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Cleveland© draugai nutarė 
palaikyti savitarpinio klasiniol 
lavinimosi mokyklėlę ant to- No. 117 
liaus. Per dvi savaites jie la
vinosi be pertraukos, o dabar 
turės kartą į savaitę. Mano 
manymu, tai labai geras nuta
rimas. Lavintis reikia, nes be 
teisingos teorijos, nėra teisin
gos taktikos.
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KRISLAI
Savitarpinis Lavinimasis. 
Jiems Nerūpi “D. W.” 
Išmesti iš Partijos.
Apgavikai.
Anglų Knygos.

Rašo D. M. šolomskas

Massachusetts valstijos drau
gai reikalauja nuo Centro Biu
ro instruktoriaus del poros sa
vaičių. Jie mano Naujoje An-' 
glijoje organizuoti klasinę mo
kyklą šią vasarą. Be abejo, 
nors mums ir yra sunku su in
struktoriais, bet C. B. turės su
teikt jį del Naujos Anglijos 
draugų.. Mano manymu, tokios 
kolonijų ir tam tikros teritori
jos mokyklos yra labai geras 
dalykas. Į centralinę, Brookly- 
nan, pereitą metą kolonijos ga
lėjo prisiųsti tik po vieną, ki
tą draugą. O į tokias mokyk
lėles sutraukia desėtkus vietos 
draugų.

D zl 1 * Amerikos Imperialistai Reikalauja SiųstiK Adar hm 1 ** T

ROMA. — Italija giriasi, 
kad fašistų šalyje bedarbių 
skaičius sumažėjo. Bet su
mažėjimas, tai veikiausia 
tik sezoninis.

NANKING. — Kuomet > judėjimą, malšinti revoliuci- 
Japonija pradeda krausty-jnį judėjimą, 
tis iš Shanghaj'aus ir siun- j 
čia savo armijas į Mandžu- j

Washingtono Valdžia 
Bijo Komunistų

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 

Retežius, o Išlaimčsite 
Pasauli!

IR AMERIKOS IMPERIALISTAI 
MATO KARO PAVOJŲ

WASHINGTON, D. C.— 
Kapitalistine valdžia bijos 
komunistų. Washingtone 
daugybe policijos pastaty
ta, kad saugotų visus val
džios namus ir valdininkus. 
Manoma/ kad komunistai 
gali ruošti dideles demonst
racijas.

WASHINGTON, D. C.—. lamentas yra po įtekme ka- 
Amerikos kapitalistai mato: ro klikos. Gi ministerių ka- 
kai'° jU- Pranešimas pineįas |)UV0 daugiau sto- 
is Washingtono, New Yor- . . „ „ Todel ir
ko Telegrame, sako: ! . 'M: • - -

“Atrodo, kad užgrobimas 
Mandžurijos ir karas prie 
Shanghajaus n e p a tenkina 
Japonijos kliką. Matomai, 
dar stipresni būdai bus da
roma, jei tik Japonija ga
lės šautuvais įsigyti galią.”

Nušovimas Japonijos mi- 
nisterio pirmininko yra dar 
vienas žingsnis arčiau karo, ko, kad “Rusija yra past 
Tie teroristai negali iškęsti rengus 
be kraujo. Japonijos par- atakas.”

Amerikonai, girdi, reika
lauja apsaugos, kurie tenai 
| gyvena. Mat, jie bijosi ko- 
Įmunistų. Jei jiem, nesau- 

Pranešimai ‘ sako, kad, i gu, tai kodėl tie ponai nega- 
“sulig Jungtinių Valstijų Ii išsinešdinti iš Chinijos ir 
pasiuntinybės reikalavimu,! palikti jos reikalus sutvar- 

| Chinijos valdžia skubiai kyti patiems chinams dar- 
siunčia armiją į Pengpu, bininkams? 
Anhwei provinciją, kur di
deli būriai komunistų vei
kia.” Tai reiškia, kad 
Amerikos imperialistai duo-

Vienok Italija dar oficia- riją, tai Amerikos imperia-i 
liai skaito bedarbių , 1,000,-! ]įSįaį pradeda šeimininkau-1 
025. Del tokios šalies, tai ; Chinijoj.
dar labai daug. Skaitlinės, Pranešimai ' sako. kad. i
žinoma, yra sumažinamos.

Sovietų Sąjunga
Gamina Alumina

MASKVA. — Sovietų Są
junga siekia to laipsnio, 
kad jai nereikėtų ekonomi
niai priklausyti nuo kitų 
kapitalistinių valstybių. Iki 
šiol Sovietų Sąjunga dar

Iš Nankingo 
jau pasiųsta 3,000 armijos 
ir viena divizija iš Soo- 
chow. Amerikos darbinin
kai turi šaukti: “šalin im-

Atrado 6 Tūkstančių 
Metą Senumo Miestą

PHILADELPHIA, Pa.— 
Čia gauta pranešimai, kad

nušovė ministerį pirminin
ką. c-

Vienas Japonijos publici
stas pareiškė, kad “ši padė
tis gali išsivystyti į fašisti
nę ir militaristinę diktatū
rą, kuri siekia užkariauti 
visą Aziją.” Tas pats pra
nešimas iš Washingtono sa-

da įsakymus Chinijos vai- perialistų nagai iš Chini- Mesopotamijoj surasta, iš-
T • • • 1 • • 1 • > • • • t • a ! 1 »- 4- AM. M 1 Zl z-« 4* M 1 *1 M 1 X M m z"A d VA z-\džiai naikinti komunistinį

sutikti Japonijos

Prūseikos artimi pasekėjai 
grobė ALDLD ir kitų organiza
cijų iždus. Vėliaus pradėjo 
rengti parengimus ALDLD or-i negamino alumina, bet da-! 
ganizacijos vardu. _ Reiškia, jie bar jau pradeda pati pasi-1 
a r i »i za mm ■v'k z* 11, vam im v\z\ »i m « <■visuomenę apgavinėjo mūsų or
ganizacijų vardu ir ALDLD or
ganizaciją vėl grobė.

Dabar tie elementai “susirū
pino” parengimais, rengia ir 
giriasi, kad jie atiduos dalį pel
no “Daily Workerio” bei kitų 
Komunistų Partijos* įstaigų 
naudai. Jie tą daro masių ap
gavimui. Kontr-revoliucionie- 
riams “Daily Workeris” neap
eina. Nesenai jie bjauriai jį 
iškoliojo per savo “Klampynę.” 
Jie yra priešai viso komunisti
nio judėjimo ir kartu nepriete
liai “Daily Workerio.” Jie lai
ke vajaus už “Daily Worker] ” 
kenkė jam, skelbdami, kad jis 
perdaug pinigus eikvoja. “Dai
ly Workeris,” kaip ir Komunis
tų Partija nepriims jokių aukų 
nuo k o n tr-r e v oliucionieriaus 
Prūseikos “partijos.” Jeigu jie 
šmugelio keliu įteiks, tai “Dai
ly Workeris” atmes tas “au
kas,” kaip tik sužinos, kas jas 
įteikė. Prūseikos’pasekėjai tą 
daro ne tikslu pagelbėti del i . .
“Daily Workerio,’’ bet tikslu i se> kuMe cla įvyko gegU- 
apgavimui darbininkų, kad jie 
galėtų ilgiau vesti savo kontr
revoliucinį darbą, ,griauti AL.- 
DLD, purvinti “Laisvę,” “Vil
nį” ir visą komunistinį judė
jimą.

gaminti ir šį metalą.
Šiomis dienomis atidarė 

naują fabriką Volkhove, ne
toli. Leningrado. Jame jau 
pradedama gaminti alumi
nas. Apie pabaigą antro 
Penkių Metų Plano Sovie
tų Sąjunga galės pagamin
ti 200,000 tonų alumino į 
metus. Tai bus 3 ketvirta
daliai viso alumino, kiek 
dabar pagaminama visame 
pasaulyje.

Komunistai Laimi 
Kalifornijoj

Komunistų Partija praneša, 
kad M. Bacevičius ir J. Elma- 
nas, kaipo dešinieji elementai 
ir susidėję su Prūseikos kontr
revoliucine “partija” tapo iš
braukti iš Komunistų Partijos.

LOS ANGELES, Gal. — 
Komunistų 'kandidatas Ed
ward A. Sandler gavo 1,425 
balsus pereituose rinkimuo-

žės 3-čią dieną. Palygina- j 
mai su pereitais rinkimais, i 
tai komunistų balsai gerai j 
pakilo.

Gi r i n k i m u o se Long 
Beach, kurie įvyko gegužės 
10 d., komunistai gavo 186 
balsus. Pereitais rinkimais 
gauta tik 28 balsai. Čia 
abelna skaitlinė maža, bet 
ir visa apielinkė yra ma
ža ir neskaitlinga gyvento-

I kasta miesto liekanos. Spė- 
I jama ,kad šitas miestas yra 
15,600 metų senumo. Šias 
i žinias paskelbė Pennsylva
nia Muzėjaus Universitetas | 
ir American School of Ori
ental Research, kurie siun
tė savo archeologinę ekspe
diciją tyrinėti šias liekanas.

Dr. Speiser paskelbė, kad 
nauji atradimai dar galės 
prisidėti prie istorijos ar
chitektūros. Naujai atras
tas miestas gulįs po Tepe 
Gawra kalnu, netoli nuo 
Tell Billa. Miestas buvęs 

_____  ____ ____ gyvas, t.y. su gyventojais 
ninku kalba turi būti, kaip į apie 3,700 metų prieš krikš- 
geriausia ginti Sovietų Są-{čionybę.

Šį klausimą reika-I Sakoma, kad šitas mies- 
linga statyti kiekviename! tas budavotas pagal gerą 

kiekviename plana. Kai kurios jo ar
chitektūros yra labai žy- 

I mios. Šio miesto sienos or- 
namentaliai dekoruotos. Vi
si kiti įrengimai stebina 
mūsų gadynės mokslinin
kus savo įvairumu.

jos!

Japonija Pradės Karą prieš 
Sovietus į Du Mėnesius

Washingtono Valdžia Kalba Daugiau
Apie Sovietų Sąjungos Naują Politiką

TOKIO. — B r o o k 1 yno ; niai, vykindama savo 
laikraštis “Eagle” gavo pra-1 kių Metų Planą.” Tame pa
nešimą nuo savo korespon- čiame pranešime sakoma,

Rusų-Japonų i kad Japonijai būtų kvaily
be laukti toliau, nes dabar 
yra geriausias laikas.”

Kad pavojus labai arti
mas, tai nereikia nė kalbė
ti. Dabartiniu laiku darbi-

dento, kad “ 
karas įmatoma laike dvie
jų mėnesių.” Tokių žinių 
paduoda ir Londono laik
raščiai, kaip tai ‘‘Daily 
Mail” ir / kiti. . ,

Be to, “Eagle” korespon
dentas paduoda žinių apie 
Japonijos kareivių gabeni- jungą?
mą į Mandžurija.’ Jis sa
ko:; “Armija kiekvieną die- susirinkime,
na siunčiama į Mandžurija, 
gatava , atakuoti Rusiją.” 
Daugybe, kareivių Japoni- 
• 4 1^1 1 • L 2. T* Jjos gelžkelių stotyse. Jie 
važiuoja, bet paklausus, kur 
jie važiuoja, tai dažnai gau
nama 
mas: 
nors.” 
ma.

Toliau pranešimas sako: !

neteisingas atsaky-
“ Važiu o j am kur
Daugiau nesako-

Pen-

WASHINGTON, D. C.— Į rinkliavų, kurias reikalau- 
i Amerikos kapitalistų val
džia jau daugiau kalba apie 
naują Sovietų valdžios pa
reiškimą del valstiečių ir 
smulkiųjų pirklių. Dar prie 
Lenino buvo paskelbta 
Nauja Ekonominė Politika, 
kurią trumpai vadina NEP.
Ta nauja politika leido Apie šią politiką daug

11 • 1 •   1 1 _ 1L ~ za ,ynMr7in

ja valdžia. Bet ir šitas par
davinėjimas galima daryti 
tik tiesioginiam naudoji
mui. Niekas negali supirk
ti ir vėl parduoti del pelno. 
Kitaip sakant, tai nėra jo
kia nauja politika.

pasikalbėjime.

Sov. Valdžia Užginčina 
Armijos Mobilizavimą

MASKVA. — Washing
tone buvo gautos žinios per 
Tass žinių agentūrą, kad

i “Daug japonų mano, kad Sovietų valdžia mobilizuo-
1 1 •-i T • •• “ • 1 • n »■* z\ z\ z\ f • • •laike dviejų mėnesių bus 
galima matyti didžiausius 
susikirtimus Japonijos su 
Rusija. Kiti mano, kad ga
li imti daugiau laiko, bet 
susikirtimas nėra išvengia
mas.” Tokios vėliausios ži
nios.

“Japonija nelauks, kol 
Rusija sustiprės ekonomi-M. Bacevičius bandė apgavi-1 • • 

nėti partiją, jis norėjo nuduoti I 
geru komunistu, gi tuom pat ’ k~

Sovietų Sąjunga Šaukia Japoniją 
Pasirašyti Nepuolimo Sutartį

kailu visaip rėmė Prūseikos 
kontr-revoliucinę politiką.

Newarke atsirado naujas re
liginis mulkintojas. Jis yra iš 
tarpo “neprigulmingų.” Su
prantama, pilnai prigulmingas 
nuo kapitalistų klasės. Dides
niam darbininkų apgavimui jis 
leidžia mėnesinį aplinkraštį, 
kurį vadina “žaibas.” Darbi
ninkai nieko jame negali nau
dingo rasti, tai kapitalistų rei
kalų sargas.

Šiemet ALDLD nariai, kurie 
ima anglų kalboje knygas, gaus 
net po tris knygas. Jos jau 

• partraukta ir bus siuntinėjama, 
kaip tik gausime žinią, kiek 
kuriai kuopai reikia. Gaus 
draugės Krupskaja knygą apie 
Leniną; antrą, apie padėtį dar
bininkų Sovietų Sąjungoje ir 
trečią-brošiūrą Lenino apie re
ligiją. Taigi, kuopų sekreto
riai praneškite, kiek jūsų kuo- 

. poje yra jaunuolių.

MASKVA. — Sovietų Są
junga dar vis kovoja už tai
ką su Japonija ir visu pa
sauliu. Draugas Radekas 
parašė editorialą pirmadie
nio “Izviestijose,” kuriame 
iššaukia Japoniją pasirašyt 
nepuolimo sutartį, jei Jap6- 
nija nemano pulti Sovietų 
Sąjungą. Japonijos užsie-į 
nio ministerija pareiškė, 
kad “Japonija nenorinti 
pulti Sovietų Sąjungą.” Tad 
draugas Radekas pareiškė, 
kad to dar negana. Rei
kia padaryti tikrą sutartį.

Radekas savo rašte seka
mai pabrėžia apie pavojų iš 
Japonijos pusės:

smulkų pirkliavimą.
Dabartinė “nauja politi

ka” leidžia privatiniai par
duoti kolektyvams ir vals
tiečiams liekamus produk
tus, kap tai mėsą, grūdus

kalba Washingtono valdžia. 
Kalbos prasideda, kad So
vietų Sąjunga “grįžta prie 
kapitalizmo.” Bet. nieko 
panašaus nėra ir būti nega
li. Kapitalizmas jau nuga-

ir kitką, kas lieka nuo tų Dėtas Sovietų Sąjungoj.
------------------------------------------- ■ ■■ ■■■■*■■■ ■■ 1 ■" P"......................,/j ■

Berlyno Socialistų Policija Sulaikė
Scottsboro Jaunuolių Prakalbas

ja 250,000 kareivių prie 
Mandžurijos rubežiaus, kad 
atmušti Japonijos militaris- 
tų puolimus, prie kurių ji
nai jau labai smarkiai ruo
šiasi. Maskvos pranešimaii 
užginčina tuos pranešimus. 
Sovietų valdžia nepradės 
karą prieš kitas valstybes, 
bet jinai gins savo kraštą 
nuo užpuolikų. Tos žinios 
skleidžiamos, todel, kad kel- 

Iti žmonių opiniją,-jog So
vietų Sąjunga ruošiasi pul
ti Japoniją.

“1.—Japonijos karinės jė
gos, įsiveržę j Mandžuriją, 
artinasi prie Sovietų rūbe- 
žiaus.

“2.—Japonijos karinės jė
gos labai mažai skaitosi su 
ekonominiais reikalais So
vietų Sąjungos reikale Ry
tinio Chinų gelžkelio, kuris 
yra valdomas bendrai So
vietų ir Chinijos.

“3.—Japonijos valdžia ne
priėmė Sovietų valdžios pa
siūlymą įsteigti diplomatinį 
aparatą reikalams rišti, ku
rie yra ginčijami.”

Vadinasi, Japonija atvi
rai ruošiasi karan. Klausi
mas, ar pavyks tą pavojų 
sulaikyti.

■. ' I

NUO PIRMO PASIGĖRI
MO NETEKO REGĖJIMO

Jaunas vaikinas, kuris 
dar tik 19 metų amžiaus, 
pereitą nedėldienį, kartu su 
savo draugais pabandė išsi
gerti svaiginančių gėralų. 
Bet jam labai nevyko. Iš
ėjus į gatvę, jaunas vaiki
nas pradėjo jausti, kad jam 
darosi akyse tamsu. Paga- 
liaus visai neteko regėjimo.

Policija jį rado beklajo
jau t gatvėse. Vėliaus vai
kinas nugabentas į ligoni
nę. Sakoma, kad policija 
jau dabar jieško iš kur gau
ta ta degtinė, nuo kurios 
vaikinas neteko regėjimo.1

M faji!

BERLYNAS. — Vokieti
jos socialistinė policija dar 
geriau tarnauja kapitalis
tams, negu demokratai ar
ba republikonai. Berlyno 
darbininkai veda griežtą 
kovą už leidimą laikyti ma- 

l siRius mitingus protestui 
buvo taip žemai nupuolęs, PŲe^ nuteisimą Scottsboi o 

Į 7 jaunuolių mirtin. Berly-

AMERIKOS UŽSIENINIS 
BIZNIS PER 20 METŲ 

NEBUVO TAIP NU
PUOLĘS

WASHINGTON, D. C.— 
Amerikos užsieninis biznis i 
per 20 pastarųjų metų ne-1

kaip kad dabar yra per pir
mąjį šių metų bertainį. Per 
tris mėnesius tik už $460,- 
000,000 Amerika eksporta- 

I vo.

no policija uždraudė to-* 
kiuose masiniuose mitin
guose kalbėti dviejų negrų 
jaunuolių motinai Ada 
Wright.

Bet, nepaisant policijos 
uždraudimo, d a r b i n inkai 
ruošia didelius masinius mi
tingus ir reiškia Amerikos 
jaunuoliams užuojautą ir 
reikalauja, kad jie būtų pa- 
liuosuoti. Amerikos konsu
lai ir ambasados yra poli
cijos saugojami. Vokietijos 
darbininkai ruošia demon
stracijas prieš Amerikos 
konsulus ir reikalauja, kad 
Alabamos nekalti jaunuo
liai, kurie manoma jau nu
žudyti birželio 24 dieną, bū
tų paleisti.

Atėjo “Priekalas”
“Priekalo” No. 3, 1932 

m.į įj'au atėjo, t Jis tūri 48 
puslapius. Telpa daug 
eilių, ąpsakymėlių ir pa
matinių straipsnių. Yra 
pavęikslų, taipgi skyriai: 
bedievių, apžvalga pasau
linių įvykių, bibliografi
jos ir daugelis kitų.

Pavienio numerio kai
na 20 centų, su persiunti
mu 25c. : Kas pirks ne
mažiau 5 egz., persiunti
mą mes apmokėsime ir 
gaus 5 egzempliorius už 
$1.09.

, Visi knygų platintojai 
siųskite užsakymus “Lai
svės” vardu ir antrašu 
bei mano.

D. M. šolomskas, 
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

JAPONIJOS KARININKAS APIE KARA
' MUKDEN, Mandžurija. 

—Japonijos vyriausias ka
ro vadas Honjo, k 
mas apie gręsimą aro su 
Sovietų 'Sąjunga, J pareiškė, 
kad jisai naikiną^tik “ban
ditus.” Tie “ nditai,” tai 
yra visi ilėliai prieš 

I naują Japonijos valdžią, ku

 

rią pastaroji\ įsteigė Man- 
džurijoj.

Honjo pareiškė New Yor- 
ko “Times” korespondentui, 
jog Japonija nelies Sovietų, 
jei jų “agentai nesikiš į 
vidurinius Mandžurijos rei
kalus. Jei mūsų reikalai ir 
tikslai bus paliesti svetimų
jų įtaka, tai reikės sulai
kyti.”

Ši kalba, tai yra karo 
kalba. Sukilėlius ir komu-

nistus imperialistai veik vi 
sųpmet vadina “svetima įta<
a” arba Maskvos agentais.

Tai reiškia, kad Japonijos 
karininkai ruošia dirvą ne
santaikai su Sovietų Sąjun
ga.

Indijoje Susikirtimai Tęsiasi

BOMBAY. — Susikirti
mai tarpe indusų ir mosle- 
manų dar nebaigti. Vakar 
dienos pranešimai sako, kad 
daugiau sužeistų ir užmuš
tų yra iš abiejų pusių. Su
laikymui sukilimų naudoja
ma policija ir armija. Su
kilėliai ir gi sutraukė jėgas 
iš apielinkės ir ginasi prieš 
policiją ir armiją.
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Puslapis Antras
Tree.; Geg. (May) 18, 1932
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‘PASKUTINE VILTIS’

APŽVALGA
Socialfašistai “Grasina” i turi būti, tai 
SLA. Fašistams

Fašistiniai tautininkai 
atvirai sako, kad jie nepai
sys S.L.A. balsavimo pasek
mių ir seime bandys prava-

i ryti savo žmones į Pildomą 
Tarybą, vietoj sociajfašistų

“surasti dar
bus bedarbiams.” :

Jis jau ne pirmą sykį! 
taip kalba. Bet tai tuščia! 

kalba; tai demagogija. Ir 
jis labai gerai žino, ir kiti 

kandidatųrkm-i7 gavo^dL tokie , darbininkų mulkinto-( 
džiumą balsų.

Tas, žinoma, socialfašis- 
tams nepatinka, ir, ,jų va
das, Grigaitis, per “Naujie
nas” (No. 115) > grasina fa- 
š į s t i n iams ■ tautininkams.' 

;Jis sako, kūd ' ’’ 1 ‘ : 
visos fašistų svajones 

šmugelišką “išrinkimą” 
žmonių į Pild.. Tarybą 
tuščios. Rinkti vietoje 
lių kandidatų, kuriuos nusta
tė visuotinas balsavimas, ki
tus asmenis ir remtis* tame 
neteisėtame darbe .politiškais

Birželio mėnesį Lausanne mieste, Šveicarijoj įvyks im
perialistinių šalių svarbi konferencija karo skolų ir re
paracijų klausimu.

Pradžioje gegužės mėnesio Vokietijos kanclerius Hen
rich Bruening pareiškė, kad Lausanne konferencija yra 
“paskutinė viltis.’1 Ir, jo manymu, “paskutinė viltis” ne 
tik Vokietijos kapitalizmui, bet viso pasaulio kapitaliz
mui. Jis pareiškė: ; Į ; s 51

“Lausanne konferencija arba bus kelio ženklas, rodan
tis kelią į naują gyvenimą, arba stulpas, rodantis į su
žlugimą. Turi būt galas mūsų pasiaukojimui. Pasaulis 
turi suprasti, kad mes daugiau nebegalime mokėti repa- 
racij'ų. I

“Lausanne konferencijos rezultatai nuspręs, kokis yra I 
likimas Vokietijai ir visam pasauliui—ar pasaulis dar vis 
labiau skęs į skurdą, ar pagalios atsistos ant tvirtos že
mės, kur galima būtų pradėti rekonstrukcijos epochą.”

Už kelių dienų vėliau tas pats Bruening Reichstage 
pasakė panašią prakalbą. <’ _ ’ ’ ’’
Vokietija priėjo prie tokios blogos padėties, kad ji nebe
gali mokėti karo skolų. Jeigu paskutiniai syvai bus 
spaudžiami iš Vokietijos, tai kapitalistine Vokietija .su
bankrutuos; Vokietijos kapitalizmas prieis prie u1;:“*"“ , .

Už tai ponas Brueningas sako, kad kitos šalys, Angli-Į ^iems
ja, Francija, Amerika, turi į tai atsižvelgti. Nes jeigu j kad jie . _
Vokietijos kapitalizmas galutinai subankrutuos, tai bus džios, jeigu fašistai bandys i lę apdraudą kapitalistų ir 
labai blogai ir kitoms kapitalistinėms šalims. Už tai Vo-' seime pravaryti savo kandi- jų valdžios iškaščiu. Bet 
............................ ........... ’ ’ ’’ ’ “ ’ ' ’ ' i mažiau j kad nuo to darbininkų do-

|balsų už socialfašistų kan-Įmę nukreipti, tai Wall 
! Streeto agentas Green ap
siputojęs šaukia: “Valdžia

Kardinolas Apie Turtinguo
sius ir Biedmiosius

Kunigų organas “Drau
gas” (No. 115)' patalpino 
kardinolo Mundeleino laiš
ką į tikinčiuosius. Tarp kit
ko jis tame laiške sako:

/
šios kartos atminime nie

kuomet nebuvo laikas, kuomet 
būtų buvęs dičkis ekonominis 
susmukimas. Turtingieji nu- 
biedniejo, o biednieji nuskur
do.

Taip, didelis susmuki-
jai žino, jog negalima suda- mas — kapitalistinės siste-

1 ’ ! < ■ -1 •

sa kapitalistinė sistema pri
ėjo: tą laipsnį, kad gamy
bas jėgos labai < perviršijo 
trinkų' jėgas, ir kaip kas ne
planuotų “darbų suradimą,” 
darbų negali ir negalės su- 

Į rasti milionams bedarbiu 
kapitalistinėj sistemoj.

*

Kapitalistai ir jų valdžia 
negali surasti darbų bedar- 

arba partyviškai.s stimetimais i uiams. Bet ar del to be
būtų dvigi'J'Ms įstatymį šutau-, darbiai turi mirti badu, kuo- 

žymės, kurio netoleruos nei i met šalis skęsta turtuose, 
nariai, nei, kuomet visko pilna — net 

Jr perdaug? Taigi, dabar 
socialfašistai i gyvasis reikalas — su- 

, ' J *1 J • 1 _ • f I • VI

sėbrams ’ fašistams, i bedarbiams; būtinas reika- 
kreipsis prie vai-! las įvesti bedarbių ir socia-

apie 
savo 
yra 

lega-

1 LIETUVIŲ ! DARBININKŲ SUSIVIENIJI
MO NAUJU KUOPŲ KŪRIMO REIKALU

Jau ne kartą buvo kal
bėta mūs spaudoj, kad ran
dasi dar visa eilė lietuvių 
kolonijų, kur nėra Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
kuopų, bet kur jos būtų ga
lima įkurti. Šiomis dieno
mis LDS. Centras išsiunti
nėjo laiškus ALDLD. kuo
poms tose vietose, kur nesi-. 
randa Lietuvių Darbininkų LDS. Vajaus Reikalai 
Susivienijimo kuopų. Laiš
kuose raginami draugai,im- .

p a taisomas 'apsileidimas, 
draugai. Jis reikia vyti 
šalin. Dažnai tūli darbi
ninkai žiūri į galvinius 
draugus, imdami iŠ jų pa
vyzdžius. Jeigu jie nepai
so, nepaiso ir kiti darbi
ninkai.

ryti artificialį darba. Vi- mos* ^as dievo tarnas 
i meluoja, kuomet jis sako, 
kad “turtingieji nubiednė- 
jo.” Rockefelleriai, : 
nai, Melionai, fjchwabai, 
Fordai ir visa eilė kitų 
multi-milionierių 
skendę turtuose; 
virto biedniokais.

! pats kardinolas Mundelein i pamiršti. Tokis “veikimas” i tik viena 53 kuopa gavo 
' n ii Ui ori n i n i n • Ir q i-n rririzan n I j X   ]  t 1 OO nanin noriu v o ionc

Jis pakartotinai sako, kad; s u s i v i en ijimo
■ Amerikos valdžia.

Reiškia, !
atvirai pasako savo buvu-i teikti ■ tuojautinę pašalpą auginiu.; ___ ______  • « y. ,_____

kietija reikalauja panaikinti karo skolas, panaikinti re-i datus, kurie gavo 
paracijas. py

Bet taip nelengva padaryti. Krizis ėda kiekvieną ka- į didatus.
Ištikrųjų, “ ’ 

seime gali būt nemažų peš
tynių tarp fašistų ir.social- 
fašistų del ’ organizacijos 
kontrolės.

pitalistjnę šalį. Valdžių deficitai didėja. Pavyzdžiui, su I 
pabaiga iždinių metų (birželio 30 d., 1932 m.) Amerikos i 
valdžios deficitas sieks iki $3,000,000,000. Amerika turi; 
apie $19,000,000,000 skolos, kuri* didžiumoj pasidarė iš j 
pereito imperialistinio karo; deficitui didėjant, didėja ir 
skolos. Jeigu Amerika negauna karo skohj atmokėji- 
mo iš Anglijos, Francijos ir kitų šalių, jos finansinė pa
dėtis dar labiau blogėja. Ji tuomet būna priversta di
dinti taksas. Su tokia pat padėtimi susiduria ir kitos 
kapitalistinės šalys. .' . c : U

Lausanne konferencijoj suvažiavę kapitalistinių šalių 
atstovai svarstys, kaip apsisaugoti nuo susmukimo. Ma- duoti smūgį savo priešams 
noma, kad Vokietijai vėl bus suteikta moratoriumas re- —fašistams ir 
paracijų mokėjime. Anglijos finansiniuose rateliuose tams, 
kalbama, kad Anglijos valdžia patieksianti sumanymą 
abelnai sumažinti karo skolas ir reparacijas ant 25 nuo
šimčių. Del to daugiausiai turėtų nukentėti Amerika, o 
vargiai ji su tuo sutiks.

Žinoma, toj konferencijoj imperialistinių šalių atsto
vai bandys surasti išeitį iš krizio.

Bet ta konferencija nebus paskutinė kapitalistinio pa
saulio viltis.
.Paskutinė imperialistų viltis yra, tai karas prieš So

vietų Sąjungą. Jie mano, kad tai yra vienatinė išeitis iš 
ekonominio krizio.

Kokias konferencijas imperialistai kur nelaikytų, visa
da prieš juos stovi klausimas: Kaip sunaikinti Sovietų 

.Sąjungą?
Štai Tolimieji Rytai. Japonijos imperialistai visu įsiu- j 

timų veržiasi į Mandžuriją, vis daugiau ir daugiau ka
riuomenės koncentruoja prie Sovietų Sąjungos rube- 
žiąus. Daro visokias provokacijas. Ir Tautų Sąjunga 
ir Jungtinės Valstijos faktinai remia Japonijos imperia- 

'listų karo žingsnius prieš Sovietų Sąjungą.
Pastaruoju laiku atvirai buržuazinė spauda rašo, kad 

greitai prasidės karas tarp Japonijos ir Sovietų Sąjun
gos. Apie tai kalbama Washingtone, Londone, Pary
žiuj,: Tokio, Pekine.

“Brooklyn Eagle” korespondentas Alfred E. Piers iš Į 
Tokio, Japonijos, rašo: . i

Rusų-japonų karas numatomas už dviejų mėnesių... ”
Toliaus tas laikraštis sako:
“ ‘Eagle’ korespondentas kalba apie ;kasdieninį ,kariuo-

Pittsburgho tu\. s£.asti darbus bedar_

Bet S.L.A. darbininkai 
delegatai, suvažiavę į = sei- 

( mą, turėtų sudaryti bendrą 
frontą su S.L.A. Darbįnin- 

■ kų Opozicijos delėg'atais už-

socialfašis-

LDS. priešseiminio va-
Morgą- tis už darbo ir sutverti L. Jaus Skalai neina < taip

D.S. kuopą. i sklandžiai, kaip tikėtasi.
Mes trokštame, draugai | feį ^us dirbama,

yra pa- aldiečiai, kad tie laiškai ne-' kaiP iki šiol, tai gausim ne 
jie ne- ’ būtų tik perskaityti susi- daugiau, kai 300 naujų na- 

Neigi | rinkimuose ir padėti į šalį, rjų» • _ . -Atsižiūrint į tai, kad

biams.” Jis nei žodelio ne
sako, kad valdžia turi duo
ti tinkamą pašalpą bedar
biams. Darbininkai neturi 
leisti save sumulkinti ta de
magogija. .

nubiedniejo: 
p u i k i austuose palotinose, i 
taip ir dabar gyvena; gyve
na turtuose paskendęs.

Kuomet tas dievo agen
tas kalba apie “turtingųjų 
nubiedniejimą,” tai tuo bū
du nori darbininkams įkal
bėti, kad jie nekovotų prieš 
turčių klasę už geresnį gy
venimą. Mat, juk ir “tur
tingieji nubieclnėjo.” Jis 
tame savo laiške liepia nus
kurusiems, badaujantiems 
bedarbiams gyventi mizer- 
nomis kapitalistų almužno- 
mis.

(Bet ir tikintieji darbinin
kai negalės ilgai klausyti 
tokių pamokslų; gyvenimas 
privers ir juos stoti į griež
tą kovą prieš turčių kla
sę, kad priversti pavergtie-

kaip gyveno 1 neatneš naudos nei lietu-' apie 100 naujų narių vajaus 
viams darbininkams, nei metu, tai kitom kuopom ir 
bendram darbininkų judėji- nariam nekaip tenka žiūrė- 
mui, nei Lietuvių Darbinin- tis į pasekmes. Reikia su
ku Susivienijimui. Mes no- brusti nors paskutinėmis 
rime, kad draugai, perskai- vajaus dienomis (vajus ofi- 
tę minėtus laiškus narių cialiai pasibaigia su 1 d. 
susirinkimuose, svarstytų,1 birželio).

LDS. Seimas
LDS. Pirmasis Seimas, 

neužginčys, kad I įvyksiantis 27-28-29 dd. bir-

organizuoti LDS. kuopą, ir 
veiktų.

visoj eilėj vietų galima su-i^elio^ Clevelande, žada būti 
organizuoti LDS. kuopos, i dideliu. Kuopos delegatus 
tik reikia to darbo pradėję-Į ren^a skaitlingai. Sis sei- 
jų, iniciatorių. Nesenai ^)US ne^ . padėjėju pa- 
pervažiavęs visą eilę miestų grindų pačiai organizaci- 
ir miestelių, pilnai įsitiki- į t bet ir skatintojų visų
nau šito pasakymo teisin
gumu. Neminėdamas tų 
vietų iš eilės visų, paimsiu 
tik kai-kurias. Štai Maine

, .... v .V1 . valstijos lietuvių kolonijos,siems; suteikti zmomskesrų Ng Rumforde> ng Lewist0.
gyvenimą.

ĮVAIRŪS DALYKAI •
Los Angeles, Calif., 124,- goti nuo proletarinės revo- 

358 asmenys randasi di-(liucijos.
džiausjame skurde. Kitam | 
Calif orni jos mieste, San 
Diego, tokioj padėtyj ran
dasi 16,000 asmenų.

! Tokias žinias praneša 
Amerikos Dėrbo Federaci
jos žinių agentūra.

Taigi, ir kapitalistinės 
Sistemos gynėjai jau dabar 
pripažįsta, kad šimtai tūk
stančių darbininkų įvai
riuose miestuose randasi di
džiausiame (skurde.

Krizis Didėja Kanadoj
Greta su krizio didėjimu 

Jungtinėse Valstijose kri
zis didėja ir Kanadoj. Ka
nados revoliucinių darbinin
kų organas “The Worker” 
(savaitraštis, 94 A Church 
St., Toronto) padu oda 
skaitlines už balandžio mė
nesį apie šalies pramoninį 
stovį, ir jos parodo, kad 
krizis Kanadoj didėja.

Skaitlinės rodo, kad per 
balandžio mėnesį Kanados 
biznis buvo 23.4 žemiau iapjau įr labiau kinkos pra- 
normalio biznio, palyginus je(|a drebėti.
su 21.nuoš. žemiau.norma- mat0> kacį milionai bad'au- 
lio biznio kovo mėnesį irljarį.gįų bedarbių Amerikoj 
15.8 nuošimčių žemiau nor- ncilgai sutiks badauti.
malio biznio balandžio mė
nesį, 1931 metais., Kapitalistinės sistemos

' Sąryšy su krizio didėji- smukimu susirūpinę įvairūs.

ne, nė Portlande dar nesi- 
=== randą LDS. kuopų. O lie- 

Į tuvių darbininkų ten daug. 
Ypačiai pirmosiose vietose. 
Dar ten ir bedarbė nėra 
taip baisi, kaip kitur.

Arba paimkim Ratine, 
Wis. Tokia skaitlinga ko
lonija, betgi LDS. kuopos

Kuomet taip kalba para- nėra. Conn, valstijoj Tor-
zitų klasės atstovai, tai tuo ringtone ir Manchesteryje;
būdu ir jie patys atvirai j New Jersės valstijoj—Lin- 
pripažįsta, jog dabartinė 
sistema eina prie susmuki
mo. Jie rūpinasi tą siste
mą lopyti, taisyti, kad il
giau galėtų parazitų klasė 
viešpatauti. Bet darbinin
kai turi darbuotis, kad tą 
sistemą griauti iš pat pama
tu.

v

Parazitų klasės nariams

Jie aiškiai

Kapitalistinės sistemos

Reigh, N. C., buržujų 
kliube (Rotary Club) kal
bėdamas armijos oficierius 
P. C. Riley is Fort Bragg 
beveik visą savo kalbą pa
šventė atakavimui komu
nistų. Ir savo klausyto
jams pareiškė, jog vien tik 
Charlotte, N. C., yra 2,000

Taipgi visojjYorko

dene. Pa. valstijoj dar vi
soj eilėj miestelių nėra mūs 
kuopų. Pastaruoju laiku 
Readinge bene tik ‘draugai 
sukrus.

New Yorko valstijoj— 
White Plains miestelis, Al
bany. Chesteryj, Pa. Vis' 
tai vietos, kur, pasidarba
vus, galima LDS. kuopos 
turėti.

Kviečiame minėtų ir ne
suminėtų kolonijų draugus 
prie darbo. , Raginkit pa-: 
žįstamus ir- nepažįstamus ^ukT

1 skatintojų visų 
nariu dar uolesniam darbui 
už organizacijos būdavo ji- 
mą.

Kadangi’tuo pačiu sykiu 
Clevelande įvyks dar dvie
jų mūs broliškų organizaci
jų suvažiavimai—Meninin
kų Sąjungos ir Darbininkių 
Susivienijimo,—tai reikia 
laukti didelio Amerikos lie
tuvių suplaukimo iš visų 
kolonijų. Clevelandiečiai tu
rės darbo visus apnakvy- 
dinti. iBet tai nieko: ten 
panašių suvažiavimų dar 
niekuomet nebuvo. Reiš
kia, clevelandiečiams teks 
paragauti to, ką ne sykį ra
gavo brooklyniečiai ir chi- 
c a giečiai—būti gaspado- 
riais!

R. Mizara.

COLLINSVILLE, ILL. )

mu: didėja ir kapitalistų ata- j religinių burtų agentai. Vie- j komunistų.
kos' ant darbininkų'? Per nafS dievo agentų, katalikų saly komunistų organizaci- 
viepus-.metus išdeportuota vyskupas Urban J. Verh, jos auga, sakė jis. Na, J r 

menės gabenimą į Mandžuriją, ffengiantis atakuoti Šo- suvirs; 7,000 sveturgimiųi L°lo., nesenai, sakė
vietus. .” darbininkų. Bet nepaisant 'prakalbą. kjyikalų^ konfe-

Šioms dienomis ir kiti buržuaziniai, laikraščiai pažy- reąkęijos, darbininkų kovoš rencijoj, ir jis pareiškė, kad 
mėjo, kad karas gali kilti už kelių savaičių ir; kelių mė- didėja prieš kapitalistų ata7 dabartinė padėtis veda: prie
nėšių.

Japonijos imperialistų rengiamos1 atakos ant Sovietų 
Sąjungos yra su žinia ir pritarimu visų imperialistinių; 
šalių. h

Kuomet Japonijos imperialistai pradės karą prieš So
vietų Sąjungą, tai tas karas virs į visų imperialistinių

kos

kas.

Greeno Demagogija : >
, w __  . , . . Amerikos Darbo Federa-

šalių karą prieš darbininkų respubliką, idant ją .sunai- racijos, savaitinis žihiiį . lai- 
kinti ir per lavonus milionų darbininkų, per kraujo jū- j kraštukas
ras,Jškaščių Sovietų Sąjungos šęiti iš ekonominio krizio, 
kuris smaugia visą kapitalistinį pasaulį.

Vienatine spėka, kuri gali pastoti kelią imperialisti
niam karui, tai darbininkų klasės bendras frontas.

Visur, visuose darbininkų susirinkimuose ir suėjimuo
se darbininkai turi svarstyti, kaip sumobilizuoti kuopla- 
čiausias darbininkų mases kovai prieš imperialistinį 
karą.

Darbininkai turi jungti savo spėkas po Komunistų 
Partijos vadovybe kovai prieš gręsiantį ’ imperialistinį

su pabrėžy-
mu atžymi, kaip' • A.D.Fb 
prezidentas Green, kalbėda
mas Philadelphijoj sęcial- 
fašistų kontroliuojamo j In
ternational Garment Wor
kers Unijos konvencijoj, da
vė “gudrų” patarimą val
džiai del “panaikinimo” 
krizio. Jis sakė, kad val
džios svarbiausia užduotis

visai naujos tvarkos. Jis 
sakė, kad revoliucija neiš; 
vengiamai įvyįįs, jeigu da^ 
bartinė padėtis nepagerės. 
“Nauja tvarka turi būt ko
munizmas arba popiežiaus 
programa”, pareiškė jis. Ži
noma, jis. stoja tfž popie
žiaus programą, nes ta 
programa yra išnaudojimo 
tvarkos,' kapitalizmo palai
kymo programa. Ir jis ra
gina saviškius klerikalus ir 

“pla- 
į dalykus žiūrėti ir 

sulig popiežiaus 
.tikras 

apsišau-'

susirinkę buržujai1 svarstė, 
kaip “apsisaugoti” nuo ko
munizmo pavojaus. Bet jų 
protas neišgalvos jokios ap
saugos.

darbininkus Stoti 
sukurti' kuopą, 
nių informacijų visuomet 
gali suteikti Centras. New 
____i apielinkėje LDS. 
Centras gali net savo žmo
gų pasiųsti padėti atlikimui 
visokių techniškų darbų, 
kuopą steigiant. Toliau nuo i ač’u. 
Centro esą draugai turėtų' 
kreiptis ir: į vietinius LDS. ■

į LDS., 
Smulkes-

ALDLD 26-ta kuopa laiky
tame susirinkime gegužės 4 d., 
apsvarsčius organizacijos rei
kalus, pakėlė klausimą apie 
“Vilnies” bendrovės šėrininku 
suvažiavimą ir nutarė pasiųst 
pasveikinimą nors su maža 
____ Iš iždo paskirta dole
ris; ręstą aukojo šie draugai: 
po dolerį A. Gudiliauskas ir 
Ag. Gudiliauskienė; po 50 
centų P. K. Marmantavičiai, 
P. J. Kosevičiai, J. M. Viš- 
niauskai, K. A. žaldariai ir 
M< M. Girdžiai. Viso susida
rė $5.50, kurie ir pasiųsti 
“Vilniai.” Aukojusiems tariu

Org. M. Girdžiuvienė.

kapitalistus. > abęlųai 
čiau” 
pravesti, 
programos, ( tam 
“reformas”, kad

Buržuaziniai laikraščiai 
rašo, kad, apart kitų bėdų, 
Japonija susiduria su ko
munizmo augimu. Girdi, 
nežiūrint griežto slopinimo, 
komunistinis judėjimas au
ga, komunistų organizaci
jos didėja.

Žinoma, kad komunisti
nis judėjimas yra didelė bė
da Japonijos imperialis
tams: pradėjus karą prieš 
Sovietų Sąjungą, jis gali 
žymiai pakirsti Japonijos 
imperializmo jėgas. Japo
nijos darbininkų kovingu-

Apskričius arba į artimas, 
kaimyniškas LDS. kuopas, 
jei nori' asmeniškos pagel- 
bos.

Kai kur net ir galviniai 
mūs judėjimo draugai į Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimą nežiūri taip, kaip rei
kia: patys nestoja ir nede
da pastangų įtraukmui pa
šalinių darbininkų. Tai ne

inąs turi paskatinti ir Ame
rikos darbininkus jungti 
savo spėkas kovai prieš 
gręsiantį imperialistinį, ka
rą.

Plečiasi Banditų Gajųos

KENOSHA, Wis. — šioj 
apielinkėj pradėjo siausti 
gaujos banditų. Jie užpuo
lė kaimelį Trevor ir išplėšė 
viešbutį. -Jie su savimi tu
ri mašininius šautuvus ir 
plėšia, kur tik jiems papuo
la.

Daugėjimas plėšikų yra 
del šios bedarbės. Vieni, ne
galėdami gauti darbo, tam
pa plėšikais, kiti žudosi. Su
sipratę darbininkai turi ko
voti, kad pagerinus esamas 
sąlygas.karą.
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Meno Sąjungos Antro Apskričio Metinis 
Koncertas Puikiai Pavyko

MONTELLO. MASS. — Ge
gužės 8 d., ALPMS. 2 Apskri
čio komitetas suruošė koncer
tą, kurio programą pildė pa
tys Apskričio proletariniai me-l 
nininkai, be sklokiškų “žvaig-j 
ždžių.”

Programos vedėja, Aldona' 
(Lukauskaitė, 2 Apskričio se-j 
kretorė, atidarė vakarą trum
piai paaiškindama, kad Meno 
Sąjungos chorai yra proleta-jį 
rinio meno nešėjai, kuriuomi;. 
žadina darbininku minias ir ■ 
šaukia į kovą prieš išnaudo-' 
tojų klasę. Jie yra dalis ko
munistinio darbininku judėji
mo, kurie priima Komunistų 
Partijos vadovybę.

Pirmą ant programos per-' Budrikis 
statė masinį chorą, kurį suda-l^aj’^ apskričio komitetą ir prj- 
rė šių miestų chorai: Mon-|^Kiri chorus, kad veiktu ir iš

silaikytų ant darbininkiško ju
dėjimo pamatų. į

Kurie mano, kad galima ci-į 
ti pildyti programas ir 
revoliucinei prūseikinių 
pei, o paskui sykiu < 

įsu revoliuciniais proletarų

kų Apsigynimo vietiniam sky-. Gataveckas- atsako' čirvins- 
riui bereikalingų išlaidų už kui, kad ne Bimba ardo dar- 

; susirinko publi-l bininkų vienybę, t.y. lietuvių 
Ši-i darbininkų judėjimą, bet Pru

riui bereikalingų išlaidu 
apgarsinimus;
k a, o čia kalbėtojo nėra, 
tokis elgęsis labai kenkia vi 
sam darbininkų judėjimui.

VARPAS BAKERIES, InoPartijai ir Kentucky mainie- 

riams, bet tapo sugauti, kad 
melavo; tuos pinigus pasilai
kė sau del “Klampynės.” Tai 
vienas faktas. Antras, pana

šu ALDLD. 11 
Tad ar galima ti-

seika, pruseikiniai, toki kaip 
Čirvinskas, Rodgers ir jiems 
panašūs griauja darbininkų i 
judėjimą, ir tuo pačiu sykiu [ šiai pasielgė 
jie dirba fašistinį darbą. Pru-! Apskričiu.
seika yra buržujaus—dvarpo-į keti, kad jie ir dabar, reng- 

ką darni parengimus neva Daily 
Workeriui ar kokiai kitai (re- 

jis nėra nei vienos die-' voliucinei įstaigaį, kad jai pri-
nos dirbęs paprasto darbinin-Į duotų pinigus.
ko darbą. Jis dabar buržua
zijos agentas ,o jūs visi, kurie 
sekate Pruseiką, dirbate pra
gaištingą darbą prieš darbinin-

_Įkų klasę, bet buržuazijai—ka-
? i pitalistams tas darbas yra la-

Paskutinį numerį pildė mer
ginų oktetas iš Worcester, va
dovaujamas d. M. Meškienės. I 
Dainavo labai gražiai. Pati j Gegužės 10 d. buvo APLA. 
d. M. Meškienė solo dalisj3-čios kuopos nepaprastas su- . . . ..■ ..
merginu oktete irgi gražiai: sirinkimas, kuriame skaityta; n1?.. Yeis.es. .n . 'ls ne^ino, 
atliko. (Lietuvių Darbininkų Susivieni-1 !’<;lsk'a darbin.nko sunkus dar-

Visas koncertas labai gerai Ijimo konstitucija ir svarstytaibas 
išėjo. Reikia pagirti ir komi-į APLA. vienybės su LDS. klau-

I siją, kuri taip tinkamai priren-1 simas. Atskaitę konstituciją 
gė 'ir išpuošė estradą. Komi-! iki skyriaus IX, ir sustojo, nes 

! sijoj buvo dd. M. Budrikis, J.; nieko tokio baisaus nerado, o Į 
; Gutauskas, A. Vasaris ir L. j visuomet kalba Čirvinskas, Lie-j 
Potsius. I pas, Rodgers ir kiti, kad ne-l

i * ! i •

Dabar mūsų Meno Sąjungos i galima
12 Apikritį vadovauja 
liai, kaip antai: D. 
iš Worcester, Aldona Lukaus-

, kaitė iš Lawrence, A. Vasaris 
i L. Potsius, J. Gutauskas ir M. 

iš Montello. Jie su-

—o---

šių miestų chorai: 
tello, Worcester, Haverhill, 
Lawrence, So. Boston, Nor
wood ir Stoughton, šie septy- 
jii chorai sudarė vieną milži
nišką chorą, susidedantį iš 
apie 300 balsų.

Ant pagrindų choriečiai bu-! mmnkais, jie labai klysta, 
vo sustatyti gražiai, ant tam' 
tiksliai prirengtų laiptų—už
pakalyje stovinti dainininkai 
vis augštyn.

i jokiu būdu vienytis 
jaunuo-! šiom organizacijom į vieną 
Vaitelis! tvirtą pašalpos bei apdraudos 

j organizaciją, nes būk Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo yra 
diktatoriška konstitucija; tai, 
esą, kuomet susivienys šios or- 

j ganizacijos ir jeigu neklausys 
j Mizaros, Bimbos ir ' Gasiūno 
.“diktatūros,” tai visus narius' 
hšmes lauk iš organizacijos.! 
j Bet šiame susirinkime nepavy-Į 

gru-!ko įrodyti; tai ėmė ka- 
dalyvauti Pr’e delegatų rinkimo, Į

kur yra pasakyta, kad dele
gatas renkasi ant dviejų me-Jie

'turėtu tą’žinoti, kad'taip elg-[ tų nuo^vieno seimo Jki^ kitam, 
i damiesi eina darbininkų vieny- 1 -•
bės griovikams tarnauti. To-;
ki negali maišytis Proletarinio

-------jMeno Sąjungoj, kuri tvirtai 
Apie 95 nuošimčiai visų cho-[stoja už klasinę dailę ir pri-

riečių buvo čiagimis jaunimas, ’ pažįstą tik vieną darbininkų 
o tik apie 5 nuošimčiai svetur-(klasės veikimą, kuris yra san- 
gimių. . įtikyj su Komunistų Partija.

Chorui diriguoja nenuilstan-i . Kadangi Worcester Aido
■ tis proletarinės dailės muzikas £horo nariai; M. Paruliutė, J.
d. Edw. J. Sugar. Pirmiausiai,Sabaliauskas ir V. 1 ūmams 
sudainuoja ‘'Internacionalą”— sav0. pareiškime “Klampynėj” 
“Pirmyn vergai nužemintieji,• griežtai atmeta Proletmeno Są- 
išalkusi minia pirmyn... 1” jungos nusistatymą ir aiškiai; 
visa nnldika sustoia. Chorie- Pasisako “eisią, kur norėsią”'Visa publika sustoja. Chorie-;: pasisako • /r I 111 o m et j ti
čiai dainavo keturiais balsais, nesiklausdami Meno Sąjungos, t- kaIb8ti 

ųntnrtinns • nei Aido Choro, tai Aido Cho-,, amai viiKio , e t | kivvm ui gamzAiviji
jausmus ras irgi turėtų pasakyti jiems, moka if nemokės. 

prieš išnaudoto- kad Jis apsieis be renegatų ir1 - -• -- -

Dainavimas buvo 
kiekvieno proletaro 
sukėlė kovai i 
jus.

Antrą dainą 
“Raudonąją Dainą.” 
letarinis kūrinys. Sudainuota . Jė” 
tikrai muzikaliai. Muzika la- balą, 
bai graži, banguojanti mažiu
kėmis bangomis ir išsiverčiąn- 
ti į audringas bangas. i

Solo šiai dainai pildė: H.! 
Undžiutė, soprano; A. Dap-; 
chuk, tenoras ir M. Budrikis, 
basas. Visi solistai savo da
lis išpildė žavėjančiai. Ypa
tingai man Budrikis 'patiko; 
jo balsas atrodė, kaip tikras- CARNEGIE, Pa. 
proletarinis varpas. Visa'mos Gegužės paminėjimas ne
raudonoji Daina sudainuo- buvo labai reikšmingas, kaip 
ta puikiai, 
paklausyti.

Antras programos 
buvo So. Bostono 
kvartetas. Bet tik trys daly- n§j0> kad miestas neturi savo 
vavo, nes ketvirtoji sirgo. Vei-:žemės ir kad nedėlios dieną 
kiausia dėlto ir dainavimas šį negalima duoti leidimas, nes 
sykį išėjo silpnokai.

Trečias numeris buvo f— 
<šioji Montello orkestrą vado
vystėj Al. Potsio. Ji sugrie
žė keletą muzikos gabalėlių. 
Publikai patiko labai.

Ketvirtą numerį išpildė jau
na mergina iš Haverhill, Mass, 
(vardo nenugirdau), kuri mu
zikaliai ir lanksčiai 
akrobatiškus šokius, 
meris publikai taipgi patiko.

negalima !
čia Eastone dabar rengia 

pikniką pruseikiniai, nuo ku
rio pelną “skiria” būk tai 
Daily Workeriui ir kitiems 
“darbininkų” reikalams, ir tuo- 
mi bando apgauti darbininkus,bai naudingas. I .L. , , ..v. . b , i Mes gerai žinome, kad pemsČirvinskas vėl atrėžia Gata-I ,A ., b 7. . <(O . - . ; (Daily Workerio padėtis neap-veckui: Suk devyni Pruseiką, . * . / athth. j •• a • - eina, nes kuomet ALDLD. 13kad jis yra darpomo sūnūs, , ’ .. , • . • • : kuopa buvo suruosus parengi-bet su juo eina minios, jis turi ta -i nr i • ■ . - . . v. , . ma Daily Workeriui,suvirs tris simtus šėrininkų ir - -

................................................ ■ ’ i

:LDD. nei vienas nepasirodė. 
'Taipgi jie nei Pionierių nei 
i Bedarbių kuopos parengimuo-
1 se nedalyvavo. Ar bereikia, 

kad jiems 
darbininkų reikalai yra sveti
mas dalykas? Darbininkai ne
privalo duoti save prigauti; 
privalo pažinti savo priešą, 
kad kokie pabėgėliai iš revo
liucinio judėjimo nesinaudotų

tai da-
„„ i- v. . 4<NT . . j bartiniai įsteigėjai pruseikinėsviso penkis simtus Naujosios! 1 6 J 1

Gadynės” skaitytojų: ot kurį 
yra labai didelė svarba.” Ant 

i pabaigos buvo leista nubal-'
suoti, kurie nori vienybės ir, . . ,, • ■ - , X- ' i geresnio įrodymo,kurie pries vienybę, žinoma,ls 4 J ’
didžiuma, kaip buvo prieš vie
nybę, taip ir pasiliko; mat, iš 

[ pirmiau laikosi Čirvinsko, Ro
dgers ir Liepos prisakymo. Tie 
darbininkai labai didelę klai
dą daro, kurie laikosi Rodger^ 
so ir čirvinsko karjeristiško 
ir žioplo užsispyrimo.’

Dar reikia pasakyti, kas lik 
“Naujosios Klampynės.” Kiek 
man žinoma, Čirvinskas yra la
bai žioplas politikierius, ir jis 
visuomet išsipliurpia visas pa
slaptis, ką jis tik žino. Tad 
jis ir pasakė teisybę apie “N. 
Klampynę,” kad ji turi į tris 
šimtus šėrininkų ir apie du 

, šimtus skaitytojų (reiškia, 
1 apart šėrininkų, nes kiekvie
nas jos šeri n ink as juk yra

* skaitytojas).

į ir kur Centro Valdyba turi tei- 
I sę uždėti visokias ekstra mo
kestis be seimo, o labiausiai 
tai baisenybę matė tame, kad 
komisijos ar šiaip nariai gaus 
po $5 už sugaištą dieną ir ke
lionės lėšas, kurie dirbs orga
nizacijai ; anot Liepos, “tai 
tuomet toki nariai važines iš 
Chicagos į New Yorką, į Mas
kvą ir atgal, ir ims po $5 į 
dieną ir visas kelionės lėšas 
už organizavimą darbininkų

i partijos.”
------- £aj yra neSąmone

, nes už dirbimą ...... m ,
kitom organizacijom LDS. ne skaitytojas). Tai labai mizer-,distrikto draugų, bet pasirodė,

I na yra I ruseikos parapija, ku- kad negalimas dalykas; jis 
‘o ka11*0 m^ni°s susideda iš apie 500 j pasidarė sužinus Partijos prie- 
buvŲ ypatų ir kurių didelė dalis yra;šas ir turėjo eiti lauk. Kitas 

priešdarbininkiški biznieriai, [ švelniko sėbras V. J. Stankus 
ne darbininkai. Reiškia, tas

I “kairysis” socialfašistas netu- 
iri proletariato pasitikėjimo.
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^\apgaulingu būdu išgautais cen- 38—40 Stagg Street,
tais.

Kas liečia skelbimosi, kadį 
pruseikiniai esą komunistai 
gryno vandenėlio, paimkime 
vietos vieną Pruseikos šulą P. š 
Švelniką, kuris tapo išmestas į 
iš Partijos šių metų pradžioj j ž 
už rėmimą Pruseikos ir nesi-i s 
laikymo disciplinos. Juk kiek-j < 
vienam turėtų būti aišku, kadi 
Komunistų Partija nemeta iš j 
savo eilių komunistų. Buvo į > 
bandoma įtikinti švelniką net l

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
, Brooklyn, N. Y.

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

MĖNESINIS ŽURNALAS

DARBININKIŲ BALSAS
Leidžiamas

LIETUVIŲ DARBININKIŲ 
SUSIVIENIJIMO AMERIKOJ

J. Girsztoff užklausė, 
veikia ta komisija, ką 

j čia Pittsburgh© apielinkėj iš-, 
j rinkta, kuri darbuojasi prieš 
ivienybę.” Tuomet P. Liepai J 

. vienas iš

nes revoliucinės dailės vėlia- 
sudainavo'vą, visai nepaisydamas, kad|K 

Tai pro- viena kita vadinama “žvaigž-1 ■" 
ir įklimpo į oportunizmo į 

Praeitas koncertas aiš-j atsakė, kad jis yra ..v...... .
----- , buvQ Nors jam ir pavyko vienas ki- 

-• • -.'tas 1 ’ ‘
vcv , ocuiu, CIO JUU1O peiliu VlVzlK ! - , .. .

pranešti, kad trys APLA'. kuo-j .. -------
pos stovi tvirtai prie^ vienybę, kad. Jie pas I iuseiką sios kuopos (LDD.) susirinki-

!.................................... Li-ine savo viet°L tai ir pames tą mą ir patapo sekretorium, šie!
o kituldarbininkų judėjimo grioviką.' asmenys yra atsakomingi Į 
įs tįek * Virbališkis. už sutvėrimą kontrrevoliucinės

kiaušiai parodė, kad mes gali-įįos komisijos, kuri • i . .. ..
me veikti ir pildyti programas . sako <<a§ jums galiu tiek ^as darbininkas suklaidinti,

’ " adt A- i bet kaip greitai darbininkaibe pabėgėlių.
Proletarinis Menininkas.

niekuomet nematė reikalo sto-l 
ti Partijon, priklausė prie AL' 
DLD. vien tik biznio išrokavi-' 
mu ir dabar yra stambus Pru-, 
seikos ramstis; turėjo “gar
bės” atidaryti savo steigiamos-

Darbininkės moterys, skaitykite ir platin
kite “Darbininkių Balsą”, nes jis gina 

darbininkių klasės reikalus.

46 Ten Eyck Street

Antrašas:

Brooklyn, N. Y.

~ ibet ketvirta, tai vienu syk pa H inwirpir no isisako Prieš vienybę, <> AKNUlir /l Rili 1^11 syk vienybę, bet vis tiek' L/ilUlLUlL £1111VUjreikia ]aikytis iki.seimo> ir ta- Pastaba: Kiek redakcijai ži- 
Į -1- ---  i----- i---- ------------ 1

čia Pir-j turėjome kelis susirinkimus ir, eina išvien su kunigine parti- 
nutarėme laikytis iki paskuti-ja. Tuom. gerai charakteri-1 
niųjų, kad ir reikės eiti į teis-, zuojasi šie Pruseikos šalinin- 
mą; tai geriau tuos $21,000 at- kai. 
įduoti advokatams, o nesivie-į 
nyti su darbininkų partija.”; v " Z
Taipgi Liepa pareiškė, kad jau 
jie turėjo pasitarimus su ad-j 
TOkatais. Apielinkes Darbininkams!

Kitas tos komisijos narys, j 
J. Miliauskas pasakė, kad “jis i ----------
nieko negalėjo sužinoti, nes į EASTON, Pa.—Laikytame 
esą toj pačioj kuopoj, kuri j ALDLD. 13 kp. susirinkime i tokie l<aip Švelnikas ir Stankus j 
yra priešinga, vieni nariai kai-j gegužės 8 d., svarstant įvai- j nieko bendro neturi su revoliu- 
ba prieš vienybę, o kiti už vie-irius klasių kovos reikalus, pa- ciniu judėjimu./ Kaipo tokie, 
nybę, ir tokiu būdu nieko ne-1 aiškėjo, kad po Pruseikos ko-j Re tapo išbraukti iš ALDLD. 
buvo galima sužinoti.” jmanda, jo pagelbininkai P. jnanų tarpo.

sako, “tai švelnikas ir V. J. Stankus su | 
jau Liepa keliais suklaidintais darbinin- 
darbininkų kais suorganizavo LDD. prieš- 
pinigus at-j darbininkišką kuopą, ] 

lojeriams, patys patvirtina Pruseikos or-į 
kur šiandie ganė “N. Gadynėj” No. 18.!

vienybė i Apie^ tikslą šios organizacijos nįsįų partija, taipi ir Komin-' 
j buvo gana pla- įernas pasmerkė Pruseiką. Kas

- . - v. ‘ remia Pruseiką ir Ko., tas iš-
• Visiems yra žinoma, kad ejna prje§ Kominterna, ablenai 

Y:letOn’ visą darbininkų klasę.

Tik viena yra Partija, kuri 
drąsiai kovoja už darbininkų į 
reikalus, tai Komunistų Parti
ja su eile savo pagelbinių or
ganizacijų, jų tarpe ir ALDLD. 
Tik remdami ir patys aktyviai 
dalyvaudami visose Partijos 
vedamose kovose, pergalėsime 

vaujamas d: Edw. J. Sugario, j Komunistų Partiją, reikalauti darbą ir tuo pačiu sykiu pasi-'tai grynas blofas! Kodėl jie [visus darbininkų klasės prie-

sudainuo- buv0 labai reikšmingas, kaip 
Tai buvo bent ko buvo tikėtasi. Priežastis, kad 

nebuvo galima gauti leidimas 
numeris laikyti demonstraciją ant gat- 
merginųįVgS> nes mįesto ponai išsisuki-

esą šventa ir tam panašiai. 
Kar-jO iš privatiškų buržujų irgi 

nebuvo galima gauti leidimas.
Tad buvo kreiptasi į Heidel

berg miestelio ponus ,kad duo
tų leidimą, bet ir čia tas pats 
išsisukinėjimas, kaip ir Carne
gie. Kom. Partijos vietinė sek- 

(cija nutarė rengti mitingą be 
pašoko leidimo, bet kuomet paskirtu 
Šis nu- iaįku pradėjo rinktis publika, 

tai policija stovėjo ir neleido 
Penktame numeryj pasiro-j rjnktis ir pradėti mitingą; tuo-

LDD, kuopos ir demoralizavi- 
I da žiūrėsime, kas bus, jau mes noma, Rodgers ir jo šalininkai darbininkų eilių. Tame jų 

■ - - ■ susirinkime švelnikas atvirai,
[merkė akį fašistams, teisinda-v 
masis kas link Klovos ir t.t. I 
Jis taipgi atkalbinėja ALDLD.’ 
narius iš 13 kuopos, kad eitų ( 
prie jų, tačiaus tik keletą jiem! 
pasisekė suklaidinti su įvai
riais baubais ir grasinimais. 
Vienok ir tie keli vėliau ar 
anksčiau pamatys savo klaidą 
ir grįš atgal prie darbininkų; 
judėjimo, nes pamatys, kad 
j i • i • x • r'ii i

J. Gataveckas 
matote, draugai, 
kalba, kad geriau 
sunkiai uždirbtus 
įduoti buržuazijos 
o neiti į vienybę, 

1 labai 
gęs merginos drapanose. Jis bininkų Centrą ir čia atlaikė yra reikalinga visuose frontuo-į jau “Laisvėj 
dainavo gražiai. Turi augštą masinį mitingą, f ............................. .... " '

’ - . i luinvio u piauvui iiiibin^^ , uuv j t

de Stoughtono vyras, apsiren- j meį darbininkai nuėjo į Dar-I darbininkams

Bent kokis rėmimas jų “kuo-[ 
pos” bei rėmimas jų parengi-, 

.. imu, nepaisant po kokia maską ■ 
ka jie | prisidengę ką rengtų, yra re-į 

.mimas darbininkų klasės prie- 
No. lo. gų. Tą aiškiai pabrėžė Komu-.

dainavo gražiai. Turi augštą masinį mitingą, šiame mitin- se, kaip tai, politinė—Partijo- į čiai rašyta, nėra reikalo kar- 
tenoro balsą. Man rodosi, kad ge kalbėjo dd. Hawkins ir Si- je, ekonominė darbo unijose ir toti.

. - .................. 1 pašalpinė draugijose.
kad tuos pinigus suvartoti nau-! darbininkų judėjimo, tai pa
dai pačių darbininkų, tai jau stoge visų pabėgėlių iš klasių 
yra žmonių, kurie kalbą, kad (kovos, ir tai šaika, iš kurios 
verčiau atiduoti advokatams,. dabar spjaudoma ant viso to, 
o neiti į vienybę, kur patys kas revoliucinio.
darbininkai galėtų tuos pini-1 T_ T__
gus vartoti savo naudai. Čir- munistais 
vinskas, Rodgers, Liepa dirba 
darbininkų vienybės ardymo j

šis numeris būtų geriau tikęs cįers, abudu įžymūs Nacionali- 
juokų vakarui, bet ne rimtam 
koncertui. Tačiaus 
patiko labai.

šeštą numerį pildė 
tono merginų oktetas, 
vo silpnokai.

Paskui Stoughtono
kų orkestrą sugriežė

publikai

Stough- 
Daina-

armoni- 
gražiai.

Montello vyrų choras, vado-

nės Mainierių Unijos organi
zatoriai, išaiškindami, ką reiš
kia Pirma Gegužės; kaip kapi
talistai bijo šios darbininkų 
šventės minėjimo, viąur truk
do darbininkams, persekioja 
ir areštuoja darbininkus laike 
demonstracijų. Kvietė darbi- 

' ninkus stoti į darbo unijas, į

Tačiaus jie save vadina “ko
i’’ ir daro neva tari

mus rengti parengimus Daily 
Workerio naudai ir 1.1. Bet

Visy Mūšy Skaitytojy ir Platintojų Demei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

Žemės Ūkio Persitvarkymas Sovietu Sąjungoj
Lavinimosi rateliams. Kaina: Lietuvoje—10 cnt., 

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistą Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietą Valdžia

Paraše Z. ANGARIETIS
Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—3cnt., S.S.R.S.—5 kp. 

■Šias knygutes galima gauti

BALSO REDAKCIJOJ,

M. Laborius,
Tilsit, Pr., Memelst. 26, Germany

Kas įdomaujasi proletarine lietuvių literatūra, Sov. Sąjungos socia
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 t

dainavo gražiai. Bet kaiku- 
rios dainos galima pakeisti vy
rų chorui tinkamesnėmis, 
vyzdžiui, ‘ 
žodžiai veik 
rų chorui, 
chorui paimti 
kaip “Raudonarmietė,” 
dona Vėliava” ir kitas.

Dar toliau, B. Petruškevi
čius, iš Lawrence, Mass., pag- 
riežė smuiko solo. Jaunas 
gražus vaikinas, gražiai ir 
griežė.

Dešimtą numerį pildė H. 
Undžiutė. Ji padainavo kele
tą dailių dainų. Turi malonų 
balsą. Galima laukti iš jos ge
ros dainininkės. ‘

Nesunku suprasti.

Momuš, 
neatatinka 
Patartina 

dainas

Pa- 
motuš” 

vy- 
vyrų

tokias 
“Rau-

bedarbiams tuojautinės pašai-.tarnauja buržuazijai, nes bur- tą daro?
pos ir bedarbių apdraudos, ko-i žuazija ir jos agentai labai Jie gerai žino, kad komunis- 
voti prieš karą, ginti Chinijos nenori darbininkų vienybės, ir tų įtaka darbininkuose su 

l. i šie viršpaminėti žmonės, dirb-į kiekviena diena auga, komu- 
i įstaigas ir veikimą 

gausiai remia; 
tad oportunistai, prisidengę

šus ir pasiliuosuosime iš kapi
talistinės vergijos, iš išnaudosi
mo, nedarbo ir bado sistemos!

ALDLD. 13 Kp. Valdyba.Sovietus ir Sovietų Sąjungą.
Buvo išparduota daug Dai-įdami vienybės ardymo darbą,' nistines 

.tuo pačiu sykiu pasitarnauja darbininkai 
1 kapitalistams.

J. čirvinskas šituo Gatavec- j tais vardais, bando meškerioti 
ko pasakymu labai užsigavo ir iš darbininkų pinigus delei pa- 
jis pareiškė sekančiai: “Mes, laikymo Pruseikos 

Rodgers, permatome, nės.
kąd ši vienybė yra nenuoširdi 
vienybė, bet politikierių sky- 
mas, kuriems nerūpi vienybė, 
o tik vienybės ardymas. Ga
taveckas nemato, ką daro bim- 
biniai gaivalai, kurie užgrie
bė ‘Laisvę’ ir ardo visą darbi-į vėliau būbnijo, kad paaukavo! ji užsakyti iš savo urmininko. ..... ...

Tuom padarė Tarpt. Darbinin-ninku judėjimą.” “ (Daily Workeriui, Komunistų’ £ckitų val8ty- būtinai Nu«“-

ly Workerio gegužinio nume
rio ir kitos literatūros, šitas 
mitingas pavyko vidutiniškai.

Gegužės 7 d. buvo rengia
mas protesto masinis mitingas 
ant gatvių Heidelberge užpro-|aš ir 
testuot prieš mirčia nuteisimą'J ’ 
7 Scottsboro negrų jaunuolių, 
bet šis mitingas neįvyko, nes 
nepribuvo kalbėtojas. Tai la
bai negerai. O buvo padaryta 
apgarsinimai, išplatinta, o kal
bėtojas visiškai nepribuvo.

Klampy-
To uždrausti jiems nie

kas negali, nes pas juos dis
ciplinos nėra ir jie jos nepri
pažįsta.

Tik prisiminkime, kas buvo 
padaryta su ALDLD. Vl-to 
Apskričio iždu. Užgrobė, ir

“Nuga-Tone išgydė 
mano kvaitulius”

“Per dnugelj metų,“ rašo p. A. Lukais, 
Bethlehein, Pa., "aš turėjau kvaitulius, ir 
jokie vaistai man negelbėjo. Aš perskaičiau 
apie Nuga-Tone ir pastebėtinas pasekmes, 
kokiu žmonės susilaukė, todėl ir aš nusipir
kau bonka. Aš galiu teisingai pasakyti, kad 
Nuga-Tone išgydė mano kvaitulius. Dabar aš 
turiu sveikata ir stipruma jaunystės.“

Nuga-Tone išvalo kūną nuo ligas gimdan
čiu nuodų, kurie iššaukia ligas ir silpnus 
organus. Jis suteikė gera sveikatą milionams 
žmonių visose pasaulio dalyse. Jeigu jūs 
esate silpni ar liguisti, būtinai gaukite bon- j 
ka Nuga-Tone. Aptiekininkai ji pardavinė-

Jeigu aptlekininkas jo neturi, paprašykit
‘ . Nepirkite jo- I

PRIEKALE telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz
duojantieji SSRS, darbininkų kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kovą ir atsiekimus, plačiai nušviečia socialistinę SSRS, statybą, 
Lietuvos ir kitų 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”, “Socialistine 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 jį, 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 men.—1 doler.
atsk. ekzempliorius—30 kp. atskiras ekz.—20c.

Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Franci jo j ir kitur: metams—1 dol., 6 
men.—50c., atsk. ekzempliorius—10 centų.

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

Yeis.es
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Vertė Valstiečio Sūnus

JAUNOJI KARTA - "r1 Kaip vietiniai Sklokininkai 
Grobia Organizacijų Pinigus

Patersono sklokininkai nie-

PATERSON, N. J.

(Tąsa)
—Kaip tu užaugai, pilnai ponia.—Pet

ras pamena, kaip-ji dar buvo mažytė. Ir 
nei nepastebėjo, kaip ta mažoji mergaitė 
užaugo į smarkią ir gražią merginą. Da
bar jis į ją taip žiūrėjo, tartum ilgas lai
kas jos nematė, tartum kur buvo išvažia
vusi.—Taip sveika, sveika, Onute, ir dar 
kartą sveika!

—Sveikas!
—O kur jūs taip skubinate, Onute?
—Taip einu pasivaikštinėti.
—O ar galima ir man su jumis pasi- i 

vaikščioti?
—Galima, kodėl ne
Jie ėjo pąsivaikštinėti. Ir nuo šio vaka

ro jis tankiai nueidavo pas Onutę vaka
rais, pasakojo jai ilgas istorijas iš piliečių 
karo laikų, sėdėjo greta jos ir pasakojo. 
Jis jautė pageidavimą ir mąstė: “bobos rei
kia.” O kas jam svarbu, kokia toji “boba” 
bus—Onytė, Sofija ar kita kokia.

----- o-----
Toli, toli, tartum į dangų lipo ilgas ke

lias per dykumas, o į abi puses žaliumynai 
ir augštos žolės. Vakaras karštas, ir Pet
ras, sutikęs Onutę, pasiūlė:

—Einame ant tyro oro į dykumas.
—Bijausi.
—Ko? Vilkų ten nėra.

—Taip, tas būtų neblogai, bet pačiai pri- ku nesiskiria nuo kitų miestų 
žadėjau parnešti algą,—nedrąsiai kalbėjo sklokininkų. Jie atsižymi kė- 
Alešinas

—Tai kas, mes tik po mažiuką,—kalbino j tus ir grobimu turto darbinin- 
jį Kuzma.—Ah tu mano mielas. Nu ir j kiškų organizacijų, 
kaipgi algą neaplaistyti, o ir del kompani
jos.

—Gal nereikėtų,—nedrąsiai kalbėjo Ale
šinas.—Na, bet del kompanijos galiu iš
tuštinti'vieną kitą stiklą.

—Ei, vyrai, ir aš su jumis, — sutriko 
Nikiforas. — Išsigersiu del vargo, kad na
mie pati nepyktų.

—Einame!
Susėdo mainieriai ant žolės už mieste

lio; gėrė, valgė pyragą, dešras ir vis dau
giau ir daugiau tuštino bonkų; 1

limu trukšmo prieš komunis-

Visiem jau yra žinoma is
torija Jatužiėnės ir Matulevi
čiaus. Jatužienė ir Matulevi
čius užgriebė A.L.D.L.D. Aps
kričių iždus ir sunaudojo, tik 
jie vieni težino kaip.

Patersono sklokininkai, pa
simokinę iš savo pirmtakūnų 
“gražių darbelių” pagal p. L. 
Prūseikos komandą, ėmėsi už 
darbo.

Kuomet Patersono skloki- 
! ninkai buvo išmesti iš A.L.D.L

©
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Laisves’ Pikniko Žinios

o J. Pet- 
pin., kur 
buvo mi 5

Pikniko komisija pakvietė Worcesterio Aido Chorą 
dalyvauti “Laisvės” piknike, kuris įvyks 3 d. liepos, 
Brooklyne. Į pakvietimą gavom sekantį atsakymą: 
Gerbiamas Drauge!

Worcesterio Aido Choras yra nutaręs dalyvaut “Lais
vės” piknike, kuris atsibus liepos mėnesį. Bet kaip ant 
visko, taip ir ant šios kelionės reikia finansų. Šiuo 

V * I ’ . V • *tarpu didesnė dalis mūsų choro yra susidėjusi is jaunų 
vaikinų ir merginų, kurie arba lanko mokyklą, ar visai 
mažai dirba. Tokiu būdu mes negalime užsitikėt, kad 
jie galėtų labai daug prisidėti finansiškai, padengimui 
kelionės lėšų.

tralinio Priešfašistinio Komite-jQj 
to iždininkui d. J. Weiss, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Pinigus turite pasiųst iki 15 d. 
balandžio 1932 m. Centralinio' 
Priešfašistinio Komiteto iždi
ninkui. Jei to nepadarysit, bū
site paskelbtas viešai per spau
dą, kaipo visuomenės pinigų 
užgrdbikas, ir būsite patrauk
tas į visuomenišką darbininkų 
teismą.

A.L.D.L.D. 84 kp. ir L.D. 
S.A. 38 kp. Valdybos.” (seka 
valdybų parašai.)

Jau gegužės 12 d., 
ronis dar nepasiuntė 
reikia. Beje, laiške
nima, kad J. P. pasiųstų pini
gus tiesiai Centralinio Priešfa
šistinio Komiteto iždininkui to
dėl, kad J. P. pasakė, kad mum 
čia jis pinigų neduos. Ir štai 
J. P., būdamas prispirtas prie 
sienos; kad nusiplaut savo'ran
kas, kuomet jos apsitepė sklo- 
kiška smala, susišaukė skloki
ninkų susirinkimą; bet nei vie
no nepašaukė iš tų komiteto 
narių iš A.L.D.L.D. 84 ;kp. ir 
L.D.S.A. 38 kp. Nutarė kreip
tis į Lietuvių Ūkėsų Neprigul- 
mingą Piliečių Kliubą, kuris 
jau senai atstovų priešfašisti- 
niame komitete neturėjo; sako, 
jūs nuspręskite, kur tuos pini
gus padėt, nes, girdi, J. Bimba 
iš mūsų pinigų reikalauja.

S k lo kininkams nesvarbu, 
i kad A.L.D.L.D. 84 kp. ir L, 
ID.S.A. 38 kp. valdybos reika
lauja, kad J. Petronis buvęs 
iždininkas, pasiųstų pinigus, 
kur jie priklauso, bet jie ka
binasi prie J. B. Tai, žinoma, 

j sklokininkų kvailas farsas.
Bet LUNP. Kliubo nariai su- 

! prato, kad juos sklokininkai 
nori sutept sklokiška smala ir 
todėl kliubiečiai tą jų “malo
nę” atmetė su pasipiktinimu. 
Bravo, kliubiečiai, kad nesilei- 
dote jiems jus sutept sklokiš
ka smala!

Dabar J. Petroniui bus ren
giamas viešas visuomeniškas 
darbininkų teismas už neatida- 
vimą pinigų darbininkiškam 
tikslui ten, kur jie priklauso.

Nelabai senai Patersone gy
vavo Laisvės Choras. Bet da
bar' jau- miręs. Jį tvarkė ir 
valdė sklokininkai. Ir>čia bu
vo iždininku sklokininkas Stru
mila. Chorui mirus, 
nigų liko virš $60. 
nekurie choro nariai, 
chorui, prabaliavojo 
dol. Pas iždininką 
$45. Ir štai sklokininkas 
Strumila susišaukė kai kuriuos 
buvusius choro narius.; nešau
kė tų choro narių, kurie prie
šingi sklokai ir nutarė atiduot 
tuos pinigus “Klampynei.” Tai 
žulikiškas pasielgimas.

Matote, kur tik sklokinin
kai pripuolė, ten be žulikysčių 
neapsiėjo.

z Draugai darbininkai, mes tu
rim griežtai pasmerkti tokius 
sklokininkų nešvarius darbus ir 
iškelt jų visas šunystes į viršų. 

žinantis.

—Mielas mano, jau aš daugiau neger- D. už priešdarbininkišką veiki- 
įaį nega]ėj0 užgriebt A. L.

D.L.D. 84 kp. turto, nes jo ne- 
Mat, jie šeimininkauda- 

»., tą kuo
pą nuvarė prie finansinio ban
kroto, ir kp. paliko keliolika 
dolerių skolos. Sklokininkai 
nebūtų nei sklokininkais, kad 
prie jų nagų nepriliptų sveti
mų pinigų. Priežodis sako, 
šuo už tai staugia, kad jam 
prisimena tas laikas, kad jo 
protėvis buvo vilkas. Tas pats 
ir su Patersono sklokininkais. 
Jiems prisiminė Jatužienė ir j 
Matulevičius; tai ir jie griebės 
už to “garbingo” darbo. Isto
rija su jais yra tokia.

Apie trys metai atgal Pa
tersone gyvavo iš organizacijų 
susidedantis priešfašistinis ko-i 
mitetas. Į šį komitetą įėjo A.; 
L.D.L.D. 84 kp., Lietuvių Dar-| 
bininkių Susivienijimo Ameri
koj 38 kp., Sūnų ir Dukterų 

—Mylimieji,—SU ašaromis verkė girtas Draugystė ir Lietuvių ūkėsų 
Nikiforas. — Eina, eina ta tiesa, o jos vis | Neprigulmingas Pašalpos Kliu- 
nėra. Sibire buvau, jieškojau — neradau; į)as- šis pHešfašistinis komite- 
bažnyčioje jieškojau—norą, visur jos nė
ra.

—Degtinėje tikras dievas ir tiesa! Ger
kime !

—Eh, ar gersi mirsi, ar 
mirsi, tai jau geriau gerti.

—Išgerkime, duok dieve 
kartą!

Vėlai vakare ėjo namo,

šių,—atsisakinėjo Alešinas.
— Gali, dar gali pakelti, o čia tokia gra-

ži kompanija. Tegul dar atneša bonką— buvo.
kalbėjo Kuzma.’ Ir kibo prie Alešino bu- mi A.L.D.L.D: 84 kp
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—Ne to, žmonės sužinos, kad su vaikinu bonką ir 
buvau išėjus—apkalbės.

—Niekas nesužinos. Einame!
Ir apsikabinęs Onutę už liemens nusive

dė į dykumas. Dykumose jie atsigulė j 
augštą žolę ir prisispaudę viens prie kito 
gulėjo ir žiūrėjo į žvaigždes. Klausėsi, 
kaip vėjalis šlamėjo per žoles. Po to Pet
ras kiečiau prisispaudė prie Onutės ir ap
sikabino ją.

—Petrai! Paleisk!
—Onytei—Ir jis karštai kvėpavo 

veidą.
—Paleisk!
—Mesk kvailystes...
—Petreli! Mielasis! Paleisk!
—Ką? Ar nemyli manęs?
—Myliu! Bet ne dabar... Vėliaus...

Mielasis, paleisk!
—O jeigu myli, tai kam spardais?
—Petrai, balandėli, paleisk. Aš dar jau

na. Paleisk... A-ai!

jai į

čiuotis.
—Na, buvo, nebuvo, štai/iuo manęs dar 

ant bonkos.
—Na ir aš duodu.
—O aš tai ant pyragų ir kilbasų.
Kuzma nusiskubino į miestelį ir greitai 

sugrįžo. Dabar tarpe tuščių bonkų buvo 
vėl pilnų.

—Gerkite, gerkite—ragino Kuzma.
—Vu! — Alešinas kosėdamas apžiojo

' 1 gėrė,—degtinė gurguliuodama 
bėgo į jo pilvą, — po to jis nusišluostė 
lupas ir pareiškė:—Eh, pikri sterva!

—Alešinai! — ir mušė Kuzma sau į krū
tinę, — Kaip mane gyvą matai, — nuodai, 
nuodai prakeikti! Tikrai nuodai! Ir aš 
tą prakeiktąją negerčiau. Bet kam geriu, 
kam? Iš vargo geriu.
vargsti, dirbi, na ir reikia pasismagyti.

Per ištisą dieną

-_'tas rengė parengimus ir šiaip 
darbavosi, kad sukelt kiek nors 
pinigų priešfašistiniam darbui; 
ir laikas nuo laiko pasiųsdavo 
pinigų Centraliniam Priešfašis
tiniam Komitetui.

Vėliaus L.ū.N.P.K. ištraukė 
savo delegatus iš priešfašistinio 
komiteto.,< Paliko tik A.L.D.L. 

svyruodami ir D- 84 LDSA 38 kp. ir 
visi susikabinę, ėjo išilgai gatvę ir daina- s-.ir D- D- priešfašistiniam ko
vo:

“Kur klaidžioji mano laimė?
Nesulaukiu aš tavęs.”
—Ir vėl jau kur nors girtuokliauja.

• Kaip nėra, taip nėra jo,—verkė žmona 
Alešino.—šiandien algą pragers visą. Pra
gers, pragers, oi tu mano varge, varge!

—Motin! Nusiramink, leisk skaityti!— 
į nerviškai kalbėjo komjaunuolis Simas Ale
šinas.

Duoda•—linksmai nrabi- —Skaityti? Tau tik tos prakeiktos kny- Duoda. n s a p a gog gaivoje. ];aci apįe namus pamąstyti 
' tai ne. Oi, varge, varge mano!

I.duris^ smarkiai pastuksėjo. Motina 
greitai ašaras nusišluostė ir puolėsi prie

negersi vistiek

ne paskutinį

©

Tokiu būdu Aido Choras yra išrinkęs komitetą su
rengti kokius nors parengimus sukėlimui pinigų apmo
kėti lėšas. Aš esu įgaliota šito komiteto kreiptis prie 
“Laisvės” Administracijos, kad suteiktų mums pagarsi
nimą del šitų mūsų įvykių. Jei malonėtumėt patalpint 
sekantį paskelbimą, mes esame užsitikrinę,-'-kad tas pa
gelbėtų mums pritraukti daugiau darbininkiškos publi
kos ...

Draugiškai,

Marijona Valentukevičiutė.
Finansų Kėlimo Komiteto Narė

Džiaugiamės sulaukę teigiamo atsakymo ir pasiža
dame skelbti veltui visus parengimus, kuriuos choras 
rengs kelionės padengimo fondui.

r

Kitas svarbus punktas bus “L.” piknike, tai tarptau
tinis Darbininkų Benas, kuris grieš revoliucinius maršus 
laike programos. Jis taipgi grieš ir šokiams.

d

o

mitete.
Kiek vėliau minimas komi

tetas nustojo funkcijonuot; ir 
pas tuometinį komiteto iždinin
ką J. Petronį pasiliko $21.50. 
J. Petronis išlaikė daugiau tris 
metus pas save minimą sumą 
pinigų, nepasiusdamas Centra
liniam Priešfašistiniam Komi
tetui.

Keletą kartų per A.L.D.L.D. 
84 kp. J. Petronis buvo ragi
namas sutvarkyt vietinio prieš
fašistinio komiteto iždą ir pi
nigus pasiųst ten, kam jie yra 
sukelti. Jį Petronis sakyda
vo, kad jis sušauks esančių 
priešfašistiniame komitete or
ganizacijų atstovus, ir pinigus 
pasiųs Centraliniam Priešfašis- 

—puolėsi jį tiniam Komitetui.
j Bet J. Petronis tai tik taip 

—Boba! Kas čia namuose gaspadorius,|Raibėjo, o už darbo nesiėmė, 
r. „„t ”4. -v - tz • • • —rėkė Alešinas.—Aš uždirbau, aš ir pra-1M a t, pradėjo sklokininkai

lcTe dirbau. Supranti? ĮŠiuršt. Tai J. P. ir veikė pa-
1 i-- —Nors apie vaikus pagalvotai, tu, sėto- įkvėpimą. O sklokininkų

no dūšia. Oh, mano vargeli, vargeli!—Ir Įkvėpimas yra kelt lermą prieš

Alga
Diena algos—linksma diena. Dar iš pat į 

ryto jau kalba:
—Šiandien algą gausime.

. Atėjus algos davimui, sustoja darbiniu-; 
kai į eiles ir nekantrauja:

—Ko jis ten tas kudlotas velnias lau-’ 
kia?

—Paspėsi dar pragerti, nesiskubink!
—Jau duoda! .

Jonas Alešinas,—tėvas Simo Alešino, ga
vo pinigus, atsitraukė nuo langelio ir per
skaitė juos. Jis diktas mainierys, veidas Tnn^UATlv-priejo juodas, purvinas, apneštas anglies dulkė- ^Urų’ 1 Įsv.V.ravo J™*8 Alesmas.
mis, akys žvilga, didelė juoda barzda pilna 
dulkių. Stovėjo plačiai kojas pastatęs iril; girtuoklks“nepataisomasis! 
tartum ko akinus įieskojo. . ant jo.-Ir galo tau nėra!

—Ei, prietehau!—susuko jis j praeinam - - - - 
tį Kuzmą Prokopyčą.

Žmona, pamačius jį, tik rankomis suplojo:
—Ir vėl jau girtas! Oh, tu, velnio sėk-

ižde pi- 
IS et dar 
ir mirus 
apie 15 
liko virš

Finų atletų grupė perstatys raudoną vėliavą. Tai 
bus gražus ir įspūdingas vaizdas, vertas pamatyti kiek
vienam raudonosios vėliavos gynėjui—Darbininkui.

Yra pakviesti visi New Yorko apielinkės darbinin
kiški chorai dalyvauti programoje. Visi chorai bend
rai, iš apie 300 dainininkų dainuos Internacionalą, grie
žiant Tarptautiniam Darbininkų Benui.

įžanga į pikniką, perkant parke prie langelio, 50 cen
tų. Gi įšanksto perkantiems, 40 centų. Pirkite išanks- 
to pikniko tikietus, susitaupykite dešimtuką sendvičiui.

r

damas prie Jono tarė:—Kompanijos jieš- 
kai.

—Kam ji man?
, —O kaip gi išsigerti, na sudarykime 

kompaniją.
-vėl ji pradėjo verkti.

Pr3k&lbOS 3pi6 SoVICtllS ninkų valdoma šalis tokį pre/ kas sužinojo.

Buvo Sėkmingos n

kia iš džiaugsmo, kad darbi- tai prakalbos garsinta, mažai 
. čia reikia dau- 

•gresą daro. 'giau atydos kreipti į išgarsini-
Visuose susirinkimuose dar-’mą, daugiau padirbėti. Tokiu

. PITTSBURGH, Pa. — Drg. 
Undžienė kalbėjo Pittsburghe, 
McKees Rockse, Wilmerdinge 
ir New Eagle, Pa. Visur pri
sirinko daug darbininkų ir at-
ydžiai klausė žinių apie Sovie- Scottsboro negrus jaunuolius, 

Taipgi nemažai Berkman ir kitus visus politi- 
padengi- nius kalinius.

Visuose susirinkimuose dar- mą, daugiau padirbėti. Tokiu 
bininkai pasisakė už gynimą'būdu ir čia galima bus darbi- 
Sovietų Sąjungos. Statė dau-1 
gelį klausimų, kuriuos kalbė-j 
toja labai tinkamai atsakė. I

Priimta rezoliucijos reika
laujančios paliuosuot Mooney,

tų Sąjungą, 
darbininkai aukavo 
mui lėšų ir nusipirko darbi-’, 
ninkiškos literatūros.

Drg. Undžienė vaizdžiai pie
šė Sovietų Sąjungos darbinin-

< kų gyvenimą palygindama su 
gyvenimu kapitalistinių šalių 
darbininkų. Parodė jinai mil
žinišką skirtumą. Kapitalisti
nėse šalyse darbininkų gyveni
mas kas kart blogėja, kuomet 
Sovietų Sąjungoj greitai gerė
ja. Klausydamas jos išvadžio
jimų apie laisvą darbininkų 
gyvenimą Sovietų Sąjungoj ki
tas darbininkas net ir apsiver-.

ninkus suinteresuoti jų pačių 
naudai ir sudaryti didesnį ju
dėjimą.

Pittsburghietis.
—O----

Penkių Metų Planas Rodomas 
Krutamuose Paveiksluose 
PITTSBURGH, Pa. — Cine

ma teatre, ant Septintos ir Li
berty Avė. Šią savaitę rodoma 
Sovietų Sąjungoj daryti juda-

Penkių Metų 
Kuriam aplinkybės

Paagitavus stot į darbinin
kiškas organizacijas, ypatin
gai į Komunistų Partiją, visur 
darbininkai tam pritarė ir pa-'mi paveikslai 
sižadėjo ateityje daug smar- Planas, 
kiau darbuotis, kad sudarius į leidžia, turėtų pamatyti šiuos 
tvirtesnį judėjimą prieš ka- • paveikslus. Nes tai labai svar- 
pitalizmą. !b.ūs.

Pietinėj Pittsburgho dalyj, į 
tačiaus prakalbos neįvyko. Ne
daug publikos susirinko, tokiu 
būdu p r a k a 1 bos nelaikyta. 
Mat, šioj vietoj per daug me
tų jokių prakalbų* nerengta. 
Taipgi veikiausiai labai pras-

komunistinį judėjimą, draskyt 
I d a r b i ninkiškas organizacijas 
ir grobt jų turtą.

| A.L.D.L.D. 84 kp. ir L.D.S. 
į A. 38 kp., matydamos, kad J. 
P. nebando sušaukt priešfašis
tinio komiteto atstovus delei 
užbaigimo reikalo sū prięšfašis- 
tinio komiteto pinigais, tad 
minimos organizacijos laikyt,a- 
me susirinkime 6 d. kovo 19$2 
m. daij sykį apsvarstė šį rei
kalą ir’ nutarė kategoriškai pa
reikalaut, kad J. Petronis pa
siųstų pinigus, kaipo buvęs 
iždininkas,' Centraliniam Prieš- 
fąšistiniam Komitetui. Ir pa
rašė Petroniui registruotą laiš
ką. Laiškas skamba šiaip:

“Gerbiamas Drauge! A/L.D. 
L.D. 84 kp. ir L.D.S.A. 38 kp. 
laikytame susirinkime 6-tą die
ną kovo 1932 m., 59 Hblsman 
St., Patersone, N. J., Uikrai- 
nų ir Rusų svetainėje, nutarė,

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas. '

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Juose bus galima matyti, 
kaip Sovietų Sąjungos darbi
ninkai stato socialistinę pramo
nę, kaip nugali visus sunkumus 
ir atsiekia tą, ką jie yra pasi- 
brėžę.

38 kp. yardu pareikalaut nuo 
jūsų, kaipo būvusio. antifašisti
nio komiteto iždininko Pater- 
sone, N. .J.', kad jūs pasiųstu- 
mėte šio antifašistinio komite
to Paterson, N. J., likusius pi
nigus (kuriuos jūs laikote pas 
savę jau kelinti metai) Cen-

PHILADELPHIA, PA. į
Bankietas Išleidimui Delegatų I

Komunistų Partijos prezidentinių I 
nominacijų konvencija įvyks 29-30, I 
dienomis Chicagoje. Philadelphia, į B 
išleidimui savo delegacijos rengia i gi 
bankietą, kuris įvyks gegužes 21,1^ 
1932, Girard Manor Hall, 911 Girard 
Ave. Bus. graži programa, John fed 
Reed kliubas perstatys darbininkiš- ■ I | 
kų vaizdų, kurie bus įdomūs visiems.' |Jj 
Pradžia 8 vai. vakare.

Kviečia Rengimo Komisija. O 
(117-120) M

PHILADELPHIA, PA. g
Ketvirtadienį/ 19 d. gegužės, 7:30, g 

vai. vakare, 1011 Fairmount (Ave., R 
bus labai svarbus Bedarbių Susirin- E 
kimas. šiame susirinkime bus žy- 
mus bedarbių komiteto narys ir pra- a 
neš daug naujų įvykių, ir bus nuro-f.K 
doma, kas daryti ateityje. Visų be- 
darbių užduotis būtinai 
me susirinkime.

Kiekvieną metą į “L.” piknikus atvyksta draugų iš 
kitų miestų. Neabejojame, kad ir šiemet atvažiuos iš 
visur, nes piknikas papuola 2 dienų šventėje. Bus ga
na laiko sugrįžimui, kad ir toliausiai. Daugelis dar nė
ra lankęsis New Yorke, tame didžiausiame pasaulio 
mieste. Dabar geriausia proga pamatyti New Yorką 
ir dalyvauti didžiulėje savo dienraščio iškilmėje.

Kviečiame draugus ir drauges iš arti ir toli dalyvauti 
piknike ir padaryti .jį didžiausiu Amerikos lietuvių dar
bininkų pikniku. Lai šiemet mūsų piknikas būna skait- 
lingesnis už praeitus piknikus. <.

Pikniko Rengimo Komisija.

P. S. Pikniko komisija šaukia visos New Yorko ap- 
ielinkės darbininkiškų organizacijų kuopas į draugišką 
kompeticiją iš anksto pardavinėti pikniko tikietus. At
sižymėjusiems tame darbe skiriame sekančias dovanas:

1. Spalvuotas Lenino paveikslas.

2. 500 6X9 plakatų kuopos parengimui.

3. $2.50 vertes pasirinkimas knygų.

4. .1,000 lapų rašomos (bond) popieros.

5. šeši egzemplioriai vėliausios laidos ‘‘Priekalo.

Kom.

dalyvaut šia-

Komitetas.
(117-118)



i. Turi “Laisvę” už Organą!

šiaip veik niekas ne
kaip fašistinė Lietuva ne- kaip

f LAWRENCE, MASS.Kaune

ro;

WORCESTER MASS.

Stmlėtekis.

HAMILTON, KANADA

kas.

Ma-

sakos
ĮŽANGA 25c. YPATA1

Visus. kviečia dalyvauti

Laivas

Pirm.
Avė.

įkai.
Avė.

šnekąs;

įvai-

PHILADELPHIA, PA

M.
zas, elektra ne tik neatpigo, bet

Kasdien. — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nekėliom — 10 A. M. iki 4 P. M.

Ave.
Avc.
Avė.
Avė.

MICIL
1931 m.:

patar- 
ir už 
kainą,

jokiu 
aprė-

esą 
aš

N.
24—P.

1009
P. O.

J 02
514

1388 Andrus

Visko Po Biski
Arlington audykla užsida- 

darbininkus atleidinėja

st.,
New
Avė

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

ANTRAŠAI 
Rodgers, 
Pittsbugh, 
Stašinskas,

Corliss
Carnegią

Shenan-
St.,

Norintieji ge
riausio 
navinio 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

Ne pro šalį būtų paminėt

1242 Solvay

9534 Russell St. 
kas ketvirtą nedcl- 

2 vai. po pietų. 
Vernor Highway.

4177 Ashland
Birštonas,
6388 Sparta

7148 Mac Kenzie
46S9 Brandon
7715 Dayton

dieną teko skaityti
Lietuvos, Alytaus
Rašo biedniokas 

Laiškas pilnas mal-! 
prietaringų žodžių, j

Darbininkų Susivienijimą šia
me piknike. Bus ir gerų lai
mėjimų/ įžanga 25 centai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyt.

De- j
M i n- I 

l 
Street | 
N. S.

> St., i

Pa.
S.,

Washington audyklos bo-J 
sai susišaukė darbininkus iri 
sako: jeigu norite, kad dirb- 

Jtumėte, tai nusikapokite sau

agentai 
rezoliuciją, 
viskuo su- 

nusimušt 
pasiilgint,

dar 
lai- 
nu- 

puolę ant 85 nuošimčių, o pra
gyvenimo reikmenys beveik 
nieko neatpigę; gatvek. vie-

19.32 M.
212 Florien

Pa.
Box 655,

Woodwarad
, 538 3rd Ave.,

Pirm.
Nutarimų
Turto ra?
Iždininkas A. Vogčia,

KASOS GLOBĖJAI: 
O. Gantaricnč,
O. Zigmunticnč,

Susirinkimai atsibus
dionj kiekvieno mėnesio. 
Lietuvių svetainėje, 25 i

68 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 2-872S

numušama
Tai tiesiog 

stovi prieš 
Jau ir da-

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Braddock, 
VZay, S.
Avė.,

pagclbininxas, M.
__ P. Gyvis,
J. Ovcraitis,

Pa. 
Avė.,

113 Royal-
St., Shamo- ■ 

Hobson St., | 
568, Castle

i St., West
Ave., Col-

St., Akron, 

400, Benld,

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valdyba 1331 metam:
W. Gelusevlčia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

J. $tripini». 
Avė.

D.L.K.K. DRAUGIJA
DETROIT, 
VALDYBA

J. Liubartas,

J sėlio *pieno; taipgi į mokyklą 
■ eina be apatinių drapaniukių, 

ii-• v _ A i visi nuplyšę, nes tėvai išgelbėjo 423 žmones; Ang- būdu negali žmoniškiau

52— Antanina 
Chicago. »TT.

53— J. Gudišauskas, 
Pa.

Braknis,
Pontiac, Mich. 
V. Blohskis, 
ington. Pa.

paprasti darbininkai negauna) Taigi net policija buvo su- 
nei $10 į dvi savaites. Darbi- švelnėjus, palyginant su tuom, 

i ninku sveikata nyksta laipsnis- kaip kad buvo truputį pir- 
’Tūkstančių šeimynų ma- į miaus. Juk tik vieną savaitę

st.
st.,

Avė.
Monroe

Aberdcn Avė. |

Brent-
S. S

New

darbininkų akis.
; bar, kurie dar daugiau dirba,
i ir tai daugiau negauna, kaip j delegatai
115 ar 20 dolerių į dvi .savaites; reikalavimus miesto valdybai.

Pa.
J.
K.

19—J.
W.

Frnnckcvich, 
Pitsburgh, Pa.

Saduliene, 108
Pa.

Kuzmickas, 197
Pa.

Glaubičius, 1
McAdoo, Pa.

Telksniu.
Cleveland. Ohio.

Pittsburgh. Pa.
Maslaveckns, 

Wilkes-Barre, Pa.
Mikužicnė

437
222

970

69 s.

|

Tree., Geg. (May) 18, 1932 Puslapis Penktas

‘FAŠISTINE LIETUVA NELEIDŽIA ■
m ___‘ :sai neatpigo; duonos bulkutė 

DARBININKAMS' MINĖTI 1 GEG. Si 
mėsa šiek tiek atpigo, bet ta 
mėsutė taip sunki, kad sva
ras lengvai telpa į brusloto ki
šenių. O 
pigiau.

Vieną 
laiškas iš 
apskričio, 
valstietis.

Lietuvos laikraščiai, 
siekę Ameriką, aprašo

leidžia darbininkams minė
ti darbininkų kovos dieną, 
Pirmą Gegužės. Bet tuo 
pačiu sykiu jie leidžia so- 

‘ cialfašistams minėti “gegu
žinę šventę.” “Lietuvos Ži
nios” apie įvykius 
rašo:

I • • 1 ,.D I 1 J • , Draugiją Adresai, KuriosĮ jis yra komunistas. Bet tie Į T • «< » » v a
skundai nieko nepakenkė. į. lUD LUlSVę UŽ vii
Yra nurodymų, kad tas so- 
cialfašistas šnipelis jau kelin
tą draugą skundžia, norėda
mas pasitarnauti kapitalis
tams. Todėl aš kreipiu domę 
hamiltoniečių ir torontiečių, 
kad reikia su tokiais elemen
tais būti atsargiems, vesti 
prieš juos kuo griežčiausią ko
vą ir neįsileist jų darbininkų

! judėjimo tarpam
J. Komunistas.

LIETUVIS GRABORIUSValdybos Adresai:
Pirm. Poškų:
Pirm. pag. •

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.

s, 211 First St.
• S. Rinkevičius, 121

V. Paulauskas, 228
B. Barkauskas, 255

A. P. L. A.
Pirmininkas F.

Corliss Sta.,
Vice pirm. K.

Kensington, Pa.
Sekretorius J. Gasiunas, 626

McKees Rocks, Pa
Iždininką* J. Yesadavičius,

New Kensngton. Pa.
Iždo dlobėja; >—
G. Urbonas. 484 Library St.,
j. TTrhoz.as, 1925 Harcums

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward

McKees Rocks, Pa.

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI

Sekretorius ir antrašas.
3409 Carson

Cress
Ohio

3 E.
7709

pa- vos darbininkai negalį švęs
ti Gegužės Pirmosios taip, 

p užsieny švenčiama.
Šiandie reikią prisiminti ko
vos tikslus ir žuvusius už 
darbininkų reikalus.

Žuvusiej i pagerbti atsi- Į dingų ir 
j žmogelis sako, baisus krizis už-1 
ėjo ant Lietuvos; darbo nie
kur negalima gauti; niekas ne
samdo ; nėra kur pasidėti;; 
smulkieji ir vidutiniai ūkiniu-1 
kai visi paskendę skolose, bai-j 
si padėtis. Šaukias žmogus pa- 
gelbos is Amerikos. Na, o aną- jr pasako: tėmykit vietiniuose 
syk visi girdėjom, kaip fašis- laikraščiuose, kai bus paskelb
tas Karpavičius sakė, kad Lie-> ta, kad jau vėl atsidarė; tai 
tuvoj visi galėtume gerai gy- tada ateikite dirbti.
vcnti. I Gerai supraskite

stojimu..
Areštuoja Darbininkus
Lietuvos “Rytas” paduo

da ve kokių “darbininkų 
nepasisekimų”:

Šiemet gegužės mėnesio 
_ ji dieną komunistai negąlė- 

žės Pirmosios proga renge-j j0 išplėsti platesnės akcijos, 
si padaryti vieną į Pasitenkinta daugiau vėĮįa-
monstraciją, bet sutiko khū- Vų kabinimu, kaip “Šalin 
^s- i karas prieš SSSR,” “Šalin

i fašistu valdžia” etc. Iš viso 
vėliavų Lietuvoj buvo iška
binta apie 20 ir 4 popieri
niai plakatai. Literatūros 
išplatinta labai mažai. Tik 
vienuos Pilviškiuos išmėty
ta proklamacijų apie 140 
egz., kitur tik po 2-5 egz. ir 

1 tai senų iš 1928 ar 1929 m. 
1 Iš užsienio gabenimo kelias
■ komunistinės literatūros,
■ mat, išardytas, o vietoje ne
turi spaustuvės. Taip pat 
nemaža literatūros iš bal. 
28 į 29 d. pakliuvo į polici-

ijos rankas Šakių apskrityj, 
Vokietijos pasienyj.

Be to, vakar komunistam 
buvo įsakyta padaryti Kau
ne demonstraciją prie dar
bininkų barakų, Malėtų-ir 
Aluntos gatvių kampe. Bet 
ji neįvyko, 
buvo suimti 
monstraciją.

Prieš geg. 1 d. krim. po
licija padarė eilę kratų,. 12 
komunistu suėmė.1

Pasiruošimai
Kaip paprastai, ir 

komunistai Lietuvoj
šiemet 
Gegu-

Vėliavos
Šiemet komunistai iškabi- 

' no visoj Lietuvoj 20 vėlia
vų. Aleksote augščiausio 
medžio viršūnėj buvo iška
binta vėliava ir plevėsavo 
iki 8.1 vai., kol vargais ne
galais buvo nuimta.

Demonstracijos
Žaliajame kalne prie

lėtų gatvės ėmė rinktis jau
nuoliai, bet policijos greitai 

, jie buvo pastebėti ir apie 
10 nuvaryta į nuovadą. ■4

Socialdemokratų Susi
rinkimas ,

Socialdemokratai 
vėlai tegavo susirinkimui 
leidimą ir del to negalėję 
susirinkimo tinkamai išrek
lamuoti. Bet vis del to di
delė Tilmano salė buvo pil
na publikos.

Susirinkimą pradėjo p. 
Žiugžda.

Žiugžda sako, kad Lietu-

Jos vadovai 
dar prieš de-

Nuskendo Francijos i Youngstown 0., Darbinin
kam Kerta Algas dar 
Penkiolika Procentų

. Gerai supraskite; ateisite 
dirbti ant naujos algos, kur 
bus numušta po 15 centų nuo 
dolerio. Dabartinis užsidary
mas tai irgi vis-bosų gudrybe, 
kad apgaut darbininkus. ,

Darbininkai, budėkite; ra-!
Nacionalę I 

stokite i Ko-' I 
Tik kada bū-

Kp.
2 P.
Sta.,
3—P.

r_ 
4—St. 
doah.
5— M.

l:
6— S.

C...
7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave.,

v. ‘ “
8— W.

r:
9— J.

IZ____
10—J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago j

1030—4th St.,
439
I).

434

Clark PI.
' Iždininkas
i Clark PI.
i Nut. Sckr.
į Pine St.

Fin. Sckr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 
Ave., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis,. 30 ! 
Dayton St.

I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, | 
144 So. Park St., II Iždo Gltbejas 
J. Krakauskas, 300 First St.

i Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 ! 
j So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Ilroadway |
Aušros Draugijos susirinkimai • 

jvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie- : 
no men., L. L. svetainėj, 209-73 Į 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra- ■ 
džia 8-ta vai. vakare

. Gal kai kuriem atrodo, būk 
čia pirmiau nebuvo rimto dar-lšykitės į kovingą 
bininkų judėjimo, o tiktai į Audėjų Uniją; 
Gegužine demonstraciją vieną munistų Partiją. ____ ...
dieną, kaip į kokią parodą, site tvirtai organizuoti, tegalė-122—p.‘ 
išsiliejo tokia milžiniška masė i site atmušti kompanijos ata-< 
darbininkų, — apie ką jau bu
vo “Laisvėje” rašyta. Bet paž- 
velgkime truputį atgal, o pa
matysime, kaip pastoviai auga 
Hamiltonet bedarbių ir dirban
čiųjų judėjimas.

Balandžio 18 d. čia komu-j algas, kiek norite,—15 ar 20; 
nistų vadovybėje buvo sureng-1 procentų ; tai tada, leisime dirb-i 
ta demonstracija, kurioje da-!tuvę dirbti.
lyvavo virš 6,000 bedarbių, j Negana to. Susišaukė dar-: 
Kalbėtojai aiškino ne tik be-|bininkus į mitingą ir atsivedė 
darbių reikalus, bet ir pare i-i miesto majorą; na, ir pradėjo I 
gą darbininkams apgint Sovie- Ūs “spyčių” sakyti; 
tų Sąjungą nuo imperialistų;

j tuomi jie ganėtinai 
j energijos publikai, 
buvo išrinkta penki 
kurie su bedarbių 
mais eitų į City Hali; 
sa demonstracija leidosi 
kui City Hali. Delegatai ėjo

1 pirmose eilėse, dainuodami re- 
' voliucines dainas.

Kai priėjo prie City Hali, 
pasitiko policijos vadas ir pra
nešė, kad delegatams yra du-' 
rys atdaros į miesto valdybos) 
rūmą, bet minia, sako, tai tu-; 
ri eiti kiton pusėn. Tačiausj 
■bedarbiai to neklausė, sustojo) 
prieš City Hali ir savo ; ’

pridavė
Po to, 

delegatai, 
reikalavi- 

ir vi
li n-

wood, Pa.
Stačinskas, 2310 Sarah St., 

Pittsburgh, Pa.
Yasadavičo, 538—-3rd Ave.,

Kensington. Pa.
1 '

Heights. III.
11— Anna Adomaitis, 

gahela, Pa.
12— John Kinderin, 

Ambridge, Pa.
13— S. Orban, R. F.

■ Pa.
14— Geo. Urbonas, 

dock. Pa.
15— P.\ Kavaliauskas, 300
16— J. Šileika, 142 Pine
17— K. Levine, 242 Penn 

Turtle Creek, Pa.
Preikšu, P. O. 
Va.
Mansis, P. O. Box 65, 
Cibulskis, 
Y.
Sodeikis,

70-42
1324 

Youngstown, Ohio.
41

I Io, N. Y.
i 26—J. Šeris, 

ville, Pa.
27—Motiejus
29— Antanas

ter, Pa.
30— J.

ton

Monon- Į 
Maplewood Ave., !

42, Rices Landing, 
Library St., Brad- 
Todd St,, Aliquippa, 
St., Nanticoke, I’a.

Ave. Extension,
Box 201, Minden, 

Slovan, Pa. I 
Link Ct., Maspeth, |

Powersdale Ave., 

Eckert St., Buffa-

0<X/QO<X>QCX>0<>000<X><K<XX>OOC<>C>0^>CXXXX>0<>

WORCESTER, MASS

RENGIA WWRCESTERIO AIDO CHORAS

SU UŽKANDŽIAIS

Dielininkaitis, ........... —

223 E. Mahanoy Avc., Girard-
Batutis, Box 24, Wilsonville. Ill. 

____ Kubilskis, Box 236, Coul Cen-
Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben- 
. Ill.
Tilvik. 38 N. 7th St.. Easton,

B. ShatkuH. 1256 Scribner

Box
Vine
So.
Box

J. 4th
Autumn

38 N.
33— A. B. ShatkuH.

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audic.iaitis, P. O.

ton. Ill.
35— K. Bagdonas, 114 N.

kin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas, 

Harrisburg, III.
37— L. Aimanas, 

Shannon, Pa.
38— M. Tnn?”!ien6, 

Frankfort, III.
39— Tony Zcdolek, 

linsville. Ill.
40— Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. Guziavičienė, P. O. Box 

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

Ill.
43— M. Lingevičicnė, 424 Fordney Ave., ■

Saginaw, Mich. •
44— —Ona Norelk. 709 Maple St., Zeigler, III. j
45— M. Savukaitlenė, P. O. Box 262, Cuddy, • 

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

Ind. 1
47— J. K. Alvinas, 2322 Scotten Ave., 

troit. Mich.
48— J. Sabaliauskas, 416 

ersville. Pa.
49— A. Matulevičius, 279 

Brooklyn, N. Y.

ijis •’spyčių'' sakyti; esą, pasi
duokite kompanijoms; kaip jos 
nori, tai taip lai' daro, nes ki
taip bus bloga: miestas visiš
kai nusibankrutuos.

Taigi kompanijo 
tuoj aus iškepė ir 
kad, girdi, mes su 
tinkame, ir uždarbį 
ir darbo valandas 
kad tik gaut dirbti.

Darbininkai, neklausykite
tų agentų ; nesiduokit apmul-; 50—ch. 'AdomaiUs, 420 Pressiy 
kint, nes bus bloga jums pa-, 51—p!
tiems.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
29 ENDICOTT STREET 7-ta VAL. VAKARE .

Pelnas nuo šito parengimo eis padengimui ke
lionės lesų Aido Chorui važiuojant ant “Laisvės” 
pikniko, Brooklyn, N. Y. Liepos 3-čią dieną.

AIDO CHORAS

St.
5 th 
St.,

Empire
2545 W. 4 3rd St.

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr., 
A Ison Ave., Wash-

, N. End,
, Scran-

58—J. N. Valanchaw-ky, 11 Bigelow St., 
Brighton. Mass-

JUOZAS KAVALIAUŠKAS
Gegužės 8 d. buvo sureng-

• tas susirinkimas delei rarmosj 
sktti-1 Pb'kimo nusenusiems; sumany-| 

čium užtvenkė gatves ir laukė.
i kol delegatai išeis. L -------
buvo tokia pasiryžus, kad po
licija nedrįso nei žiauraus žo
džio pasakyti; tik prašė kai-Į 
bėtoją, kad praneštų publikai,! 
idant eitų antron pusėn City | 
Hali savo mitingą laikyti, kol 

priduos bedarbių

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir Nevz Jer? 

sey valstijose

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

ta, kad būtų “pUSė MaSS. Vals-| 56“V. Gla^b^ Georgo Avė. 
n tijos” nupirkta. Pirmas kai-j r>7-John Norkus. 351 Ferdinand St.

bėjo J. Urbonas; “Keleivio” 
‘ redaktorius Michelsonas nugie- 
,'dojo panašiai, kaip ir pirmasis 
! kalbėtojas, abudu, mat, yra 
j vieno plauko sėbrai. Išeina 
! kalbėt ir J. Urbša; šis irgi pra
dėjo tokį pat monologą lošti. 
Ant pabaigos, pasirodo Dr. Mi- 
kolaitis, matyt, l(aip tik pa
liesdamas... Pradėjęs spyčių 
drožt, pakelia galvą augštyn | 
ir pamato, kad sėdi pora vai-l 
kų; o jam, nabagui, pasirodo,) 
kad daug vaikų, tai reikia

__ YOUNGSTOWN, O. — Vi- 
p I sos didžiosios kompanijos pas- 

! kclbė, kad nuo 15 d. gegužės 
orge Phillipar, 17,000 tonų ) bus darbininkams 
našumo, $5,000,000 vertės, 15 nuošimtis algų, 
užsidegė ir nuskendo. Dar haLus klausimas 
nėra žinios, kiek, bęt sako- 

♦ ma, kad daug gyvasčių su
degė ir nuskendo. Laivas 
nuskendo Aden įlankoj. Ja
me važiavo žymių Franci
jos žmonių.

Pagelbai pribuvo sekami I ži kūdikiai niekad negauna la-jPh'm to buvo masinis mitingas 
’ " .. .ir?!e P,aty,sT ^legatai norėjo prakalbą sakyt, tad

e.t į City Hali ir priduot be- net amiršo, apie ka šnekąs; 
darbių redvalayimus, bet tada tik ant pabaigos susiko: “Ar 
„’i- •• • t-’j- _____ _ j? vLi norite farmą pirkt? Pa-

’ kelkit rankas. Na, tai visi 
■meskite po šimtinę!” Mat, jis 
■ manė, kad darbininkas gali 
1 taip lengvai numest šimtinę, 
i kaip jis už receptą du dole- 

. — Su tuom ir už
sibaigė visas jomarkas.

: Beje, farmos si
buvo atsilankę ir pas vietinį 
kunigą. Tas tuoj,aus užklau
sė: “Ar seseris laikysite te
nai?” Kuomet jam pranešė, 
kad ne, tai kunigas atsakė, 
“nereikia nei farmos.” Mat 
avinėlis negali be avelių apsi
eiti. '

ADEN, Armėnija.
Francijos laivas vardu

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

laivai: Laivas Sovietų Są
jungos, “Sovietskaja Neft,”

lijos laivas išgelbėjo 129; 
laivas Mahsud, nepažymėta i 
kurios šalies, išgelbėjo 134.

Kiti pranešimai paduoda= 
kitokias skaitlines apie iš
gelbėjimą laivo pasažierių 
ir darbininkų. Veikiausia 7

( dar nesurinktos pilnos ži- kia, kad darbininkai nekovoja 
nios

I dyti.
Na, o šalis perpildyta 

riais turtais.
Vietos laikraščiai paskelbė 

kad nuo 15 d. gegužes uždari- . 
I nės maitinimo įstaigas, tas pa-' 
čias buizos virtuves. '

Ką tas reiškia? Tas reiš-

už savo žmoniškas ‘teises, tai 
i buržuazija ir nepaiso dąrbo 
'žmonių ir jų alkanų šeimynų, 
' mažų kūdikių. Vyskite, dum
kite, kaip rudens užpulti aug
menys; mirkite badu, žudyki- 
tės; tegul griūva darb. šeiniy- 

O buržuazija į
Piknikas
- • x • ta • i nų santikiai.i Rengia Lietuvių Darbimn-'tą vjską ranka pamoja> gyye_ 

kų Susivienijimo 5-ta kuopa į na pertek)iuj, šunis vėžina pui- 
Laurel_ Spying, New Je! sey, kiaušiai įrengtuose automobi- 
geguzės 22 d. Pradžia 10 val.ijjuose. ke]ja orgijas blizgančių 

. | rūmų salionupse, kur darbinin-
Gera orkestrą grieš šo-1 ]<as neį anį šaligatviu negali 

kiams. Galėsite šokt visą die-1 nn^irndvt
ną. Yra kur ir maudytis. Tik!
nepamirškite atsivežt “ba-! ,Tai krikščioniškos artimo 
thing siutus.” Taipgi bus ska-1 me!^s civilizacija! \ 
nių užkandžių ir saldžių gėri-i prje to visko štai kas 
mų. Be to, galėsite už nupi-l reikia pridėti. Pastaruoju 
gintą kainą įstot į Lietuvių ]<u darbininkų algos yra

jų nei prie durų neleido; mat, 
policijai atrodė dar negana di
delis skaičius bedarbių rėmiau-i 
čių tuos reikalavimus.

Tad matome, draugai it 
draugės, kad tik mūsų ben-' 1 7 4- i JI K VV A I * K/

j d ras darbas tegali mums , rįų paimt 
resnį rytojų parodyti. Organi- 
zuokimės tad visi į Bedarbių | 
Tarybas ir į komunistines or-' 
ganizacijas.

Balandžio 18 d. demons
tracija sudrebino Hamiltono 
miesto galvą; tai jis ‘griebėsi 
už? darbo ir <pdluido veikt vi
sus savo šnipus, kad sudemora- 
lizuot prisirengimus prie Pir
mosios Gegužės demonstraci
jos ir išgąsdint darbininkus, 
idant nedrįstų joj dalyvaut; 
bet savo tikslo, neatsiekė, nes 
Pirmosios Gegužės demonstra
cija šičia buvo tokia milžiniš
ka ir kovinga, kaip kad Ha
miltonas niekad nesitikėjo 
matyt.

Sykiu su minimais šnipais 
zujo ir darbavosi lietuvis so- 
cialfašistas A. V., taipgi bau
gindamas ateivius darbininkus 
deportavimais. Be kitko, jis 
plepėjo, kad ve jau kratą pa
darė pas O. ž. ir ten suras vi
sus aiškumus. Man gi labai

Pirm.
Pirm.

258 Amen St. 
Nutarimų rafit.

49 Sawtelle 
Turto rašt. K. VenslauskiB,

12 Andover St.
Ligonių rafit. M. Jazukevlčia, 

, . . į 153 Ames St.
UmąnytOjai ' n.dininkaa M. Miškinis,

• I 9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušaa, 14) Sawtelle Ave.,

B. Zdanavičia, IP Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 WubHter St.
Maršalka A. Barkauakao, 
102 Hantington St.
Viai Montell. Maaa. . ,

Komisiją.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gčri- 
mii, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve- 
stuvčms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

LUTV1NAS

Lutvin’s Hali yra 
plačiai žinoma no 
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.

VAIDYBA 1931 METAM: 
V. GoIusevičiuB, 51 Glendale St. 

XTV piu Očtiį MULU paiuiiiev; Pirm, pagelb M. MiSkinia, 9 Burton St.
ir apie vietinius sklokos vadu-! JKį ™’slį. Jj. A~.
kus. Pirmiaus jie sakydavos1 įž.dln,"knH PetmuskaB. 22 Merton st.

- t • • • ■ I Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.esą dideli revoliucionieriai, bet; Iždo Globėjui: F. Alunevičia, 18 Intervalo 
St.; S. MaChilaitiR, 57 Arthur St.; S. 
Petravičia. 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Avo. 
Visi Montello, Musa.

. Draugija nuairinkimus laiko kiekvieno mė- 
l nėšio pirmą seredų, 7-tą va), vakare. Lietuvių 

Tautiškam Name.

Moterų 
Pašelpine Draugystė Birutė

■' MONTEI.LO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

Pirm, E. Beniuiienū. 16. hunker Avo. 
Vice-pirm, O. Turakienė. 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. ZIaen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. ' K. čoreškienū, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičjenė, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St. ' 

Duobiene. 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 InterVale St.
Ligoniu. Rašt- M. Potsua, 184 Amei St. 
ICaršidkR J. Šimanskienė, 88 Vine St. 

Visos gyvena Montello. Mass.

kaip reikia, tai nepasirodo to-, 
kiais, kaip gyrėsi. Dabar sa-i 
ko, kad “dar laikas nepribren-j 
dęs.

Bal. 28 d. buvo alkanųjų 
inaršavimas. Į Bostoną; nei vie
nas sklokinįnkas nepaskodė; 
o vieno iš jų “čyfų” pati kal
bėjo, kad dar peranksti 
prašyt valgyt;, esą, “dar 
dirbu, o jie vistiek nieko ne
gaus.” Tai bent “kovotojai.” 
Tai to juos išmokino Prusei-

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

nas važiavimas 10 centų; ga- įdomu, iš kur A. V. gavo tas j
zas, elektra ne tik neatpigo, bet žinias, jeigu jokios kratos dar'kos teorija.
pabrango j’vanduo-už ;3 mene- nebuvo buyę pas drg. O. ž.,1 Lawrence’o Jurgis.

Įsikūręs 25 Metai
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, Puslapis šeštas , LAISVE

VIETINES ŽINIOS
$715,000 Išmokama Politi 
kierių Peniukšliams Visai 
Be Jokio Reikalo

SMULKMENOS

Būkite Aido Metiniam : Komun. 6-tos Sekcijos 
Iškilmė ŠeštadienįPiknike Sekmadienį

Aido Choras pereitais me
tais turėjo savo pikniką šiuo 
pačiu laiku. Jis buvo gana 
pasekmingas ir Aidui liko gra
žaus pelno. Tad Aido Cho
ras kreipiasi ir šiemet į savo 
gerus draugus, drauges ir rė
mėjus, kad jie padarytų dar 
geresnių pasekmių dabarti
niam Aido piknikui, kuris 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
gegužės 22 d., Klaščiaus Clin
ton Parke, Maspethe.

■ ‘ Visi Aido Choro rėmėjai! 
Šiemet turėtumėt ne vien pa
tys dalyvauti piknike, bet dar 
ir po draugą bei draugę atsi
vesti. taip kad padvigubintu
mėte publiką ir Aidą gerinus ijįstrįkto 
sudrūtintumėte finansiškai 
moraliai.

Dainos dailę mylintieji, 
si Aido rėmėjai privalėtų 
tai padaryti. Tad jauni, suau
gę ir seni, rengkitės į Aido 
Choro pikniką, kuriame Aidas 
suteiks dailią programą. Dai
nuos Latvių T. D. Apsigynimo 
Choras, Aido Merginų Sekste
tas, Aido Vyrų Choras ir Aido 
Mišrus Choras. O Wm. Nor
ris sakė, kad suorganizuos ge
riausią šokiams orkestrą iš vi
sų, kurios kada nors griežė 
mūsų parengimuose.

Ateinantį nedėldienį, todėl, 
palikite nuošaliai kitus reika
lus, o būkite kartu su Aidu 2 
vai. dieną Klaščiaus Parke 
Maspethe, N. Y.

Komisija.

Brooklyniškė 6-ta komunistų 
sekcija iškilmingai pažymės 
atidarymą savo rinkimų kam
panijos. Tam sekcija rengia 
koncertinį bankietą šeštadienį, 
gegužės 21 d. vakare, šiam 
raudonam pokiliui yra paimta 
abidvi “Laisvės” svetainės. 
Programoj dalyvaus Rusų Ba
lalaikų Orkestrą, Aido Choro 
Merginų Oktetas ir kt. Be kit
ko, bus ir revoliucinių eilių

■ deklamacijos. Šokiai, prie pa
rinkti nai geros orkestros, tę
sis iki gaidgystei.

Bet štai kur ypač svarbi to 
vakaro kanuolė. Prakalbą sa
kys Komunistų Partijos Antro 
.... ........ > organizatorius, drg.

lrjl. Amter, vienas iš komunistu i 
kandidatų ateinantiems rinki
mams, labai įspūdingas kal
bėtojas.

Draugai skaitytojai, garsin
kite šį bankietą ir patys jame 
būtinai dalyvaukite.

Reng. Komisija.

NEW YORK. — Civilės Ta
rybos Reformų Sąjunga kalti- Tai 
na, kad 106 politikieriai ir jų p . - 
giminės neišlaikydami jokio j tų įrankis, 
civilės tarnybos egzamino, oi 
užima valdiškas vietas ir per! 
metus gauna $715,000 algos! 
iš miesto. Augštesni politikie-| 
riai jiems tuos darbus įtaisė 
už kyšius arba už pasidarba
vimą demokratų partijai. O 
ant civilės tarnybos įstatymo 
tai jiems nusispjauti.

Minima piliečių Sąjunga 
įrodinėja, kad daugumoj minė
tų vietų visai nėra kas veikti, 
o alga vis tiek mokama tiem 
didesnių politikierių peniukš
liams.

NEW YORK. — Milionie- 
rė Jacob Schiffienė padovano
jo 250 tūkstančių dolerių Boy 
Scoutų lavinimui. Boy Scou- 

i yra kariškai patriotine 
vaikų organizacija, imperialis-

NEW YORK. — Begesinda- 
!mi gaisrą skiepe po num. 457 
I Broom St., buvo aptroškę nuo 
pasileidusio žibinamo gazo 18 
ugniagesių. Tapo atgaivintu.

New Yorke pereitą pirma
dienį buvo 83 laipsniai karš
čio; tai esą daugiau negu 
bent kas ^atsimena tą dieną.

Tree., Geg. (May) 18, 1932

PARDAVIMAI

BROOKLYN LABOR LYCEUM
PARSIDUODA, kriaučių šapa, įreng

ta vyriškų drabužių siuvimui. Vi
sos moderniškos mašinos, finishers 
ir kitos. Galima siųti sekotus, over- 
kotus ir top-kotus. Kreipkitės tele
fonu: Stagg 2-8685.

(117-119)

PARSIDUODA kendžių Storas. Biz;
nis įdirbtas gerai. Parsiduoda uz 

pigią kainą.
87 Johnson Avenue, Brooklyn, N. Y.

(117-120)

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Su.suir.Kinių ir 
tt. . Puikus ateičiųs su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandy&ite/

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

vi-

Kaip Spaustuvininkai 
Protestuoja prieš 
Californijos Valdžią

Skalbinių Vežikai Laimėjo

Prieš Pilsudskio Fašizmą 
—Protesto Mitingas

NEW YORK. — Vadovybėj 
kairiosios Industrines Skalbėjų 
Unijos, išvežiotojai skalbinių, 

•dirbanti Bronx bei Edison Ho
me Laundry, privertė samdyto- 

ši ketvirtadienį vakare busji“8. Pri?8t P0*5 iki U°
masinis mitingas protestui.d *?os. i -sava’ ę. uomi <v 
prieš Lenkijos Pilsudskio fašis-1u^arbio numusi- 
tinj terorą. Mitingo victa_ į ^4; buvo pirmiaus pada- 
Irving Plaza svetainė, kampas p ytas- 
15th St. ir Irving Place, arti' 
Union Square. Sykiu bus pro
testuojama prieš Lenkijos ren
gimąsi karan prieš Sovietus. 
Lietuviai darbininkai turėtų 
skaitlingai suvažiuoti į šį mi
tingą, atmenant kokis yra Pil
sudskis kaimynas ir Lietuvos 
varguomenei.

MIRTYS — LAIDOTUVES

Petras Bučinsky, 53 metų, 
851 First Avė., N. Y. C., mi
rė gegužės 13 d. Palaidotas 
gegužės 17 d. Kalvarijos kapi
nėse.

Laidotuvių apeigom rūpino
si graborius J. Garšva.

Ar Išrinkote Delegatus j 
Komunistų Nominavimo 
Konferenciją?

Kasdien New Yorko distrik- 
to rinkimų komitetas gauna 
įgaliojimus delegatu Į komu
nistu nominavimo konferenci
ją, kuri bus laikoma ateinan
tį sekmadienį, gegužės 22 d., 
Manhattan Lyceum, 66 East 
4th St., New Yorke. Daugiau

NEW YORK. — Amerikos 
Darbo Federacijai priklausan
tis spaustuvininkų lokalas 83- 
čias atsisakė siųst delegatą į 
spaustuvių darbininkų unijos 
suvažiavimą todėl, kad Fede
racijos vadai šaukia tą suva
žiavimą Californijoj, kur yra 
nekaltai pūdomas kalėjime 
Tom. • Mooney. Tuomi šie 
spaustuvininkai išreiškia pro
testą prieš Californijos teisda- 
rystę ir tos valstijos guberna
torių, kuris atsisako paliuosuot 
Mooney.

Rinkite Komun. Partijos 
Kandidatams Parašus

_......... , Jau dvi savaitės kaip prasi-
ateina įgaliojimų nuo įvairių dėio rinkimas piliečiu parašų, 
darbo unijų, šapų komitetų ir.Visi komunistinio judėjimo na

triai ir pritarėjai privalo tuos 
parašus rinkti, kad galima bū
tu įdėt Komunistu Partijos 
kandidatus į balsavimų blan
kas delei valdininku rinkimų 
ateinantį rudenį. Tik jeigu 
bus surinktas reikalingas pilie
čių parašų daugis, darbininkai 
tegaus proga balsuoti už savo 
klasinę Partiją, už Komunistų 
Partija, kuri viena ištikro te
veda darbininkus kovon už be
darbių apdraudą. prieš uždar
bių kapojimus ir. už geresnį 
darbo mokesnį.

Kapitalistai labiau, neori bi
le kada darys visokias kliūtis, 
kad darbininkai negautų bal
suot už Kom. Partiją. Bet 
darbininkai turi pasistengti nu
veikti visas tas kliūtis; pirmas 
gi delei to darbas yra surinkt 
reikalingą skaičių piliečių pa
rašu, ir tai kaip galint grei
čiau.
v. Brooklyniečiai vra šaukiami 
šiokiomis dienomis vakarais ir 
sekmadienio rytą ateiti į 
Laisvės” raštinę bei 61 Gra- 

hNL»Ave” gaxUt reika’in?as 
blankas su patarimais ir leis
tis piliečių parašų rinkti.

pašalpipių organizacijų, bet 
vis dar negana.

Ši konferencija turi būt to
kia didelė, kad vietinė kapita
listu valdžia persitikrintų, jog 
darbininkai yra pasiryžę iš
rinkt tokius valdininkus, kurie 
atstovautų darbo žmonių rei
kalus. Sekmadienio konferen
cija turi įrodyti miesto valdo
nams, kad darbininkų minios 
neseks paskui grafterišką ma
joro Walkerio valdžią su josios 
alaus parodomis. Darbininkiš
kos organizacijos privalo duot 
Tammany Hali saikai suprast, 
kad darbininkai permato, jog 
tokios alaus parodos yra be
darbių 'mulkinimas, idant nu
kreipi jų atydą nuo kovos už 
apdraudą visiems bedarbiams.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos, kiekviena pasiųskite 
bent po du dalegatus į mies
tinę konferenciją sekmadienį, 
kur bus renkama delegatai į 
nacionalį komunistų nominavi- 
mu suvažiavimą, kuris įvyks 
Chicagoj.

Delegatų įgaliojimus tuo- 
iaus pasiųskite šiuo adresu: 
Election Campaign Committee^ 
Room 505, 50 East 13th 
New York City.

Fotografistai Kovoja

St
Barberiy Streikas

CLIFFSIDE, N. J.
susi-Gegužės 11 d., įvyko 

rinkimas LDS. 115 kp. 
rių buvo 14 iš 24, taigi negana 
daug, o susirinkimas buvo po
rą sykių garsintas “Tiesoj,” 
“Klampynėj” ir šauktas atvi
rutėmis. Liko išrinktas dele
gatas į seimą “duoti patari- j 
mą,” kad Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas nemaišytų poli
tiką su pašalpine organizacija. 
Kalbėjo Steponavičius apie 
pusvalandį, užsipuldinėdamas 
drg. Bimbą, Mažeiką ir “Lais
vę” ypač todėl, kad 
čiai “išviję” net tokį 
kaip V. Katinas.

Buvo pastebėta, kad 
bedarbis narys negali užsimo
kėti narinių mokesčių. Bet 
apie tai nei vienas iš tų, ku
rie sakosi, kad jiems “bešališ
kai rūpi” Susivienijimo gerovė, 
nenorėjo girdėti. Taip ir pa
liko. O žinoma, kad kuopos 
ižde randasi pinigų. Tad ma
tom, kaip jiems rūpi organi
zacijos reikalai—vienas narys 
liksis suspenduotas, o apie ga
vimą naujų narių pas juos nei 
kalbos nėra.

laisvie- 
gerą,

vienas

Mezgėjai Rengias Streikan
NEW YORK.—Pereitą sek

madienį 
ninku iš 53 mezgimo šapų tu
rėjo konferenciją • Irving Pla
za svetainėje. Jie atstovavo 
4,000 mezgėjų. Nutarė kitą 
sezoną eit į masinį streiką, rei
kalaudami pridėt 10 nuoš. už
darbio abelnai, o pigiausia 
dabar apmokamiems — 20 
nuoš., ir vadovybėje kairiosios 
unijos kovot už 44 valandų i 
darbo savaitę, vietoj, dabartį-1 
nių 48 ir 50 valandų.

Smetonos Šmugelis

delegatai nuo darbi-

Darbininkų ir kaimo biednuo- 
menės dvisavaitinis laikraštis

“BALSAS”
Kiekvienas lietuvis darbininkas 

privalo skaityt “Balsą”. Atskiro ekz. 1 
kaina Lietuvoj — 15 centų. “Bal
są” galima užsisakyti Vokietijoj Til
žės mieste šiuo adresu: Deutschland, 
Redakcija, Max Laborius. Užsaky
mus galima daryt ir per paštą.

“Balso” kaina 1932 metams
Tilsit, Pr., Memelstrasse 26, “Balso”

Vokietijoj, Francijoj, Belgijoj, 
Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj: 
metams — 2 markes; 6 men. — 1 
markė; atskiras eks. 10 fenig.

Amerikoj ir kitose valstybėse: me
tams—1 dol.; 6 mėn. — 60 cen.; 1 
ekz.—5c.

SSRS.: metams — 2 rub.; 6 men. 
—•! rub.; 1 ekz—.10 kap. '

“KOMUNISTAS
LKP. CK. organas
Eina kas antras menuo

Kaina 1932 metams: Lietuvoj: 
kiri ekz. — 25'cent. Amerikoje: 
tams—60 cent.; atskiri ekz.— 
Vokietijoj: metams — marke; a 
ri ekz — 20 f.; I ’ 
rub.; atskiri ekz

99

: ats-;
: me- 
-10c?;
itski-

SSRS.: metams — 1
—20 kap.

Partijos Darbas” I
LKP CK. organas paskirtas dar-1 

bo klausimams
“Partijos Darbą” privalo skaityt 

kiekvienas LKP ir komjaunimo są
jungos narys.

Kaina 1932 metams: Lietuvoje: at
skiri ekz 
—1 dol 
SSRS.

44

25c.; Amerikoje metams 
Vokietijoj1: metams—2 m.; 

metams—2 rub.
“Komunistą” ir “Partijos darbą” 

galima užsisakyt “Balso” adresu.

zss

>
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NEW YORK. — Fotografi
jos darbininkas turi būt pusė
tinai palavintas .bet samdyto
jai ir tiems darbininkams mo
ka begėdiškai ' mažas algas. 
Imkime kad ir Edison Jazanįi- 
an studiią, 724 Fifth Ave. Kai 
kuriem fotografistam ten buvo 
mokama tik $6 per savaitę už 
48 valandas darbo; daugelis 
aukščiausiai išlavintų fotogra- 
fistu tegavo tarn $15 ir $20. 
Bet. no dviejų pirmesnių algos 
kirtimų, dabar tos studijos sa
vininkas Kaidon paskelbė dar 
naują 25 procentu numušimą 
algos. To, jau darbininkai ne
pakentė ir visi sustreikavo.

NEW YORK.—Antradienį 
sustreikavo 3.500 barberių 
tarp Canal ir 58th St. Reika
lauja $22 užtikrintos algos per 
savaitę ir 50 nuoš. to. kiek bar
bens padaro virš $42 per sav. 
šapose, kur yra “trumpos 
valandos.” Kitose šapose rei
kalauja $30 pastovios algos ir 
50 nuoš. virš padaromų $45 
per sav.. Bet kadangi tie 
barbenai randasi vadovybėje 
Amerikos Darbo Federacijos 
feikerių, tai ir šį sykį jie galės 
būt parduoti.

Barbenai turi organizuotis 
į bendro fronto eilinių narių 
komitetus kovai už savo rei
kalavimus i ir nepasiduot gel
tonųjų vedų meklerystėms.

New Yorko sveikatos . ins
pektoriai per paskutinius ke
turis mėnesius suėmė ir sunai
kino 27,940 svarų Smetonos. 
Tai Smetona, kuri be inspekto
rių peržiūrėjimo buvo bando
ma įšmugeliuot j miestą. - Bet 
jos, matomai, suklastuotos bu
vo kur kas daugiau įvežta, ne
gu suimta. Trims stambięmsr 
pieniškų produktų biznieriams 
buvo atimta “laisniai” už to
kios Smetonos pardavinėjimą. 
Tačiaus, žinant New Yorko 
valdininkų graftą, reikia su
prasti, kad klastinga smetona 
su jų žinia yra pardavinėjama 
daugelyje krautuvių.,Bėda tik 
tiems biznieriams, kurie nesu
sipranta, kad reikia inspekto
rius papirkti.

i Ta smetona Įgabenama tre
kais, kuriuos saugoja ginkluoti 
gengsteriai;

949-959 Willoughby Ave,
Tel,

2*5043PUBLIC

INC

X

156

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

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

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatoinis
Apart Nedėldienių

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo » vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniikai vyrų ir 

moterų liga* kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimu kraajo ir ilapumo.

DR. MEER .
W. 44th St., Room 181 

New York, N. Y. 
Ve lando. Priėmimo l

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

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

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 jčirškinimais

ir

mnin nnrimiii a Sovietu Sąjungos vėliausia filmą su angliškais 
DABAR RODOMA išaiškinimais sutvarkyta pagal Maskvos Dailės 

Teatro sceną “ŠARVUOTAS TRAUKINYS.” 
Kariškas paveikslas su mūšiais, 
trenčejomis ir scenos baisios 

net įsivaizdinti
CAMEO TEATRE

Rodo be perstojimo nuo
Nuo 9 iki 1 vai. po pietų—25 centai

Š A R VUOTA S TR A U KIN YS.

"SIBIRIŠKAS PATROLAS”
Broadway ir 42nd Street

9 vai. iš ryto iki vidurnakčio.

X 
X

x

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U SKA S ) 
GRABORIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA w SEKANČIUS « DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu/ ir iš čia 
PAS1UNČIAM £ KUR KAM REIKIA. TURJM .PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽJA_V1ETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, daimantus 
ar bi ką iš auksinių daiktų ži
nokite, kad 
sipirksite.

pas mane

ĮVAIRŪS

RODŽIAI

JAUSTOS
UŽ PRIEINAMA

KAINĄ

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

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

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė <

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

JONAS STOKES
Fotografas

Siuorrč pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

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

daiktų ži- 
pigiau nu-

LAIK-

NAU-

MADOS

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y^

402

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

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.

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

Telefonas, Midwood 8-6261

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

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris

Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c—

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtip dabar ati
darė nauj'ausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su

' šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsinėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARTJINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ii’ 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. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose zAve. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.
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