais, apsikuęllojęs: horęja ištrukti aš 

‘ s jį laike. Jis pikį- 
Greta jo ant žemės gulėjo

visi į tą sodno kampą.
' —Kame dalykas?

Bet jau bėgo iš to kampo jaunas, komu
nistas ir uždususiai klausė ar 
Maksimą?

Maksimas greitai priėjo prie 
klausė:—Stepai, ką tu?...

Jaunuolis sunkiai alsavo, iš

jo

jo

ir pa-1

lūpos

Kaip jam ir liežuvis nenutrūksta.
—Jo liežuvis jau pripratęs. Ha-ha-ha!
—Na, draugai,—kalbėjo Kostas, smar

kiai mosuodamas rankomis, aš sakau jam: 
draugas kalbėtojas, na kalbėk, kalbėk ir 
metus ir du iš to nieko nebus... pamatė 
d. Gaidašą ir patsai užmiršo, ką kalbėjo, 
jau kreipėsi prie jo:

Na, Gaidas, eik šian prie partijos!
* —Eik po velnių, man nėra kada,—rūs
čiai atsakė Gaidas.

—A-a! Nutraukia ryšius su masėmis! 
Veikėjas!... Utelė!

—Oh, ir plepalas iš tavęs,—rūsčiai atsa
kė eidamas Gaidas.—Patsai nieko nevei
ki, tik liežuviu mali. Tu dabar baliavoti 
eini, o pas mane susirinkimas kliubo ko- j 
misijos, o paskui susirinkimas valdybos, 
o vėliau į teatralę grupę dar turiu užeiti, 
ten tokie, kaip tu, suirutę kelia. O paskui 
vėl, et su tavim, man nėra kada laikas eik
voti.

Iš kliubo jau išėjo aktyvo grupė, jų tar
pe ėjo kalbėtojas. Kalbėtojas viena ran
ka laikė storą skurinį krepšį, o antra mo- Į revolveris...
savo tartum kuolą kaldamas. Neramusis į čia pat buvo dų muštinių liudininkai,' 
Kostas neišlaikė, bet prispaustu balsu pa-1 kurie kiekvienam pasakojo apie tą įvykį, 
žingeidavo:
'—O, žingeidu, broliai, kas pas jį yra 

krepšyje? Manote, kad tai popierai? Ne,' 
o ne, ten dešra pernykščia ir kitokių val
gių.

Su kalbėtoju ėjo greta Maksimas Bon
darenko—sekretorius komunistinio jauni
mo kuopelės. Jis šypsojosi ir klausėsi kal
bėtojo, ir ant jo malonaus ir smagaus vei
do buvo smagumas.

—Gerai, gerai, drauge!—kalbėjo jis kal
bėtojui.—Pravesime. Sakau jums, prave- 
sime planą gyveniman.

Kalbėtojas priėjo prie vežimo, atsisėdo, 
pasakė vežėjui ir atsisveikinant tarė:

--‘-Taigi, jūs, draugai, laikykitės ir dar- 
buokitės!

' Vežimas nuvažiavo, komjaunuoliai jį pa
lydėjo akimis.

—Nuvažiavo!—tarė Kostas Miščenko...
Tuom kartu Maksimas Bondarenko pri

ėjo prie jaunuolių grupės.
4.—O iš kur tu, Maksimai, ištraukei to

kį kalbėtoją?—klausė jo Kostas.
-—O taĮs? . '
—-O.h, jis begalinis plepalas!

Petras; j

Choras
Dainuos

rte ten

jis kartais užpultų.
Kviečia Rengėjai

LIETUVOJ

legatą į Proletmeno suvažiavimą.
Sekr. H. žukiene.

(110-11)
.—t—>—

A.L.D.L.D. 20-tos kuopos susirin
kimas Įvyks ketvirtadienį, 12 d. ge
gužės, 8-tą vai. vakare, Lietuvių Pi
liečių Kliubo kambariuose, 315 Clin
ton St., Binghamton, N. Y. Malo
nėkite visi nariai ateiti ir duokles 
užsimokėti; taipgi naują knygą—an
trą tomą “Religijos” atsiimti, ir, ži
noma, bus svarbių tarimų.

Fin. sekr. H. Žukiene.
' (110-111)

PHILADELPHIA^ PA.
Perskaitykite, draugai ir draugės, 

ir nčjiamirškite, bet ir kitiem pasa
kykite, kad ALDL Draugijos 10-ta 
kuopa bendrai, su kitomis progresy- 
viškomįs organizacijomis rengia di
delį Gegužinį PIKNIKĄ gegužės 
(May) 15, Vytauto Parke. Prasi
dės 10-tą vai. iš ryto ir trauksis iki 
vėlumai vakare. Šis Lietuvių Par
kas tai yra gražiausias visoje Phila- 
delphijojos apielinkėj, nes čia medžių 
daug, svetainė šokiams didelė ir 
graži; jei užeitų lietus, tai bėdos ne
bus. Dabar kas bus šiame pikijike, 
ogi pirmiausia bus puiki koncertine 
programa ir įvairių žaislų, o be to 
bus dar puiki orkestrą, kuri grajys 
visokius šokius. O apie užkandžius 
ir gėrimus, tai jau čia ir nekalbėsiu, 
nes jų bus visokių geriausios rūšies. 
Todėl mes kviečiame kaip vietinius, 
taip ir iš apielinkčs atvažiuoti į šį

2103 Biever Rath, 7:30 vai. vakare. 
Malonėkite tą dieną atidėti visus rei
kalus ir pribūti į susirinkimą, nes 
yra daug svarių reikalų aptarti. 
Taipgi atsiveskite ir naujų narių pri
rašymui į kuopą.

(110-111)

DETROIT, MICH.
Aido Choras rengia pirmą sezono 

atidarymo pikniką, nedėlioję, 15 d. 
gegužės (May), 1932, Beechnut 
Grove, Urbanto Darže. Choras iš
pildys programą ir taipgi bus įvai
rių lenktynių. Kviečiame visus da
lyvauti ir linksmai praleisti dieną 
ant tyro oro. Įžanga 35c ypatai.

Aido Choro Komitetas.
(110-111) s
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DARBININKŲ DAR TURIME
KALENDORIUS 350 KOPIJŲ

Tikra Kaina 25 Centai

NUPIGINTA KAINA 15 CENTŲ
Dar Turime 350 Egzempliorių šią metų
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Lupa Mokesčius iš Beturčių

KAUNAS
Pereitais metais už nau

dojimąsi smulkiais prekybi
ninkais ir karabelninkais 
m. aikštėse vietomis iš var
žytinių rinkliavą už 3,600 
litų paėmė-Kadukas ir Ro- 
zentalis. Šiemet minimą 
rinkliavą iš m. savivaldy
bės iš varžytinių už 4,050 
lt. paėmė Vilniauskas Vili
mas ir nuo bal. 8 d. rinklia
vą pradėjo. Buvusieji senie
ji rangovai Kadukas ir Ro- 
zentalis, atsižvelgdami į da
bartinę sunkią,-.ypač smul
kių iškilnojarnų patalpų 
prekybininkų padėtį imda
vo iš visiškai ! neturtingų 
moterėlių pusę rinkliavos, 
t. yi nuo ragažiukės vieton 
40 et. tik 20 et. ir visiškai 
beturčius prekybininkus iš 
kilnojamos patalpos nuo 
rinkliavos liuos u o d a v o. 
Naujas rangovas V. , nors 
patsai karabelninkas ir dar 
nesenai buvo nepatenkintas 
rinkliava, -• pradėjo visu 
griežtumu rinkti rinkliavą. 
Nėtuptingos moterys, ku
rios prekiauja iš kilnoja
mos patalpos ir šiaip taip 
maitina savo šeimą, kreipė
si į m. burmistrą, kad šią 
rinkliavą sutvarkytų.
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kelių vyrų rankų, kurie 
tai koliojosi.
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EASTQN, PA. i
LDSA 14 kuopos susirinkimas 

įvyks seredoję, 11 <1. gegužės, kąip 
7:30 vai. vakare, rSaston Baking 
Co.,, svetainėje^ 34 N. 7th St. Drau- 

, , . ges,' būtinai dalyva-ukite, nes šis šu-
apie tai dar pakalbėsime, draugė sekreto- sirinkimas buš labai svarbus įvai- 

■ nais mūsų organizacijos klausimais.
? ir naujų narių atsivest. 

Sekretorė B. E. S.

—Na, tas pas Petrą paviliojo moterį. 
Jam, suprantama, pasidarė pavydu/ ir juos 
čia surado tamsiame kampelyje... Sėdi ir 
juokauja?; Taigi Petras tą už sprando, ir 
žodis po žodžio—muštynės.

Maksimas priėjo prie Petro, pažiūrėjo 
jam tiesiai f akis ir piktai numetė:

—Niekšas!
—Gerai!—tyliai į tai atsakė Petras.
-r—Ne, negerai!—suriko Maksimas. — Ko

kis tau gerumas? Kas tu esi, komjaunuo
lis ar chuliganas?

• Petras girtai kraipė galvą, jam buvo 
vistiek pat... Paskui jis paprašė vandens. 
Kas tai nubėgo į namą, atnešė vandens, 
jis jį išgėrė./ Nusišluostė rankovė sau vei
dą ir ramiai pažiūrėjo į Maksimą: '

—Na, kas, mesk mane laukan iš kom
jaunuolių! Mesk!

Jis įkišo ranką į kišenių, kad ištraukus 
ir atidavus komjaunuolio bilietą, bet pri
siminė, kad bilietas kitame švarke. Pet
ras mąstė apie tai, kad jis komjaunuolis 
nuo 1920 metų ir jau ne taip lengva jį iš 
komjaunuolių išmesti. Jis vėl apsįdairė; ir 
sušuko: .

—Nu, kas, mesk laukan!... Tiktai mes

ATLEIDO 36 DARBININ
KUS

Kauno miesto savivaldy
bė nuo viešųjų darbų IV 
16 atleido 36 darbininkus 
Motyvas-^-nėsą pinigų dar
bininkams mokėti.
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DARBININKŲ KALENDORIAUS .
Prašome draugų padėti jį išplatinti. Kas 

pirks tris ar daugiau kopijas, atiduosim po 10c. 
kopiją. Kurie ims tik del savęs po vieną kopiją, 
duosime už 15c. Mokestį galite prisiųsti pašto 
štampomis. vertės 2 ar 5 centų vienetose. Pra
šome tuojaus reikalauti.

ŠITAI KAS VERČIA GREIT IŠPARDUOTI'.
“Laisvė” duoda savo skaitytojams dovaną pui

kią medikališką knygą, kurią parašė Dr. Jonas 
J. Kaškiaučius. Ta knyga jau siuntinėjama 
skaitytojams. Vien tik šio siuntinėjimo stam- 
pos “Laisvei” kaštuos apie $350. Įplaukos už 
Darbininkų Kalendorių padės padengti išlaidas 
išsiuntinėjimui skaitytojįams dovanų knygelės 
“Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje”. Kuo 
greičiau išleisime kalendorių, tuo greičiau iš- 
siuntinėsime skaitytojams dovaną.

Reikalaudami Kalendoriaus rašykite:
“LAISVE”

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje 
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS 

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

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kadmokėti nors dalinai apsiginti.

nerasi.—Maksimas prastai žiūrėjo į Kos
tą’ ir pastarasis nežinojo, ar jis pyksta, 
ar ne.—Suirutę kelti nėra reikalo, kalbė
tojas atliko savo pareigą. Tiesa, jis ilgai 
kalbėjo, bet už tai pamatiniai. O mes dar 
nepripratę prie pamatinių kalbų, mums dar 
daug neaišku, tai ir viskas,—baigė Mak
simas.
, —Na, tai ką, Alešą, subatoje lošiame?— 
kalbėjo Maksimas jau prie augšto ir sau
so vaikino, kuris buvo apsirengęs sporto 
drabužiais.

—Taip, Libknechto kliubas iššaukė mus.
—Iššaukė? — Maksimas nusijuokė. — 

Kur jiems laimėti su mumis.
—Taip ir aš manau,—drąsiau tarė fut- 

bolistas.—Su mumis jiems nelaimėti.- Nu- 
grajisime juos ir be kelnyčių paleisime.

Suprantama.

ne tiek gaus šonkaulius aplamdyti. 
Tai žinosi, kaip prie svetimų ihoterų mei
lintis. O Simui nusuksiu galvą. Visi niek-' 
šai, visi svoločiai!

—Na!—piktai tarė Maksimas.—Na, ar 
tu nesiliausi!—-Maksimas sunkiai alsavo 
ir veidas jo paraudonavo. Jis patsai jau
tė, kaip degė jo veidas. . , '

—Na, Petraų perdaug nesmarkauk. Dar 
aš su tavim pasikalbėsiu. /

—Nebaugink, nebaugink, dar nepabau
ginsi 1 Mes taipgi kalbėti galim!—jau rė^ 
kė Petras. Jis apsidairė aplinkui1 ir pama
tė eilę savo draugų, kurie gėrėjosi jo drą
sa, pasidrąsinęs dar pridėjo:

—Tu, drauge sekretoriau, iš savęs1 die
vo, nedaryk, nęs dar' pamatyšimej dhr~ 
lykai dėsis.

McADOO, PA.
A.P.L.A. f5-tos kuopoj susirinkimas 

įvyks 15 ąegužes. Visi nariai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes ga
vome pranešimą iš centro, kad yra 
šaukiamas ekstra seimas ir reikės 
rinkti delfegatą į seimą. Taipgi bus 
ir daugiau svarbių reikalų, tat bū
kite visi susirinkime.

(110-11)
———'— ----------——— E—

BAYONNE, N. J.
L.A.U. Kliubas rengia balių ne

dėlioję, gegužės 15į 1932, 6:30 vai. 
vakare; Veteranų Svetainėje, 329-331 
Broadway, Bayonne, N. J. Gerbia
mi draugai ir Draugės, Bayonnės ir 
apielinkės, malonėkite atsilankyti į 
šį pUikų parengimą, nes jau bus pa
skutinis šį sezoną svetainėje paren
gimas. Taipgi nuo šio parengimo! 
pelnas yra skiriamas del bedarbių,1 
tat atsilankęV linksmai laiką pralei-, 
sįte t ir parėksite bedarbius. Muzi-1 
ka bus pirittos" klasės; Įžanga 35 
centai; ‘

Kviečia Rengėjai.
, . ................ (JXQ-112)

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba?
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidreskimas.
Kraujingųjų žaizdų ypatebč.,
Aprašoma arterijų veržtumas.
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.
Apsideginimai ir apsišutinimai.
Kas daryti su apsideginimais?
Pavojus įkandimų ir įgilimų.
Tekėjimas kraujo iš nosies.
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti.
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį.
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis.
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai.
Įsireižimai, persitempimai ir t.t.
Niksterėjimai, narių pertempimai. #
Kaulų perląužimai ir jų šipuliai.
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus.
Apalpimai del skirtingų prįežaščių.
Ką reiškia nervų užgavimas.
Saulės ir šilumos užgavimas.

, Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas.
Gazų ir gariį pavojingumas.
Pagalba ' gazu pritroškusiems.
Elektros užgavimas žmogaus.»
Pagalba Elektros pritrenktam.^
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji-

; i imas. '
Kokia pagalba užnuodintam duoti?
Kaip reikia nešti sužeistus?
Svarba gimnastikos, mankštinimasi.
Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų ir akių tinkama priežiūra.
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 

mas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

KNYGA Iš 126 PUSLAPIŲ, KAINA $1.00
Kas užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVE,’ 427Lorimer St,Brooklyn, N. Y.
! l ! ' J ’ ‘ ' ‘ • ■ ' ' ■ . . • » t

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

m as.
-Plaukų slinkimo priežastis.
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly- I 

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-
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FRANCUOS LIAUDIS ŽENGIA KAIRĖN
PARYŽIUS. — Sekma

dienio rinkimai parodė dar 
aiškiau, kad Francijos liau
dis padarė žingsnį kairėn 
šiuose rinkimuose. Reakci
niai dešinieji pralaimėjo, o 
kairiosios partijos laimėjo 
daugiau, negu pereitais rin
kimais.

N a u jame parlamente 
'“kairiosios” partijos turės 
358 vietas, ku&net dešinie
ji sudarys tik 24.4. Buvusi 
Tardieu didžiuma pralaimė
jo.

Komunistai rinkimuose 
taip pat daug laimėjo. Ne
priklausomieji komunistai 
laimėjo 11 vietų, o tikri ko
munistai 12. Pagal parti
jas parlamento nariai dali-

•naši sekamais
Partija ’ Prieš 

Rinkimus
Konservatyvaį ..........
Demoicr.-republikonai. . 
Neprigulmingieji ........
Kairieji Republikoriai 
Popui iaristai Demokr. 
Nepriklausomieji Rad. 
Radikalai Socialistai.. 
Rep. ir Nepr. Social. . 
Socialistai ..................
Social.Komunistai .... 
Komunistai ................ .. 10

Toki yra daviniai Fran
cijos perląmento ; rinkimų. 
Jie parodo, kad ' liberalai 
ir komunistai laimėjo, o de
šinieji pralaimėjo. Tai rei
škia, kad minios- svyra į

Dabar

8
90

. 26
101

19
90

109
. 32
112

5
76
28
72
15
61

156
36

129

12

Japonija Skubiai Siun-! S 473.^ a,'t $31
,396,-

čia Kareivius Į 
Mandžūriją

------------- I U.VV

Bet daugiausiai šių apsi
draudimų turi kapitalistai. 
Darbininkų apdraudos su
daro tik dalį tos milžiniškos 
sumos. Kai kurie milionie- 
•riai yra apsidraudę net 
$3,000,000.

iki

Plieno kompanijos paskelbė,

HARBIN, Mandžurija.— 
Japonija labai skubiai siun
čia savo kareivius pagelbom 
savo armijai, kuri pradėjo: -- ..
užpuolimą ant chinų sukilę- Į Algy OpOjŠRlSS 
japonai turi gabentikuSavo i Palies 200,000Darbmin 
jėgas, yra apie 19-koje vietų ! 
perkirstas. Tad kareiviai
gabenami upe ir pėsti eina. kad darbininkams algų bus

Šiame atvejyje Japonija l “ukaRota 15 nuošimtis. A gų 
. „ _ J J kapojimas prasidės su lo die-jau peržengė pasižadėjimą j na g-egužės mėnesio.
Sovietų Sąjungai, kad jinai' šitas algų kapojimas palie- 
neis toliau, kaip iki Hailin, j čia 200,000 darbininkų. Kuo- 
bet eina. .met darbininkams algos pa-

Sukilėliai labai gerai lai- • skelbta mažinamos, tai stakas
Irtrl n Ua Inni l/n niro motu o o i _kyla. Pelnai kapitalistų pasi
darys didesni.kosi prieš japonus. Jie su

laikė Japonijos ekspediciją, 
kuri ėjo pagal Chinų-Sovie- c ... cnA 
tų gelžkelio po vadovybe Vėtra hunaiklHO 5UU 
generolo Yada. Sakoma, Gyvasčių ‘ ; 1
kad sukilėliai apsupo. apiė 
4,000 japonų armijos.
Siunčia Dar 24,000 Kareivių 

Į Mandžūriją
WASHINGTON. —Ja

ponija su esamomis jėgomis 
negali numalšinti Mandžu- 
rijos sukilėlius. Tad siun
čia dar 24,000 kareivių mal
šinimui sukilėlių. Šita arJ 
mija siunčiama iš Shangha-j 
jaus. 1

Indo-HANOI, Franci j os
Chinija.—Didele v.ėtya, kilu
si iš Čhinijos jūros, labai 
skaudžiai palietė Aunam 
kraštą. Apie 500 žmonių 
jau surasta užmuštų, dau- 

| gelis sužeistų. Su vėtra ir 
i potvinis palietė vietinius gy
ventojus.

Fašistų Lietuvoj
Bedarbiai Darbininkai i 

Žudosi

KAIP NEW BRITAM SKIRSTO BEDARBIUS 
NEPILIEČ1US NUO PILIEČIU

NEW BRITAIN, 
šiame mieste yra 
000 gyventojų, 12 
dirbtuvių ir keletas 
Darbai šiuo kartu visai suma
žėjo. Didžiuma darbininkų 
tedirba tik po kelias valandas 
į savaitę; algos po kelis kartus 
kapotos iki mažiausio laipsnio, 
kad darbininkai, vos gali pus
badžiai pragyventi su šeimy
nomis.

Miesto valdininkai prane
ša, kad miesto šelpimo komi
tetas maitina jau apie 17,000 
žmonių. Iš jų miesto darbą 
dirba suvirš 3,000 ir tik po 
dvi dienas į savaitę. Į dieną 
miesto darbą dirbantiems mo
ka pO $3.60 taip vadinamu LDS. ir 
“scrip” (popiergaliu); su tuo * LDSA., susirišę su K. 
popiergaliu darbininkai gau- jj°s vedamomis kovomis, 
na šiek tiek maisto iš miesto • gulėdami darbininkų 
tam tikrų įsteigtų krautuvių.

Kad gauti miesto darbą, tai 
darbininkas turi būti pilietis. 
Jei nepilietis, tai yra kitas šel
pimo skyrius, iš kurio pusiau 
supuvusio maisto duoda be
darbiams, kad akyse žmonių 
nemirtų bedarbiai. Jei kuriem 
darbininkam nuo sugedusio | 
maisto prisieina mirti, tai to-j 
kius apšaukia, kad jie turėjo 
širdies ligą, ir baigta.

Kada mes, darbininkai, dir
bome ir krovėme 1 
bilionus, tai tada buvome vi
si lygūs, piliečiai ir nepilie- 
čiai, o dabar, kada iš mūsų 
kruvino prakaito susikrovė sau 
desėtkus bilionų dolerių, 
rime nelygybę. Vieniem duo
da darbus prie kelių taisymo, 
o kitiem ne. Vieniem šiek! 
tiek duoda daugiau maisto, ki-• 
tiem tik supuvusio ir to ne-1 
gana. Paprašius geresnio ar-į 
ba kiek daugiau, tai tuoj iš-, 
girsi pareiškimą, “eik į pur- į 
auzę.” 1 
lės, išdirbome desėtkus 
dirbtuvėse ' ir ‘i 
sveikatą, tai mus 
iš dirbtuvių, kaipo netinka
mus, nusidėvėjusius įrankius. 
Dabar, užėjus bedarbės kr)-.' 
ziui,.rRu'etume būti .socialiai! 
apdrausti 'įr gauti rėguliaresĮ 
pensijas,; bet to nėra. Supu
vus parazitų sistema nepaiso 
darbininkų, iš alkio mirštan
čių.

Skirstymas darbininkų pilie
čių ir nepiliečių bei kitokių 
rasių yra padaras supjudyti 

j darbininkus vienus prieš kitus, 
j Kapitalistinė spauda kaip tik 
j ir rodo piliečiams, kad šioj ša
lyje esą perdaug nepiliečių, 

! tai nesą užtenkamai darbų 
piliečiams. Negrai esą nekul
tūringi ir kitokį, tai nuo jų 
reikia šalintis. Ir taip sėjama 
neapykanta tarpe darbininkų, 
kad tik kaip nors neprileidus 
darbininkus prie vienybės, kad 
tik turčiai galėtų ant tolia” 
sau lengvai išnaudoti pakrik- 
dytus, neorganizuotus darbi
ninkus.

■ Brangūs darbininkai, mes. 
turime suprasti parazitų, kapi-; 
talistų ir jų tarnų gudrybes.' 
Turime nesiduoti save suve
džioti visokiem monelninkam. 
Neleiskime skleisti nuomonės, ]

Conn. - 
apie 68

stambių kiekvienas darbininkas būtų 
mažesnių, patenkintas gyvenimu, kad vi-

kapitalistų tvarką, o įsisteigti 
darbininkų klasės tvarką, kad

si darbo vaisiai priklausytų 
patiems darbininkams ,kad bū
tų užtikrintas rytojus, kad bū
tų apdrausti atsitikimams be
darbės, ligos ir senatvės. 
Mes norime tokios tvarkos, 
kaip yra Sovietų Sąjungoj.

Visi darbininkai privalo sto
ti į darbininkų klasės organi
zacijas, į Komunistų Partiją, 
į Bedarbių Tarybas, į: Tarptau
tinį Darbininkų Apsigynimą, į 
Darbo Unijų Vienybės'Lygą ir 
kt. Lietuviai privalo: stoti dar 
į šias organizacijas, ĄLDLD.,

tūkšt. tonų anglies. Deka
dos planas1 išpildytas 80,8 
nuoš.

Draugė M. Undžienė Kalbės 
Baltimore,Md., ir Chester,Pa

Užbaigus maršrutą Pitts
burgh, Pa., apielinkėj, draugė 
M. Undžienė atvažiuos į Bal
timore, Md. ir Chester, Pa.

Baltimore, Md., prakalbos 
įvyks 11 d. gegužės, 8-tą vai. 
vakare, Lietuvių svetainėje, 
853 Hollins St.

Chester, Pa., prakalbos bus! 
12 d. gegužės, 7 :30 vai. vaka
re, Lietuvių Kliubo svetainėj, 
339—4th and Upland Sts?

Draugė Undžienė' kalbės) 
-atpie darbininkų gyvenimų So-, 

r kitas, Kurios artimai, vietų Sąj.ungojd, kurį ji labai 
p įr gerai žino, nes ką tik sugrįžo 

pri- po išbuvimo ten apie penkis 
organi- metus. Moterims ypač svarbu : 

1 ką atsiekei 
Sovietų . Sąjungos moterys. Ji
nai taip pat atsakys į klausi
mus apie Sovietų Sąjungą, o 
klausti yra ko, tad visi prisi- 
rengkite klausimų ir dalyvau
kite.

I zacijose, turime vesti kovą už išgirsti apie tai, 
šiuos reikalavimus: už laisvę 4" . ........
darbininkam organizuotis, už 
paliuosavimą politinių kalinių, 
prieš deportavimą ateivių, 
prieš lynčiavimUs negrų ir ki
tų, prieš imperialistinį karą, 
už apgynimą Sovietų Sąjungos! 
ir Chinų revoliucinių masių, už į 
apdraudą bedarbiam iš kapi-i

| talistų lėšų.
Darbininkai, mes viską gale-! 

sime iškovoti per tvirtą vieny-!

WORCESTER, MASS.

Perkėliau Krautuve
Ant 52 Millbury Street

Taipgi padidinau staką ypatingai ant mote
riškų drabužių. Puikus pasirinkimas mergi
noms dresių. Abelnai turiu gerą pasirinkimą 
įvairių vyriškų drabužių, moterims ir mergi
noms par.edalų, vaikams puikių jupelių-sukne- 
lių ir kitokių reikalingų drabužių.

Noriu primint draugams darbininkams, kad pa
tarnauju už taip žemas kainas, kad veik be uždarbio, 
tuo pačiu atžvilgiu kiek išgaliu neskūpėdamas remiu 
darbininkišką judėjimą materialiai. Gi šiaip visa 
siela ir energija nuo jaunų dienų tam judėjimui dar
buojuosi. Tad aš manau, kad mano pakvietimą, rei
kalais užeit pas mane, darbininkai privalėtų priimt.

Naujoji vieta patogesnė jums užeit ir aš esu geriau 
prisirengęs priimti jumis.

HERON IMAS STONKUS
Dar prašau atkreipi atydą į naują antrašą:

52 MILLBURY ST., WORCESTER, MASS.

Rengėjos

kapitalistam b*?, per susiorganizavimą į mil-
žiniškas savo klasės organiza
cijas ir per didžiausią mūsų 
pačių solidarumą. Nelaukime j 
tos valandos, kad kas už mus!;ove sau . , , , v , . . , Itai tu-! bet zcngkime į kovą 1
dabar, nes be kovos; niekas' 
mūsų gyvenimo nepagerins iri'’ 
niekas kitas neprašalins šios i 

? j parazitinės sistemos, kuri lai- 
I ko mus surakinus neturto ir 
I alkio retežiais, siurbia mūsų 
I kraują.

Lai prasmenga parazitų . ir

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau uaiiaa Ir chronlikaa vyrtj ir 

moterų ilgai kraujo ir ofioi. 
Padarau ittyrimų kraujo ir ilapuaio.

DR. MEER
VV. 44th St., Room 8Q2 

New York, N. Y.
Valanda* Priėmimo t 

Ryte nuo 10 Iki 1, Po pietų nuo I 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180
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TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

C11Y 1 pui- i tv *

Kada mes, vargo pe- išnaudotojų jungas nuo mūsų 
metu sprando! Lai gyvuoja visų sa- 

praradome jąulį.^. darbininkų šolidąrumas! 
išmetė lauik ’ . 1 gyvuoja revoliucinis darbi-

BANDITAI VEIKIA
Bal. m. iš 18 į 19 d. ant 

! vieškelio Tryškiai—Papilė, 
ties Bimšių km., Papilės

NEW YORK. — Antanas j v.als% du nežinomi ginkluo- 
McKenna, kuris neteko dar-. ti piktadariai apiplėšė Sta
bo pereitą savaitę, matyda- i sį ij Oną Jokubauskus. At- 
mas, kad nebegali gauti I čmė 3,200 litų_ pinigais ir 
darbo, nuėjo į Central Par- 2,000 litų vertės - vekselius 
ką ir pats save persišovė. ip įvairĮus dokumentus.

Jisai dirbo prie prieplau- Bal. 20 d. apie 22 vaL A.
kos, kaipo sargas. McKen- j Sadauskui, gy v. Rumšiškes. kad mus skirst , į klases> j 
na buvo 53 metu amžiaus v vn^nn-^nt, x . . . _ iUžtakių km. važiuojant rases. Mes esame visi lygūsi ulivu uo iiitžLų duiAiciuo. u, ’ " u rases. ivies esame visi lygus

Moteris našlė, veikiausiai i nUO Į darbininkai, juodi ar balti, pi-
1 liečiai ar ne, čiagimiai ar at
eiviai. Mus išnaudojo ir da
bar dar labiau prislėgė be
darbės našta, kurią sukrovė 
turčiai ant mūsų sprandų.

Mes,, yiso pasaulip darbinin
kai, turime vienytis ir organi- 
■zuotai nušluoti tą netikusią

Rumšiškių miestelio jį už
puolė Antanas Barkauskas 
iš Užtakių km. ir pagrobė 
nuo jo 1,100 litų. Pil. Bar
kauskas sulaikytas.

neturėdama kuom gyventi, 
iššoko nuo 5-to augšto ir 
užsimušė. Jos pavardė yra 
Dezenler.

Kitas bedarbis, James T. 
Curley, dar tik 30-metų vy
ras, puolė po traukiniu ir 
tapo suvažinėtas. Jisai gy-| 
veno po numeriu 1822 Gle
ason Ave. I 1931 m. sviesto į Vokieti-

Tai nesusipratusių darbi- statinaites arba
ninku “kova”. Jie nesu

KAS VALGO LIETUVOS 
SVIESTĄ

LIEPIA GRIAUTI NE
GRAŽIUS NAMUS

45,5% viso sviesto, į Angli- 
. arba 22,-

> į Šveicariją—11,265 
arba 7,65%, į Belgiją—26,- 
636 stat. arba 18.08^?, ir ki
tur 9,503 stat. arba 6,45%.

Nežiūrint visų sunkumų 
sviesto eksportas 1931 m., 

[ sulyginus su 1930 m., padi
dėjo 25%.

Vidaus rinkoje Pienocen
tras užima irgi žymią vietą. 
Pav., miestų parduotuvėse 
Pienocentras pernai padare 

pitalistų ir darbininkų, ap- apyvartos 3,764,156 lt/' H

pranta, kad reikalinga ko- M—32,865^ stat. 
voti prieš kapitalistų klasę, 34% į f 
kuri kalta už jų kentėjimus 
ir šį nedarbą. Susipratę 
darbininkai .nesižudo, jie ko
voja.

Amerikos Žmonių Apsauga
WASHINGTON. — Am- 

erikoj yra 137 apdraudos 
kompanijos. Jose yra, ka-

, PAPILYS, Biržų aps.— 
1932 m. bal. 9 d. per mies
telį ėjo vie t. policijos nuo
vados padėjėjas ir viršaitis, 
kurie žiūrinėjo namų iš
vaizdą ir užrašinėjo. Taip 
pat daugeliui ūkininkų lie
pė taisyti namus, kad būtų 
gražesnė išorinė išvaizda, o 
jei ne—liepė nugriauti. To
kiu darbu žmonės nepaten
kinti. Jie aiškinąs tuo, kad 
•dabar supkūs laikai, ir apie 
remontus svajoti visai ne- , 
įgaliina.- R;

Flushing Russian and Turkish Ballis, Inc.
M. TEITELBztUM, Manadžerfs
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą riaktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c.._
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati-

• darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia Įtaisyta didelis plaukimui prūdas su

* šviežiu. vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS JR UTAR&INKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dalei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu,

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. clcveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Vergas.,

JUOZAS KAVALIAUSKAS
<♦>

•>

<♦>

«

>

•>

•>

ninku judėjimas ir pakyla ko- 
munizm'as!

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

mieste pardavinėjimui

L u t Tin’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

1 ry. {

68 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 3-87JI

Reikalauju^ agentų kiekviename 
Top Coatų, Raincoatų ir Sports Coatų, 

vyrams, moterims ir vaikams

GERAS ATLYGINIMAS; PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

Anglis
Visuose SSRS anglių ra

jonuose per pirmą kovo mė
nesio dekadą iškasta 1,826;

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą,' 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės ?i>ap: 

į JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS.
Residencija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

REIKALINGI AGENTAI KIEKVIENAM MIESTE

Tąja proga gali naudotis vyi'ai ir moterys, arba merginos. 
Duodame visas informacijas laiškais, kaip dirbti. Turime prirengę 
labai tinkamas Fashion Books, iš kurių kostumieriai išsirenka sau 
stailas. Duodame audimų sarrįple’us ir order’iams surašyti kny
geles. Norinti pasidaryti tinkamą pragyvenimą, kreipkitės be 
atidėliojimo šiuo antrašu:

RAILA COAT COMPANY, s

6 Waverly St., Brockton, Mass.

Į pirmesnius mūsų skelbimus buvo atsišaukusių, norinčių agen- 
tauti, bet tuo Jcąrtu mes neturėjome Fashion. Books, tai tinkamai 
negalėjome' aprūpinti pasekmingam Uarbpi. Dabar esame prisi
rengę priimti visus, kurie tik -norės mums agentauti.

yt
4>

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

Užtikrinu, kad 'mano pa
tarnavimas bus atatinka- 

,minusias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

LUTV1NAS

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Z INS no EAST 16th ST. N! Y,
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.

iNedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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: Puslapis šeštas ,

VIETINES ŽINIOS

svarbų

Taipgi 
vėliau 
turėsi-

Ką Reiškia L. A. Piliečių ' 
Kliubo Tarimas Dalyvaut 
Walkerio Alaus Parodoj?

Antrad., Geg

D.N.Y. Darb. Organizacijų 
Sąryšio Komiteto Posėdis

Lietuviai Darbininkai, j 
Rinkimų Kampaniją!

Didžiojo New Yorko Lietu
vių Darbininkiškų Organizaci
jų Sąryšio Komiteto posėdis

* įvyks “Laisvėje,” antradienį, 
geg. 10 d., kaip 7:30 vai. va
kare. Turime labai
reikalą aptarti ir todėl visiems 
reikalinga dalyvauti, 
prašau ■ visus ateiti ne 
kaip 7:30, nes nekurie 
me kitus susirinkimus.

Sąryšio Komiteto Sek r.
A. Viscokienė.

$7,000,000 Automobiliam, 
Pasismagini Valdininkam

Komunistų Partijos vietinis 
distriktas dar kartą primena 
apie nepaprastą svarbą miesti
nės konferencijos, kuri bus lai
koma gegužės 22 d., Stuyves- 
ant Casino svetainėje, New 
Yorke, šioj konferencijoj bus 
renkami delegatai į visos ša
lies Komunistų Partijos kan
didatų nominavimo suvažiavi
mą, kuris paskui įvyks Chica- 
goj, gegužės 28 ir 29 d.

Rinkimų kampanija šiemet 
revoliuciniams darbininkams 
turi didžiausios svarbos. Dar
bininkų kova prieš badą ir už
darbių kapojimus aštrėja; 
žiaurėja ir kapitalistinė reak
cija; imperialistinio karo pa
vojus kasdien darosi gręsmin- 
gesnis, kaip kad Sovietų val
džia perspėja: “Arti Sovietų 
rubežiaus mes matome karo 
žaibus.”

Kiekviena unija, šapos ko
mitetas, kiekviena pašalpinė 
organizacija, kliubas bei kuo
pa turi pasiųst po du delega
tu į minimą gegužės 22 d. kon
ferenciją. Lietuviai darbi
ninkai turi prisidėt prie tūks- 

i delegatų, 
kurie suvažiuos Chicagon de- 

i nominavimo Komunistų

New Yorko valdžia išmoka 
iš iždo 7 milionus dolerių vien 
tik užlaikymui automobilių, 
kuriais važinėjasi valdininkai 
ir valdininkėliai. Prie šių au
tomobilių dar nėra priskaito- 
mi policijos ir ugniagesių au
tomobiliai, kuriuos galima bū
tų laikyt reikalingais. Valdi
ninkai ne tik naudoja miesto 
automobilius, garažus, gazoli
ną ir kt. pasismaginimui; jie i 
vartoja ir miesto pinigais ap- įa‘nči'o darbininkų
mokamus šoferius. Tačiaus, į 
labai geras algas gaudami, ro- 
d°.s’ pasivažinėt savo. Partijos kandidatų, į preziden-

I tus, vice-prezidentus ir kt.
Turime išvyt iš savo tarpo

privatiškais automobilais.
šitaip majoro Walkerio val

džia “taupo” pinigus, kuriU tą nesubrendusį “supratimą,” 
sakosi neištenka gelbėt bedar- ^ūk politinė kova'mums dar
bių šeimynas nuo bado mir
ties.. . .

Tarp. Darb. Apsigynimo 
17-tos Kp. Susirinkimas ,

Nepaprastas susi rinkimas 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 17-tos kuopos bus šį 
trečiadienį, gegužės 11 d. va
kare, “Laisvės” svetainėje. Su
sirinkime bus plačiai išdėstyta, 
kaip ir kodėl šios organizaci
jos nariai turi dabartiniais lai
kais veikti. Nes kovojantieji 
darbininkai yra visur užpuldi
nėjami, kaip tai, streikuose, 
defnonstracijose, protestų mi
tinguose ir t. t. Nei vienas są
moningas darbininkas neturė
tų šiandien pasilikt nuošaliai 
nuo tokių kovų, kaip kova už 
paliuosavimą Tomo Mooney, 
Edithos Berkman, Scottsboro

netaip svarbu ir būk galime 
tenkintis streikais ir abelnai 
ekonominėmis kovomis. Po
litinė ir ekonominė kova 
mums turi būt vienas bendras 
dalykas. Juk kapitalistai sy
kiu gula dviem frontais ant 
darbininkų. Ekonominėj pu
sėj 'kapitalistai kapoja darbo 
mokesnį ir palieka 
bedarbių badaut; o 
pusėj jie tuo pačiu 
džionkšinais atima 
kams teisę streikuot, 
ja ir areštuoja demonstruojan 
čius bedarbius, deportuoja l.„ 
vingus ateivius darbininkus ir 
t. t. Prieš buržuaziją turime,' 
todėl, mes veikti ir ekonomi
niai ir politiniai; privalomė iš- 
vystyt didžiausią masinį judė
jimą už Komunistų Partijos 
kandidatus ir programą šiuose 
rinkimuose.

milionus 
politinėj 

laiku in- 
darbinin- 
budeliuo-

JCjUIVIIVo JDU1 Krildll, oCUllbUUIU r\ | ii i t• •

jaunuolių ir kitų politinių ka- Gera ramOKa Naktinių .
linių, kurie be jokio prasikal- Lindvilill Sportams 
timo yra pūdomi kalėjimuose, j v r
o kiti laukia nužudymo bei 
deportavimo.

Draugai, susirinkite anks
čiau, tai užbaigę kuopos mi
tingą, turėsime diskusijas apie 
tai, kokią svarbią rolę vaidi
na Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas. Drg. Stakovas 
duos įžanginę prakalbėlę į 
diskusijas, kuriose galėsime vi
si dalyvauti, kaip kuopos na
riai, taip ir pašaliniai darbi
ninkai.

Į susirinkimą šaukiame vi
sus, kaip narius, taip dar ne
priklausančius šiai organizaci
jai, kurie yra kviečiami ateiti 
ir prisirašyti. Nariai gi, nepa
mirškite šį kartą užsimokėt 
narines duokles.

Organizatorius.
(110-11)

Iš Drg. Motery Vakarėlio
Vakarėlis Lietuvių Darbinin

kių Susivienijimo Amerikoj 
pirmos kuopos pereitą sekma
dienį ‘‘Laisvės” svetainėj pa
vyko vidutiniškai gerai. Jis 
buvo surengtas naudai Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo, kuriam draugės moterys 
ir padarė šiek tiek pelno. 
Būtų, be abejo, dar geresnių 
pasekmių, jeigu ne tas lietin
gas ir darganotas oras. O vis 
dėlto svetainėje buvo gausiai 
publikos, nors, tiesa, daugelis 
jaunuolių bedarbių įsiprašė 
veltui į vakarėlį, neturėdami 
kuom nusipirkt tikieto. šo- 
kiams*gerai griežė Wm. Nor
ris orkestrą, kuri patarnavo 
už prieinamą kainą, šiaip va
karėlis buvo draugiškai links
mas.

Dalyve.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas Brooklyne per susirin
kimą gegužės 6 d. nutarė pri
sidėt prie demokrato' New 
Yorko majoro Walkerio’ ruo
šiamos alaus parodos, kuri 
įvyks gegužės 14 d. Savo pra
nešime spaudai Kliubas šaukia 
lietuvių draugijas ir pavienius 
narius, kait> vyrus, taip mote
ris, prisidėt prie tos parodos, 
kad sudaryt joj didžiausią lie
tuvių skyrių ; o pats L. A. Pi
liečių Kliubas tai dalyvausiąs 
“pilnoje formoje” su orkestrą 
ir buržuazinėmis vėliavomis.

darbininkiškus kandidatus ir 
tik 8 bei 9 už oportunistus 
sklokininkus.

Draugai, kurio turi pilnai 
nusirašę balsavimus, privalo 
kitą kartą juos paskelbti “Lai
svėje.” Tegul gi darbininkai 
akuratnai mato, kiek organi
zacijose turi įtakos pagyrai 
sklokininkai Brooklyne.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

čių, blofindamas apie alų, kai
po alkanųjų “viltį”, ir tuomi 
stengdamasis pasidaryt politi
nio kapitalo iš neišmanėlių.

Jeigu, pagaliaus, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo va
dams taip rūpi reikalai milio-Į 
nų bedarbių, tai kodėl jie ne
darė tarimo, kad kliubiečiai 
dalyvautų Pirmosios Gegužės 
demonstracijoj už ūmią bedar-!
biams pašalpą iš valdžios L“Į , .
kapitalistų iždų, ir už bedar-! LDSA I Kp. Susirinkimas 
bių apdraudos įstatymą? Ar ______
Kliiiho vadai bent kada sten-| Lietuvj Dal.bininki Susi, 
ges. mobihzuot savo narius l|vienijim0 Amerikoj 'pirmos 
kok; kitą tarptautinį darbiniu- |(u susirinkimas įvyks
kų isstojimą uz bedarbių rei- ketvirtadicnį. Kegužės 12 d., 8

J vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje.

Apart paprastų kuopos rei
kalų, turėsime! paskaitą temo
je “Moterų Molė Evoliucinia
me ūkyje ir Politikoj.”

Kviečiamos yra dalyvaut 
i draugės, pasižadėjusios įstot į 
i kuopą, taipgi ir visos kitos 
Į'merginos ir moterys.

Kuopos Valdyba.

kalus? Anaiptol ne! Bet jie 
veikliai sukruto darbuotis da
bar, k i n k ydami kliubiečius 
darbininkus į graftenų demo
kratų politinį vežimą.

Darbininkai, dirbantieji ir 
bedarbiąi, apsidairykite, tėmy- 
kite, nesiduokite suvedžiot de
mokratams nei republikonams;! 
teiraukitės, už ką stoja Komų-1 
nistų Partija, kaip šių rinkimų j 
kampanijoj, taip ir visados; o 
persitikrinsite, jog tai yra vie
nintelė Partija, kuri kovoja iš
vien su geriausiais klasiniais 
darbininkais už reikalus visos 
darbo klasės. t

K. Report.

Parodinis Kliubo komitetas 
primaišo prie ’šios parodos ir 
darbininkų ' reikalus; sako, 
permainius blaivybės įstaty
mą, “pasigerintų gyvenimo 
sąlygos, kur milionai įeitų į 
darbą,” nes tas įstatymas iš
varęs milionus darbininkų iš 
darbo. . >

L.A. Piliečių Kįiubas suži- 
niai daro klaidą, prisidėdamas 
prie tos Tammany Hall politi
kierių parodos. Tuomi duoda 
demokratų grafteriams talkos 
delei ateinančių prezidentinių 
rinkimų; antra, tai yra tikslus 
ar netikslus prigaudinėjimas 
dirbančiųjų ir bedarbių. Nes 
ką gi reiškia ta alaus paroda ? 
—-Nagi, remkite slapiąją de
mokratų partiją rinkimuose, o 
demokratai sugrąžins viešą 
svaiginančių gėrimų dirbimą 
ir pardavinėjimą, ir tuomi pa
naikins bedarbę...

Ar Kliubo vadai nežino, kad 
Vokietijoj, kur alaus ir degti
nės bravorai dirbą dieną ir 
naktį, yra apie 6 milionai be
darbių, arba tokis bedarbių 
nuošimtis, kaip ir Jungtinėse 
Valstijose ?< Ar jiems nėra ži-|chailas” greitai sumulkino val- 
noma, jog Anglijoj degtinė ir 
alus viešai “upeliais plaukia,” 
bet armija bedarbių diena iš 
dienos vis didėja?, O kitose 
šlapiose šalyse ar geriau su 
darbais? Visai ne!

Aišku, jog atgaivinimas vie
šos alkoholio gamybos ir pre- 

an“ i kybos nepanaikintų bedarbės. 
kO- TZ„: Uoo. rvol onlrTFC.

Nauja Nelaimė “Didžiajam 
Kunigaikščiui”

NEW YORK. — šuleris II. 
F. Gerguson, pasivadinęs di
džiuoju Rusijos kunigaikščiu 
Michailu Romanovu, pereitą 
ketvirtadienį išsiprašė, kad jį 
kelioms valandoms paleistų iš 
Ellis Islando ateivybės stoties; 
sako, aš būtinai turiu persi- 
mainyt drabužius. Taip jis ir 
buvo išleistas su vienu ateivy
bės sargu į miestą; bet “Mi-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 6 šeimynų mūrinis 

namas arti prie Broadway, Gates 
Ave. Stoties. Visi kambariai išran- 
davoti, j metus duoda' .$2,230.00 ran
čos. Kaina $14,300.00. 
vakarais po 6 vai., 
lubų, po kairei, arba 
nedėliomis dienomis. 
St., Brooklyn, N. Y.

Atsišaukite 
ant viršutinių 

subatomis ir 
799 Monroe

(110-112)

PAGEIDAUJA NAMO
įsigyti gyvenimui namą 
arba Richmond Hill apie- 
brokeriais nenoriu užsi- 
pirkti tiesiai iš savinin-

Norėčiau 
Woodhaven 
linkėję, su 
imti, noriu 
ko. Kuriuos aplinkybės verčia par
duoti, prašau paduoti antrašą į “Lai
sves” ofisą. (110-112)

(F MOT. LAUKUS, Fotografas
i 214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.“

Ateikit Persitikriht.
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Kai kas gal, sakys, • “visgi su
mažintų” bedarbę. Bet ar jie 
pagalvojo,- kad tuomet suma
žėtų : vadinamų “minkštųjų” 
gėrimų pramonė ir prekyba, 
taip kad darbų skaičius abel
nai nepadidėtų.

Taigi visa majoro Walkerio 
alaus, paroda yra tiktai poli- 
tikieriška gudrybė mulkint 
darbininkus ir bedarbius, idant 
jie nekovotų už bedarbių ap- 
draudos įstatymą, bet pasiti
kėtų blefams alkoholinių de
mokratų- ir balsuotų už juos 
ateinančiuose rinkimuose.

Komunistai, beje, irgi 
priešingi dabartiniam blaivy
bės įstatymui. Jis yra šalti
nis didžiausio grafto demokra
tams ir republikonams, Tūks
tančiai “prohibišin” valdinin
kų ir jų agentų taipo pat tar
nauja kaip šnipų ir mušeikų 
armija prieš kovingesnius dar
bininkus, kaipo gkuja buržua-

Tūli lietuviai “sportai,” ku
rie naktimis lando po visokius 
smagumo urvus, turėtų įsitė- 
myt šį atsitikimą.

3 vai. naktį iš šeštadienio į 
sekmadienį du ginkluoti plė
šikai užklupo vieną iš pigių 
pasilinksminimo kliubų, vadi
namą Four Trees, po num. 184 
W. 4th St., New Yorke. Lin
dynėje tuo laiku buvo 150 sve
čių. Plėšikai visiems prisakė 
sumest savo pinigus ir šiaipjzijos valdžios drūtinimo. 
brangius daiktus ant šokių | 
grindų ir iškelt rankas augs- į 
tyn. Vienas kostumeris atsi-| 
sakė iškelt randas ir tuoj li
ko pavojingai pašautas. Du 
tarnautojai, buvo bepradedą 
priešintis plėšikams, ir tapo 
geležimis primušti. ,

Taip plėšikai ir būtų išėję su 
didele krūva pinigų. Bet vie
nai merginai pavyko per virtu
vę pasprukt į. gatvę ir patele- 
fonuot policijai. Dviem atė
jusiems policmanams plėšikai 
taipgi iškėlė smarkią kovą ir 
abudu sužeidė. Toj kovoj bu
vo paleista bent 50 kulkų iš i 
abiejų pusių. Pagaliaus, iš
tuštinę visą savo amuniciją 
plėšikai, Charles Rezoagli ir 
John Martine, tapo suimti.

dišką sargą paspruko. Po
liaus, nusiskuto ūsus ir drąsiai 
pradėjo kalėdot po madingas 
smukles. P e rs i s t atydamas 
augštu ponu, kuriam ot čia 
tik pritrūko pinigų, jis susiko-1 
lęktavo kelis desėtkus dolerių. 
Bet, galų gale, trys ateivybės 
agentai jį suėmė ir nuvežė at
gal į ateivybės stotį, iš kur bus 
deportuotas į Fraiiciją.

Jis iš Franci jos atvažiavo be 
laivakortės, kaipo slapukas. 
Dienomis ir vakarais, lošda-i 
mas didžiojo kunigaikščio ro
lę, jis laive “He de France” 
buvo girdomas ir šeriamas 
amerikoniškų milionierių, o 
naktį miegojo šunų būdoje, j 
apačioje laivo. Sykį pasigė-i 
ręs, pradėjo girtis esąs geriau-1 
sias draugas laivo kapitono. Į 
Bet kada kapitonas buvo pa
šauktas pietų ir ponai suvedė 
šį “didįjį kunigaikštį” su ka
pitonu, pastarasis visai nepa
žino 
tapo 
ras.

‘kunigaikščio,” kuris ir 
areštuotas, kaipo šald-

Apie LD.S. Pirmos 
Kuopos Balsavimus

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambarys vie

nai yaptai. Saule įeina per visą 
dieną; garu apšildomas, galima pa
sigaminti valgį it yra drabužiams 
išsiskalbti patogumai. Randa pigi. 
Kreipkitės nuo 6 vai. iki 9 vakarais, 
ant viršutinių lubų, po kairei. Ant
rašas: 206 Bushwick Ave., Brooklyn, 
N. Y.

(108-110)
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Telefonas: Btagg . 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo S vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

FILURIN
12 th St.

ir 3rd Avės
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

PRIGĖRĖ BEGELBĖDAMAS 
SAVO DRAUGĄ

Jamaicoj, Queens, vaikai, 
pasidarę iš medžių plautus, 
pradėjo plaukioti, irkluoda- 
miesi baloje prie Queens Bou- 
levardo ir 82nd St., pereitą 
sekmadienį. 10 metų vaikas 
Joseph Trapasso pasviro ir 
įkrito į dumblą. Jo< draugas 
M. Gurribba metėsi gelbėt Jo- 
sephą, ir abudu prigėrė dum
blyne. . ’

Pripažindami alkoholizmo 
žalingumą, komunistai, ta- 
čiaus, supranta, jog tasai' blo
gumas negali būt panaikintas 
per tiesioginį įstatymišką už
draudimą. < Komunistai, todėl, 
reikalauja drūčiai aptaks.uot 
(mokesčiais apdėt) alkoholio 
biznį, o pinigus, gaunamus iš 
tų mokesčių, panaudot delei 
plačios 'moksliškos ąpšvietos, 
kuri parodytų masėms, kaip 
blėdingas yra sVaginimasis al
koholiu.' ! ■ ’ • * ’ ’ • •

Keista ir pikta, žiūrint į tą 
donkišotišką ’ majoro Walkerio 
alaus parodą..' Kudmet'šimtai 
bedarbių šeimynų veltui šau
kiasi duonos, tai mekle'ris 
Walkeris stengiasi nuramint 
beduonius, žadėdamas jiems 
alų ateityj. Kada komunis
tų vadovaujami bedarbiai de
monstruoja prie City Hali, rei
kalaudami tuojautinės pašal
pos iš miesto iždo, majoro 
Walkerio policininkai kazokai 
buožėmis ir? bliakdžekiais 
kriušina jiems galvas, trempia 
arklių kanopomis; parkritu
sias moteris; vyrus ir vaikus 
spardo, budęliuoja ir areštuo
ja. Tuo pačiu laiku majoras 
Walkeris šėtoniškai tyčiojasi 
iš badaujančių bedarbių kan-

Apie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo pirmos kuopos 
susirinkimą ir balsavimus per
eitą ketvirtadienį dar niekas 
neparašė. Taigi aš bent abel- 
nai pranešiu, jog balsavimuo
se Pild. Tarybos komunistų 
kandidatai gavo abelnai po 46 
balsus, o sklokininkų kandida
tai tik po aštuonis bei devy
nis balsus. Galima pastebėt, 
jog ketvertas konjunistinių 
balsų dar buvo nepriskaityta 
del, technikinių netikslumų. 
Taigi susirinkusių narių nusi- 
stątymąs apskritai buvo 50 už

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas •.
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

MECHANICS CAFETERIA
Savininkas J. Buividas

Gaminame lietuviško ir amerikoniško stiliaus viso- 
r kius valgius iš šviežios mėsos ir daržovių. Puikus 

pasirinkimas vaisių ir pieniškų valgių.

Atdara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare

176 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
Prieš Williamsburg Savings-Banką

X 
X
X

x

NOTARY 
PUBLIC

MATHEW P. BALLAS 
(Bl ELA USKfiS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA,.SEKANČIUS < DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ,'1R IŠ ČIA 
PASIUNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. pUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT(. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dpvanbm ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, daimantus 
ar bi ką iš auksinių 

'1 pas manenokite, kad 
sipirksite.

JVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSTOS
UŽ PRIEINAMA

KAINĄ

daiktų 
pigiau

ži- 
nu-

Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus. 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
stengsiuosi pilnai patenkinti.

Williamsburgiečiams, kuriems 
pertoli pas mane atvežti pataisy-. 
mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise, i 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.” ,,

VIKTORAS JANUŠKA "
127-17 Liberty Avė |:

Tarpe 127 ir 128 gatvių
Richmond Hill, N. Y.

irrHr

(NC

TEL. STAGG 
2-5043

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kamp. Broad
way, Chauncey 
S t r e“ e t stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

LATK-
NAU-

MADOS

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
' Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštytoms ir pasivažinėjimams.

231 ’ Bedford Avenike

BROOKLYN, N. Y.

402

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitrn Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

“LAISVE”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir n.uo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8*6261
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