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Prūseikos kontr-revoliucinis 
organas “Klampynė” spausdi
na Kalinikovo romaną. Dau
gelis gal mano, kad tai revo
liucinė literatūra. Bet kaip vi
sa Prūseikos politika yra prieš- 
darbininkiška, taip ir tas ro
manas. “Priekalas,” No. 3, 
1932, štai kokių davinių apie jį 
paduoda:

“Ką gi ‘Klampynė’ pasirinko,) 
išvertus leisti per savo špal
tas? Gal kokį proletarinės li
teratūros veikalą, ypač iš tur
tingosios rusų proletarinės lite
ratūros? Gal ką iš revoliucinių 
Vakarų rašytojų kūrinių, kurie 
eina kartu su proletariatu ir 
tarnauja jo revoliucinei kovai? J 
Taip manyti būtų nesąmone,' 
nes ir literatūroje renegatams 
rūpi ne kova, ne šaukimas į ją, 
o miesčionių, biznierių smalsu
mo patenkinimas.

‘'X?'

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Iš laimėsite 

Pasauli!

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Gegužės (May) 19, 1932 Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

“Iš milžiniškos Sovietų lite
ratūros ‘Klampynė’ pasirinko 
tūlo J. Kalinikovo romaną ‘Vie
nuoliai ir Moterys (rusiškai jis 
vadinasi ‘Mošči). Tai roma
nas, kuris, tiesa, 1925-26 m. 
buvo sukėlęs kiek apie save kal
bų Sovietų literatūroje, bet tik, 
kaipo miesčioniškai bulvarinės, 
pornografinės, chalturinės lite
ratūros pavyzdys, 
prisidengęs neva 
‘antireligine’ tema, 
stangomis parodyti 
gyvenimą,- 
kreipia į 
ištvirkimo 
damas 
menų.’
nas žemiau bet kokios kritikos. 
Sovietų kritika jį griežtai pa-j 
smerkė, ir pats romanas senai • 
užmirštas; prisimenamas tik j 
kaipo pornografijos sinonimas. I

Autorius, 
‘aktualia,’ 
neva pa- 

vienuolynų 
-visą savo domę nu-
miesčionių smalsias 

scenas, nešykštė- 
pornografiškų ‘smulk- 
Dailės žvilgsniu roma-

“ ‘Klampynė* gi atkasė 
kontr-revoliucinį pornografinį 
šlamštą ir leidžia per savo špal- [ 
tas. Ir savo ‘dailiąja literatū
ra’ tai ji pilnai dirba kontr
revoliucinį darbą: darbininkus 
traukia nuo kovos į miesčioniš- 
kai-pornografišką klampynę.”

Tai matote, kokį veikalą pa
sirinko švenčioniškis išversti, 
ir Prūseika paleido per savo 
“Klampynės” špaltas. Kitko ir 
negalima laukti nuo renegatų.

Telephone Stagg 2-3878

1

W»»«J

Bijant

CHAI LAR

Arthur

ENDICOTT-JOHNSON SHOE KOM
PANIJOS DARBININKU KOVOS

BINGHAMTON, N. Y.— tę darbininkai pamatė, kad 
Po to, kaip pereitą ketvir- iš šitaip vedamo streiko, 
tadienį, 12 d. geg., sukilo gali išeiti niekai. 
Victory dirbtuvės darbiniu- skIeidg iapelius
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žemlapis Parodo: Trys Didelės Armijos Eina link So vietų Rubežiaus. Į Kairę nuo Numerio 5-to Yrą Sun
gari Upė; Netoli Jos Matosi Dalis Amur Upės, Kuri Sudaro Rubežių Tarpe Mandžurijos ir Sovietų Są
jungos. Visos Priemonės Sungari Upėje Yra Japonijos Rankose ir Naudojama Gabenimui Kariuome
nės prie Sovietų Rubežiaus. Kitus šio žemlapio Reiškinius Paaiškina Numeriai ir Aiškūs Japonijos 
Mobilizacijos Atžymėjimai. ■

Jie pa- 
, šaukiant 

visus šios kompanijos dar
bininkus išeiti pirmadienio 
rytą streikan ir susirinkti 
pas Victory dirbtuvę. Be 
to, atvyko čionai čeverykų 
unijos organizatorius iš 
New Yorko. Sekmadienį, 

(Tąsa 2-ram pusi)

Į Kanadą yra įleidžiama be 
didelių kliūčių ALDLD šių me
tų knyga “Religija.” Ten mes 
turime jau vienuolika kuopų su 
apie 400 narių. Mūsų draugų 
pareiga pasiekti ir tuos darbi
ninkus, kurie dar nėra ALDLD 
eilėse. Reikia traukti bedar
bius į mūsų eiles. Knygos “Re
ligija” antro tomo mes turime 
pakankamai. Ją būtinai 
kuoplačiausiai paskleisti 
ninku tarpe.

Sovietų Sąjunga Protestuoja Prieš 
Finansavimą Caristų

Būtinai Reikia Gelbėt Edith Berkman

reikia
darbi-

kiek-Pasaulis ant vulkano, 
viena diena vis koki nors su
krečianti įvykiai pasikartoja. 
Francijos prezidentas nušautas 
per rusą fašistą. Tikslas buvo 
užkurt karą prieš Sovietų Są
jungą. Dabar Japonijos fašis
tai nudėjo savo šalies ministe- 
rių pirmininką. Jungtinėse 
Valstijose buržuazinė spauda 
springsta visokiais išgalvoji
mais apie Lindbergho vaiką. 
Popiežius keikia komunistus ir 
šaukia tikinčiuosius melstis, 
kad panaikinus bedarbę. Fran
cijos laivas supleškėjo Afrikos 
pakraštyje ir, nepaisant, kad 
SSSR laivas “Sovietskaja 
Neft” išgelbėjo 423 .keliaunin
kus, vis tiek kaltė metama ant 
komunistų, būk už nelaimę at
sako Chinijos komunistai. Ir 
daugelis kitų įvykių. Kapita
listinis pasaulis blaškosi ekono
minio krizio sūkuryje, jo val
donai dūksta ir bėdą verčia ant 
Sovietų Sąjungos ir abelno dar
bininkų judėjimo. Du pasau
liai—kapitalistinis ir darbinin
kiškas—artinasi prie sprendžia
mųjų mūšių. Kapitalistinis pa«« 
saulis su visu smarkumu ren
giasi pulti ant SSSR. Darbi
ninkai, budėkite, karas stuksi į 
duris!

WASHINGTON, D. C.— 
Sovietų Sąjungos atstovas 
Boris E. Svirsky įteikė 
Jungtinių Valstijų valdžiai 
protestą prieš baltagvardie
čius, kurie planuoja karą 
prieš darbininkų šalį. Ca- 
ristai baltagvardiečiai da
bartiniu laiku varo vajų 
Amerikoj, kad sukėlus pini
gų karui prieš Sovietų Są
jungą.

rėme ! 
abejo-| 

nes, kad ir dabar jie remia' 
caristus. Žinoma, tas i 
romą neoficialiai.

valstybės, visuomet 
caristus. Tad nėra

Maskvos “Pravda” 
Kritikuoja Trukumus

MASKVA. — Maskvos
Sovietų Sąjunga kreipia “Pravda” ir kiti laikraščiai 

domę į tai, kad baltagvar
diečiai Amerikoj platina 
atsišaukimus, kuriuose ra
ginama siųsti pinigai caris
tų generolui Dietrichui, 154 
Route Pere 
hai, China. Be kitko tame 
atsišaukime 
tas dolerių 
mašininis šautuvas, 
tingai atsišai/kime minima 
apie įvykius ir neramumus 
ant Sovietų Sąjungos rube
žiaus Mandžurijoj. Tiesiai 
sakoma, kad pinigai renka
ma karui prieš Sovietų Są
jungą. Ar Jungtinių Vals
tijų valdžia darys ką, kad 
sulaikius b a lt a g vardiečių 
kampaniją už karą su So
vietais, tai dar labai abejo
tinas klausimas. Amerika, 
kaip ir kitos imperialistinės tų greitai pašalintos.

Robert, Shang-

sakoma: šim-
reiškia naujas

f , • j ,

iškėlė netikslumus Nižnij
Novgorod automobilių fab* 
rike. Perorganizavimas dar 
neina taip, kaip jisai tūri 
eiti. Nėra pagaminama 
tiek, kiek reikalaujama.

• Pagerinimui dalykų šioje 
srityje net reikėjo pasiųsti 
draugai Kaganovičius ir Fi- 
ganteris, kad patyrus esa
mą padėtį. Prie neganėti
nai skubaus gaminimo,kaip 
kad turėtų šitas fabrikas 
gaminti, prisideda dar ke
lios ir kitos priežastys, kaip 
tai: įvairių medžiagų pri
statymas, maistas ir kiti 
dalykai. Komisariatas da
ro viską, kad tos kliūtys bū-

Jau 11 dienų praėjo, kaip Tarptautinis Darbi ninku 
! Edith Berkman paskelbė Apsigynimas daro legalius 
į bado streiką ir tęsia jį be 
I jokio nusileidimo; Kapita- 
Į listų valdžios viršininkai 
'nepaiso darbininkų gyvy
bes. Berkman jau mažai 
gyva. Ją darbininkai turi 
išgelbėti, nes kitaip jinai 
mirs kalėjime badu.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigyniynas daro viską, 
kad ją išgelbėti iš kalėjimo, 
kuriame jinai jau veik mir
šta badu. Jos išgelbėjimui 
nuo mirties reikia pinigų.

žingsnius jos gelbėjimui.
Visos mūsų organizacijos 

turi padėti šiame darbe. 
Reikia siųsti greita finansi
nė parama. Visos mūsų or
ganizacijos, greitai siųskite 
paskutinius, savo centus, 
kad išgelbėti gyvastį vienos 
darbininkų klasės darbuo
tojos. Pinigus' siųskite 
Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui. Nelaukime, 
kol jauną darbuotoja persi
skirs su gyvybę!

( ' • ' ’ * . 1 i

kai ir dėmonstratyviai nu
ėję į kitas dirbtuves išvedė 
kitus darbininkus streikan, 
kompanija aprūpino dirbtu
ves sargais. Penktadienio 
ryte, kurie darbininkai ėjo 
darban, visur rado prie du
rų sargus — ugniagesius, 
tarnaujančius kompanijai, į 
ir policistus. Tos dirbtu
vės, kurios buvo išėję strei
kan, kaipo simpatizuojan
čios Victory dirbtuvės dar
bininkams, penktadienį dir
bo. Dirbo, žinoma, ne vi-! 
sos, nes kai kurios jau pir- 

imiau buvo išbaigę savaitės 
darbą. Gi Victory dirbtu
vės darbininkų dalis irgi 
buvo nuėję dirbtuvėm Vie
ni nešė uždirbtus kuponus 
įduoti, kiti pasiteirauti apie 
visą padėtį, bet dirbti ne-j 
pradėjo. Elektros jėga ne
buvo paleista; kompanijos 
paskelbtas lokautas, vadi
nasi, buvo tęsiamas.

Victory darbininkai savo 
vadu buvo pasistatę tūlą 
“pr.yčerį”-kunigą , Wilson, 
dirbantį tenai čeverykų kir-| 
tėju. Jis ketvirtadienį pa-Į 
reiškė darbininkams, jog 
reikės susirinkti pas dirbtu
vę tik pirmadienį, 16 d. ge
gužės. Vėliau, jo .pareiški- ( 
mai vietos laikraščiuose bu-j 
vo tokie, kad, būk Victory į Pasitikimui baduolių mar- 
darbininkai nenorį šaukti 
visus kompanijos darbinin
kus streikan; jie kovosią 
vieni. Gi šeštadienio vaka
re jau kompanija paskelbė 
laikraštyj, kad Victory 
dirbtuvė pirmadienio ryte 
bus atdara, ir darbininkai, 
kurie nori, gali ateiti dar
ban. Reiškia, lokautas ati- vėmis. 
mamas, bet apie algų nu- 
mušimo atsiėmima nesako
ma nieko. Aišku, kad algų 
numušimas paliekamas. Be 
to, kompanija sako, kad la
bai didelis skaitlius darbi
ninkų pareiškė sutikimą ei
ti dirbti.

Labiau klasiniai susipra-1 tingus gatvėse.

300 Gyvasčių Žuvo--Sovietų 
Laivas Pirmiausiai 
Pribuvo Pagelbon

ADEN. —. Francijos lai
ve keliavusių žmonių dau
giausia išgelbėjo Sovietų 
Sąjungos laivas. Vien°k 
dar skaitoma, kad žuvusių 
bus virš 300 asmenų. Tai 
yra labai didelė nelaimė, 
kokia jau senai buvo.

Conn. Valstijos Ba
duolių Maršavimas

HARTFORD, Conn.
Connecticut valstijos ba- 
duolių maršavimas j valsti
jos sostinę jau netoli siekia
mo tikslo. Dvi linijos mar- 
šuotojų netoli Hartfordo.

šuotojų tokiame mažame 
miestelyje, kaip Bristol, su
sirinko 3,000 darbininkų ir 
demonstravo. Apie vienas 
tūkstantis darbininkų mar- 
šavo su baduolių delegaci
ja. Šio miestelio majoras 
buvo atsisakęs leisti darbi
ninkams demonstruoti gat-

. Jisai pareiškė, kad 
"šaudysiąs darbinink. taip, 
kaip kad padarė Chicago- 
je,” bet darbininkai nepai
sė. Jie pareiškė, kad de
legacija vistiek ateina. Tuo
met miestelio majoras pa
darė nusileidimą ir davė lei
dimą laikyti masinius mi-

Japonija Skubiai Perkasi Ginklus Europoj

i Amerika Parduoda Daugiausiai 
Mašinerijos Sovietams

WASHINGTON. —Ame- pereitais metais, 
rikos komercijos depart- erika būtų geruose santi- 
mentas paskelbė, kad perei- kiuose su Sovietų Sąjunga, 
tais metais * Sovietų Sąjun
ga Amerikoj pirko mašine
rijos už $38,000,000. Gi 
1930 metais Sovietui Sąjun
ga pirko daugiau. •

Vadinas v Amerika So-1 geresnių santikiu su Sovie- 
vietų Sąjungai parduoda ' 
daugiausia mašinerijos. Ki
ta sekanti' šalis, kuri per* 
ką Amerikos mašineriją, 
tai yra Kanada; > Bet Kana* 
da pirko tik už $24,400,000

Jei Am-

■tai pastaroji pirktų dau
giau Amerikoj.

Dabar jau ir Amerika 
pradeda įmatvti savo klai
das ir, veikiausia, grįš prie

New į do chemikalų. Kitas laivasLONDONAS.
Yorko laikraščiai skelbia 
didelėmis randėmis, kad 
Japonija perkasi labai sku
biai ginklus karui prieš So
vietų Sąjungą, šias žinias 
paduoda tarptautinė žinių 
agentūra. Pranešimas sa
ko, kad “gandai apie ruoši
mąsi į karą tarpe Japonijos 
ir Rusijos pasitvirtina.”

Ginklų fabrikas Birming
ham “dabar vyriausiai yra 
užimtas gaminimu Japoni
jai ginklų.” Užsakymas 
yra pagaminti apie 400,000 
šautuvų. Didelis fabrikas 
Glasgowe gamina Japonijai 
torpėdus.

Laivas Glenshier jau iš
plaukė į Tolimus Rytus, iš
gabendamas visį liodą aci-

yra koduojamas ginklais ir 
greitai plauks į Japonijos 
pakraštį.

Tie patys pranešimai sa
ko, kad tie patys laivai ga
lima pakeisti į karinius lai
vus. Sakoma, kad Japoni
jos karininkai landžioja 
Austrijos amunicijoj fabri
kuose ir skubiai duoda už
sakymus įvairių karo reik
menų, v

Tai tokios žinios apie ka
ro pavojų. Vargiai kas be
galės ji sulaikyti, jei tik 
darbininkai galės atmušti 
karo ranką.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy i)

tų Sąjunga, nes jos pačios 
biznis to reikalauja. Todėl 
dabar jau nesigirdi Fish 
komisijos veikimo. Kapita
listai, matydami sau pelną, 
daro biznį su bile kuom.



Ketvirtad., Geguž. 19, 1932

ziu.w. so-

Puslapis Antras

vą Dancigo darbininkų, ku
rie sustabdė Lenkijos amu-' 
niyijbs laivus 19^0 metais. i

[ , ■ ..... -------~ ’ J--------j.....................................................  '• > 1 1 1 1 .iAPŽVALGA Revoliuciją Pųeš ^ontr-revoliuciją;
“Kuomet T enkiios imnp i Socialivstll Pa^įja nesenaij prieš Sovietų Sąjungą, tai 
Kuo et Lenkijos impe j atnietg iššaukimą Nbrnian jiems į pagelbą ateina
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Fašistu Džiaugsmas del Lenkijos Komunistai Apie
Grafteriy “Alaus” Parodos Dancigo Užgriebimą

Brooklyno fašistų “Vie- 
| nybė” džiaugiasi, kad Tam
many Hall grafteriai (New 
Yorke) ąumulkinę net apie 
2,000 lietuviu savo “alaus” 
paroda. Ji sako:

Vienoj pirmųjų vietų žy- 
. giavo apie 2,000 lietuvių mi

nia, kuri užėmė apie 3 skers- 
Lietuvių grupę va- 

' dovavo 
'Amerikos Piliečių speciali ko

misija ... " • - ■ -
Fašistai daugiau kaip 

dešimts sykių lietuvių mar- 
. x -v,* , . šuot skaičių padaugino, ir ciu ir tolokai nuo pakraščio jieškojo to mistensko laivo, '.--„e- u.-.k minint

ir jo nerado. Ir pats Lindberghas lekiojo orlaiviu, kartu I fietuy/ maršavo. Tai tuš. 
čias fašistų džiaugsmas.

Rntared as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

rializmas i
užimti Dancigą su savo i William Z. Fosteriu Komu-, 
kariuomene, tai yra aiškus j nistų Partijos ir Socialistų

KOKS TAI BJAURUS SUPUVIMAS
Sąryšyj su Lindberghų “beibės” pagrobimu ir nužu

dymu pradeda iškilti bjaurūs pačių kapitalistų darbai.
Štai stambus kapitalistas, laivų budavotojas, John H. 

Curtis iš Norfolk, Va., prisipažino, kad jis melavo, kuo
met jis pasakojo, jog jis turįs susisiekimą su Lindberghų 
kūdikio grobikais. < . . . ,

Kur didžiausias melas ir didžiausia apgavystė, tai ten • gaivius.
turi būt ir kunigas: < Ir štai su ponu Curtis bendrai- “dar
buojasi” ir kunigas H. Dobson Peacock. Jiedu tvirtino, 
būk per juos galima susisiekti su kūdikio grobikais. ' Va
duojantis jų pasakojimu,' išjudinta, darban pakraščio sar
gyba jiešKojimui tam tikro laivo. Valdžios pakraščio 
sargybiniai laivai nuo Massachusetts iki Norfolk pakraš-

su Curtis, j ieškodami t(į laivo, ant kurio, buvo sakoma, 
esąs Lindberghų kūdikis. Jieškojo valdžios orlaiviai. 
Darbavosi slaptoji ir viešoji policija. Bet to misteriško 
laivo nesusekė.

Dar pereitą pirmadienį, kuomet jau buvo surastas su
puvęs kūdikio lavonas, ponas Curtis nuvyko su policija į 
Newarka ir dar vis pasakojo, jog jis turėjęs susisieki
mą su grobikais. Gi policijos įstaigoj, kuomet jam buvo 
parodyta įvairių prasikaltėlių paveikslai, tai jis “paži
nęs” vieną, bet vėliaus pasirodė, kad tas “pažintas” as
muo randasi valstijos beprotnamyj.

Pagalios antradienį Curtis pareiškė, jog jis nuspren
dė pasakyti teisybę. Jis savo pareiškime Sako, kad visą 
tą pasakojimą jis sugalvojęs. Jis tą padarė dęl to, kad 
norėjo gauti nemažai pinigų nuo laikraščių ir nuo vienos 
krutamu paveikslų kompanijos už papasakojimus apie 
susisiekimus su kūdikio grobikais arbą, jų “ątstovais.” 
Bet kad.del to bjauraus darbo pasiteisinti,, tai jis savo 
pareiškime sako: . ! . . . .

“Dabartiniu laiku aš esu sveiko proto, bet ištikrųjų 
manau, kad per paskutinius septynis ar aštuonis mėne
sius aš buvau išėjęs iš proto delei finansinių bėdų.

“Kaip atrodo, aš vėl atėjau į protą per pasikalbėjimą 
telefonu su savo pačia šį popietį, kuomet ji papasakojo^ 
kokias bėdas ji turi, ir kaip .vaikai pasigenda mąnęs, 
taipgi savo pasikalbėjimu su inspektorium HarAv W; 
Walsh.” -

Tai labai “gudrus” išsisukimas: apsimesk “kvailu” ir 
viskas bus gerai. O kadangi jis stambus kapitąlistas, tai 
už tokią kriminališką apgavystę jis veikialisiįd nebus nu
baustas, o jeigu bus, tai labai mažai. Bei tarddr iie vis
kas. Klausimas, ar jis dabar tikrą teisybę?pasakę? O 
gal su juo dalykas visai kitaip yra?

Aišku, kad Lindberghų kūdikį pagrėbė ne kas kitas, 
kaip tik stambieji šnipai-provokatoriai arba šiaip aūgš- 
tosios klasės žmonės, turėdami kokius nors išrdkavimūš. 
Paprasti “gengsteriaf negalėjo to padaryti. į

Bet kaip visas dalykas išsiriš, tai klausimas.L Gal būt 
šnipai provokatoriai visai nekaltus, paprastus žmones 
apkaltins kūdikio pagrobime; tikruosius kąltjninkus 
(jeigu būtų surasta, kad tikrieji kaltininkai labai 
stambūs kapitalistai) visai nepalies? '. ' \

. ?Bet kaip ten nebūtų, ant kiek iau dabar iškilo kapita
listo Curtis ir kunigo Peacock bjaurus-darbas, tai tas 
puikiai vaizduoja, kokiam supuvime randasi Amerikos 
valdančioji' klasė.

Lenkijos Komunistų Par-> įrodymas jos smarkaus ren-1 Partijos rinkimų programų 
tijos Centralinis Komitetas į girnos dęl militarinės ata- klausimu, 
išleido sekamą, pareiškimą!kos ant Sovietų Sąjungos 
kas liečia fašistinės Lenki
jos daromus 'planus už->- 
griebti Dancigo, “laisvąją 
valstybę”: 1 ’ , :

’ “Komunistų Partija-, pa
kartotinai iškėlė į viršų 
Pilsudskio fašistinės vald
žios rengimąsi užgriebti 
Dancigą, ir atsišaukė į

“Mes smerkiame Pilsuds- 
!kio valdžios karo rengimą 
ir provokacijas ir atsišau
kiame į Lenkijos darbinin
kus delei sprendžiamos ko- i 
vos prieš visus Lenkijos im
perializmo bandymus pri
jungti Dancigą, prieš na
cionalistinę j

•Laikraštyj “New Repub
lic” už gegužės 4 d. telpa 
laiškas, po kuriuo pasirašo 
Manya Gordon-Strunsky; 
laiško antgalvis “Socialis
tiniai Kaliniai Rusijoj”, ir 
tame laiške, štai kokie pa
reiškimai, apart kitų melą- • • v 1 •

Socialistų partijos New 
Yorko miesto centralinis 
komitetas, kuris atmetė 
įnešmą dalyvauti debatuo
se 41 balsu prieš 29 balsus, |gingų pareiškimų:

Brooklyno i ‘Lietuvių Lenkijos darbininkus prie- , . - . - . . x - nrnmma
'"'-jsintis visiems tiems Lenki- neapykantą, kūną sistema- Wa' a

jos imperializmo siekiams.
“Lenkijos valdžia, kurią 

auganti revoliucinė banga! 
išjudino iš pat pamato, įieš
ko išeities iš dabartinio ka
tastrofiško krizio kare 
prieš Sovietų Sąjungą. Pri

Mūsų reporteris atydžiai jungimas Dancigo reiškia 
skaitė lietuvius^ maršuoto- įsteigimą karo bazės Balti-
jus ir nesuskaitė pilnai 2-jų 
šimtų. Taigi, reikia pasa
kyti, kad lietuviškiems bur
žuaziniams politikieriams 
nepavyko nutempti daug 
lietuvių darbininkų į demo
kratų grafterių apgavikiš
ką parodą.

Žinoma, jeigu Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube 
komunistai ir jų simpatikai 
būtų dalyvavę susirinkime 
ir tinkamai numaskavę Ta
mmany Hall grafterių tiks
lus, tai nei tiek lietuvių 
darbininkų fašistai ir jų 
sėbrai nebūtų sutraukę į 
tą parų

jos jūrų pakraštyj prieš 
darbininkų tarptautinę tė
vynę. Lenkijos buržuazija 
dar vis aiškiai atsimena ko-

tuo būdu aiškiai parodo, 
kad jis bijo suteikti progą 
tūkstančiams darbininkų, 
kurie išgirstų debatus, pa
lyginti revoliucinę Komu- 

prieš-vokišką nistU Partijos programą su 
------------ “trečios kapita- 

jlistų partijos, partijos Hil- nelaimingųjų.
.Claessens, ^apna ne tūps,

. b?b?s sociabs^ partijos j jos vienu ar kitu laiku pri- 
viršininkų pasielgimas iš-'gulėjo prie vienos iš socia- 

! saukė nemažą sujudimą ei- /listu partijų, bet taipgi jų 
liniuose tos partijos nariuo-' gimines ir draugus.” 
se. Socialistų partijos NeW|
Yorko miesto centralinio “socialistas”, kuris randasi 

| komiteto susirinkime, gegu- įkalintas Sovietų’ Sąjungoj, 
izės 4 d., delegatas nuo Sta- yra įkaĮjntas ne be jokio

“trečios kapita-
tiškai aštrina visa Lenkijos | .
buržuazijos -ir socialfašisti-j 3,, . ^a .’n
nė spauda, ir prieš didėjan-1 Thomas ir Laidlei.

j čia tautinę priespaudą vo- į 
kiečių mažumos Lenkijoj.

“Vien tik pergalingas 
Lenkijos revoliucinis prole
tariatas, Sovietinė Lenkija, 
broliškame susivienijime su 
Vokietijos proletariatu, ga
li išgelbėti Dancigą, nuo i įen Įs|an(j socialistų kuo- 
Lenkijos ir tarptautinio im- p0S paLeke sekama rezoliu- 
perializmo nagų.” cjja.

“Gyvenimas politinių ka
linių ir tremtinių, kurie be
veik: visi yra socialistai, So
vietų Sąjungoj nepakenčia
mas. Sulig vėliausiu laiku 
gautų informacijų, ten. yra 
tūkstančiai ir tūkstančiai 

l GPU. 
, kurie 

pirma bolševikų revojiuci-

Tai bjaurus melas. Bile

%

a

i

! ■ 1 >

ENDICOTT—JOHNSON SHOE CO.
“Tebūna nutarta socialis

tų partijos Staten Island 
kuopos jos reguliariame su- 

;, gegužės
___ kad mes

(Tąsa iš 1-mp pusi.)

prasikaltimo, bet aiškių aiš
kiausiu įrodymu, kad jis 
dirbo kont-revoliucinį dar
bą.

Nėra nei vieno socialistų 
vado, kuris išdrįstų ginti 
tokius socialistų partijos 

į programos konkretiškus
DARBININKU KOVOS EIGA

u ž s i rekorduojame, kaipo pavyzdžius, Kaip viršui su- 
priesingi žingsniui, kurį pa- minėti,—ypatingai- debatuo-Šimo. Čia Wilsonas pareiš-

15 d. geg., laikyta lietuvių kė, jog streikas baigtas, 
svetainėje masinis f ‘ ‘ 
gas. Svetainė prisipildė j

u v*., 
šiuo m i

darė New Yorko centrali
nis komitetas savo atsisa
kyme debatuoti su komunis
tais. Mes sakome, kad tai 
yra didęlė politine klaida rūpjno eilinių narių nepaši-

se su draugu Fosteriu.
Aišku, kad socialistų par

tijos New Yorko miesto 
centralinis komitetas susi-

e I

! darbininkai turi ėiti dar
gus. oveiuiiiv pusipiiuv .
darbininkais. Trys kalbė-lban> 0 kompanijos atstovai, 

'su “tz. j* c_-.. r. j/____
priešakyj, prižadėjo darbo! partijos taktikoj nenorėti 

kainas sutvarkyti. ---------  ---- -----
kurie gauna neužtektiną I politines partijas bile kada 
apmokėjimą, n u m u š imas,! debatuoti; kad atsisakymas Į šviesti” narius kas liečia po- 
gal būt, bus mažesnis, negu ‘ debatuoti su komunistais Į zicijų; užimtą centralinio 
16 nuošimčių. Sutvarky
mas eisiąs departmentais, ir

tojai pasakė gerąs kalbas, 
įrodant, . kaip ■ Apsukriai 
kompanijosę ivh'šibįhkai iki 
šiol naudojo ar ųėūdbją dar
bininkus, kaip juos bovina 
visokiais prižadais, ir kvie
tė laikytis visybėje, tęsti 
kovą ■ prieš kompanijos už- 

kų algas, kvietė streikan

su “tėvu” Geo. F. Johnson
tenkinimu, ir todėl nutarė

Tiems,I sutikti bile kurią ar visas pasiųsti “draugą” Claessens
į Staten Island kuopą “ap-4

Klerikalai. Streiklaužiai}
KleriKąlų leidžiamas ląi- 

ikraštis Bostone?, dėl geres
nio apmulkininio darbinin- 

■ kų užvardintas “Darbinin- 
kūj gegužės 17 d. rašo:

Streikuose bolševikų vadai ( 
nieko' žmonėms neduoda, tik ( 
kursto, į kad patys viską pa- į ’ 
irrtfų nųd kapitalistų. Šukiai-1 _
dinti darbininkai bando paim- i ry dirbtuvę suėjo didelė mi- 
ti; įvyksta'muštynės ir darbi-j nia darbininku. Tai buv0 
ninkai tiesa, gauna, bet, mus-i ■. . . . , . ttV , v , , 
ti, o: kapitalistu turto nepa- ’■ darbininkai Victory dirbtu- 
ima... Įves, ir nemažai iš kitų arti-

Kokis iš to išvedimas?!“1?, dirbtuvių. J^eris”
Klerikalai pasirodo atvirais i Wlls°"a®> Pas!!'od® siandl?n 
streiklaužiais; . jie tokiuoT“ -k.ltalp kal^s> negu jis
“aiškinimu” apie streiką i kalbe]° Perelt?į ke virtadie- priešingai pusei nebūtų bu- 
bando įpasakoti darbinin- ■ "K Jis .pareiškė, kad kitų vę leista kalbėti, kadangi, Į

' Tas bjaurus supuvimas kapitalistų klasėj parodo, kaip i kams> kacl Jie neleltT Ii 
pati kapitalistinė sistema yra perdėm supuvus.

Niekas kitas, kaip tik pūvanti kapitalistinė sistema 
kalta del Lindberghų kūdikio pagrobimo ir nužudymo. 
Ar tą darbą atliko ištvirkę, supuvę kapitalistai kokiais 
nors kitais išrokavimais, ar pasipinigavimo tikslu, vis- 
tiek taiyyra pasekmė pūvančios kapitalistinės sistemos.

Darbininkai tik su pasipiktinimu gali žiūrėti į tą val
dančiosios klasės sukeltą skandalą.

įfk • --f r-  ■“ A.------V — --- A z
-šimojjmą mažinti darbinin- darbininkai galėsią turėti 
kų algas, kvietė streikan f ~1 1 1'”
pirmadienio ryte, 16 d. geg. j rios tarsis su darbdaviais.

I Eikite dirbti, ir tegul dįe- 
( Pryčerio” Wilsono Komį- vas jus laimina,—užbaigė 

neduoda, tik sįja Nusilenkė Kompanijai i “pryčeris” Wilsonas.
16 d. geg. ryte pas Victo-

savo skundų komisijas; ku-

■ Darbininkai skirstėsi la
bai nenoriai. Jie aiškiai 
suprato savo pralaimėjimą, 
ir “savo” vado nusilenkimą 
kompanijai. Tačiaus, prie- 

j sintis, atsišaukti į darbinin
kus tęsti kovą, niekas nedrį
so, nes aiškiai matėsi, kad

Į A X V X V* A A A A * V

parodo stoką socialistų pa- komiteto del atmetimo de- 
sitikėjimo savo partijos fi- batu tarp Norman Thomas 
lozofijai, savo partijos tak- ir william Z. Foster.
tikai ir sugabumui tos par-! Komunistų Partijos rin- 
tijos atstovų. ■ ‘ (kimų kampanija ir jos pro-

Nariai Staten Island kuo-įgrama kovos prieš karo pa- 
pos savo rezoliucijoj labai Vojų ir prieš visą kapitalis- 
aiškiai parodo socialfašistų ofensyvą iškelia į viršų 
įtaką. Jie kaltina socialfa- socia]istu partijos kontr-re- 
šistinius vadus delei stokos Voliucinius darbus.

> streiką, bet ramiai vergau-' 
tų kapitalistams, nežiūrint, į 
kad ^kapitalistai bjauriai 
nukapoja algas ir 1 
darbo sąlygas. Klerikalai 
tiksliai niekina bolševikus, 

rodo darbininkams pavyz- 
Bjauriai pasielgta su Lindberghų kūdikiu. j džius, kaip kovoti
Bet juk dar bjauriau Amerikos valdančioji klasė, pa- ’ 

skendus turtuose, elgiasi su milionais darbininkų kūdi- i ti 
kių. Šiandien milionai cĮarbinįnkų kūdikių badauja, šim
tai jų kasdieną miršta badu;; Bet tapati valdžia,’’kuri 
išleidžia neapsakomą sumą pinigų del Lindberghų kūdi
kio skandalo, visai nesirūpiną milionais badaujančių dar
bininkų kūdikių. Valdančioji klasė ir jos valčįžia badu 
marina milionus darbininku’kūdikiu. • '

Už tai darbininkų klasei nesvarbu vienas kūdikis ko
kio nors parazitų klasės nario.

Mums svarbu gyvastis milionų darbininkų kūdikių. 
Mums svarbu gyvastis milionų badaujančių bedarbių.

Ir darbininkai, matydami tokius bjaurius kapitalistų 
darbhs, tokį bjaurų supuvimą valdančiojo j klasėj, gali 

rieš kapitą-

cĮarbinjnkų kūdikių badauja, šim- 
badu. ■ Bet ta-pati valdžia,’'kuri

J tik kerštu užsidegti prieš parazitų klasę ir prieš kapita
listinę sistemą, kuri yra priežastis visų nedorybių, kuri 

g,'/ yra priežastis bedarbės ir skurdo.

tema užmuštų virš 100 dar- dar vis negaii. juos numal 
bninkų ir sužeistų ape 700., sinti.'

Šimtas Darbininku Užmušta Indijoj
BOMBAY. — Tarpe indu- Policija naudoja šautuvus 

ir kitus būdus kovai prieš 
sukilusius darbininkus, bet£ sų ir moslemanų jau skai-

' dirbtuvių darbininkai turi ■ kaip ryte, taip. ir popiety, 
! eiti “darban, ir turi eiti dar- i buvo prikviesta kelios de- 
įban Victory dirbtuvės dar-Išimtys sargų-policistų i 

didžiosiomis buožėmis.
Iš šio įvykio darbininkai

bįninkai, o darbininkų ko- 
i su 

kompanijos atstovais. Ar
tą, jei darbininkai nenori

jjauTiai | UVV!IY£U’ ,u. uu^u^ 
blogina ,misija eisla»ti tartip 

■ Irnmnannna QrarmTOiQ

pasitikėjimo savo 
fitozofijai ir tt. 
klysta.

Socialfašistiniai .
ri pilniausią pasitikėjimą i 

i savo partijos programai,: .
[kaipo kapitalizmo ramsčiui, i fcuropos Valstybes Perkasi
[kuris turi įleidęs šaknis CheHlŠkaluS . .
darbininkų klasės eilese.,
Jie turi pasitikėjimą savo Tik pradžioje, šių metų

partijos Socialistų partijos vadai 
Jie tame nedrįsta stoti su komunis

tais į debatus darbininku 
vadai tu- nu™

Socialistų partijos vadai

Iprogramai ir taktikai, kai-'jau išgabenta j Europą uži programai ir laKtinai, £ čiaupą uz.
oU I po apsigynimui del kapita-; $4,000,000 vertės chemikalų.

lizino prieš karingas kovas, į Kam šiuos chemikalus per- 
’ kurias veda darbininkai: kasi Europos valstybės? 

gavo aiškią lekciją; lekciją prieš algų kapojimą ir bo-[Tai labai galima suprasti, 
tą, kad kovoje už savo rei- sų atakas, kaipo svarbiau- kad jos juos perka karo

kurias veda darbininkai: kasi Europos valstybės?
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nes bolšev. visur streikuose j 3■ u°Jau’.Iie &ai kalus nereikia statyti vado-1 šiam apsigynimui kapitaliz- tikslams.
rodo darbininkams pavyž- “1 S“S1-1........................ rinkti mo piety o tada bus

i U61UD. JtX<Xl|7 XYVVUbl, IVctip ^17 ' P ; • 1

įvesti streiką, kad jį laime- Pr.anesįa Pasjtąrimo.pasek- 
1 j mes. Be to, jį& liepe darbi-

j ninkamą neklausyti jokių 
bjauriai'pašalinių patarimų iš rau

donųjų1, socialistų bei uni
jos atstovų; tvarkytis dar- 
^bįųinkams patįęms^ žinoma, 
į jo'jvad9VyI?eję._ .iO’ 
^ęvybę|(tM^|iptinimui, jis 
.nei ;iFbibliją h įkiŠenjaus iš- 
! įitraukė. • .f į |; - į 

D.arbininkaF'į;iŠ0skirstė.
Labai maža’ iįOiš nuėjo 
dirbti; o kiti nųęjo namon. 
Nemaža darbiųipkiį ir iš ki- 
tųf dirbtuyjiį. nuejp darban; 
tūli departmental Comfort 
dirbtuvės net negalėjo visai 
birbti delei męfžb skaitliaus 
l'įąrbinin}ęų,« įįdėjusiu dar-

į. Pp'pįęt Victory dirb
davę ąu^iyįnko dar skaitlių- 
gešųė <4ąrį)ininkty minia, 
Jaukdama bomisijos. prane-

^Darbininkas” 1 
meluoja, kuomet jis sako, 
būk laike streiko bolševi
kai “kursto žmones paimti 
viską nuo kapitalistų”, 
ševikai tokių kvailų dMy- 
kų nepasakoja darbihml 
kains. Jie sako, kad (iarlįiy 
ninkai tuomet viską .jiaipis 
nuo kapitalistų (kurie! da
bar turi viską pasigriebę 
nuo darbininkų), kuomet 
darbininkai (didžiuma jų); 
sujungs savo jėgas .į daiktą 
ir nuvers kapitalistinę , sis-^ 
temą ir įsteigs darbininkų 
ir .fąrmerių valdžią Azmėri-> 
ko j. . .. . f/'

Lietuviai darbininkai tų? 
ri žiūrėti į klerikalų laik
raščius,, kaip į streiklaužių 
organus.

Labai maža

•?

■ Vi

ir kompa- ' mo sistemos nuo proietari-■vybėn “pryčerių” 
nijos pataikūnų; taip pat 
nereikia statyt ir tokių, ku
rie dar tebetiki darbdavių 
prižadams. Juk visiems aiš
ku, kad darbdaviai tik pri
žadais ir bovina’ darbinin
kus, ir naudoja juos krauki 
damiesi sau pelnus. Dar-!kad jie. remią karo? 
bininkai čia labuti aiškiai 
galėjo permatyti reikalą 
organizuotis. Be atatinka
mo susiorganizavimo, dar
bininkų reikalai nėra gali
mi pareikšti. Darbinin
kams reikia turėti dirbtu
vių komitetus ne tokius, ku
rie, pataikaudami kompani
jai, pagelbėtų pravest kom
panijos norus mažinti dar
bininkams užmokesnį, bet 
tokius, kurie griežtai sto
vėtų už darbininkų reika
lus, ir kurie bendrai tarta
si vesti darbininkų kovas 
iki laimėjimo.

A-ma A-tč.

nes revoliucijos.
Bet jie nenori, kad jų pro-! 

grama ir jų vadai būtų atvirai 
ir, aiškiai numaskuoti vie-1 
šuose debatuose akyse tūk
stančių darbininkų.

Jie bijo'iškėlimo į viršų, 
vajų 

prieš Sovietų Sąjungą. Pas
kutinėmis dienomis jie pa
sirodo savo bjauriomis ata
komis ant Sovietų Sąjun
gos; 'jie susirūpino gelbėji
mu politinių kalinių—ne bi
le kurioj kapitalistinėj ša
lyj, bet Sovietų Sąjungoj. 
Ir kuomet imperialistai vi
su įsiutimu rengiasi prie 
karo prieš Sovietų Sąjun
gą, tai socialfašistiniai va
dai šaukia už “visų politi
nių kalinių” (kontrrevoliu
cionierių) paliuosavimą So
vietų Sąjungoj. Kuomet 
imperialistai visokiais bū
dais bando kiršinti mases

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

m., jau atėjo. Jis turi 48 
puslapius. Telpa daug 
eilių, apsakymėlių ir pa
matinių straipsnių. Yra 
paveikslų, 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 
$1.00.

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

* D. M. šolomskas, 
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.
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200 Intelektualy Protestuoja prieš J. V 
Valdžios Teikimą Pagelbos Japonijai

Del Atakavimo Chini jos

reikalaujame, kad ir Japo-1 
nija ištrauktų savo milita- i 

i rines spėkas iš Chinijos te1 
i ritorijos ir vandenų.

“Mes, pagalios, jaučiame 
pateisinti savo manyme,

i kad mes ta atsišaukimą 
----  - V -V VXXX SUVO 

Tai buvo finansinė Į vardu, bet vardu ameriko
nų kiekvienos klacifikacijos 
—darbininkų ir farmerių, 
kurie, atsitikime karo, bū-

: IycIU. Illvb Lcį clLolbc

Atstovai krutamu paveik- lies su imperialistiniais tik-1 darome ne vien tik 
slų pramonės, žymūs rašy- slais. ___  _______
tojai, advokatai ir artistai pagelba tokios rūšies, kokią 
yra tarpe dviejų šimtų in- jau davė Amerikos kapita- 
telektualų, kurie pasirašė listai Japonijai, kuri įvėlė
po protestu prieš Japonijos į šią šalį į pereitą europinį ^ų įstumti į konfliktą kau

tis ir mirti už neteisingą ir! 
plėšikišką tikslą; vardu mro-

karą.
“Mes nedarome savo iš-

įsiveržimą į Chiniją ir prieš
Amerikos teikimą pagelbos
Japonijos imperialistams.

Tatai pranešė Jungtinių
Valstijų Anti-Imperialisti- jos valstybės” rubežių, neigi 
nė Lyga ir Nacionalis Ko-! iš užgriebimo Charbino ir 
mitetas Gynimui Politinių ; s utraukimo 
Kaliniu.

Protestuotojai iš įvairių 
valstijų, nuo New Yorko 
iki Californijos, žiūri į ka

vedimų vien tik iš labai ne- terų, kurios prarastų savo
aiškių “naujos Mandžuri-

kariuomenes 
prieš Sovietų rubežių, nei
gi net iš pagarsėjusios slap
tos anglų - francūzų sutar
ties del pasidalinimo pieti- 

rą Chinijoj, kaipo į karą ne nės Rusijos į įtakos sritis Į įį 
tik prieš tą šalį, bet taipgi i (nors tatai patvirtina ne; 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie mažesnis autoritetas, kaip 
sako, kad Japonija veikia ’ Anglijos diplomatas, Wins- 
kaipo “pirmtakūnas Fran-iton Churchill).
cijos, Italijos, Anglijos ii i “Apart to viso, mes gerai 
Jungtinių V alstijų fmansie-1 SUpran^ame apįe Angpjos> 
nų n kapitalistų. I Italijos, Francijos ir Ame-

Kad paiemti savo pareis-Į p^os Kareiviu gabenimą į 
protestuotoją1! Chiniją; apiekimus, tai ] 

pažymi “Anglijos, Franci
jos, Italijos ir Amerikos 
kariuomenės gabenimą į 
Chiniją” ir “pranešimus 
apie Japonijos ofensyvą 
prieš Sovietų Sąjungą pa
vasarį.”

Protesto kopijos pasiųsta stijų valdžia daro monoto- 
Japonijos ambasadoriui 
Jungtinėse Valstijose iri taikos žingsnius, tai Ameri- 
kongresmanams. Proteste Į kos finansieriai ir fabrikan- 
reikalaujama tuojaus iš-1 tai daro pelnus iš pardavi- 
traukt Amerikos ir Japoni- mo karo reikmenų Japoni
jos kariuomenę ir laivynų jai. 
spėkas iš Chinijos teritori
jos ir vandenų.

Tarp pasirašiusių yra: 
Theodore Dreiser, Arthur 
Caeser, krutamu paveikslų 
direktorius; Arthur Gar- suprantame, yra iš 
field Hays, žymus libera-' pasekmė Chinijos 
las advokatas; kunigas Į tvirto pasipriešinimo prieš 
John L. Hady iš Philadel-’ Japoniją. Paanalizavus pra- 
phijos; rašytojai 
Frank, Sherwood 
son, Jim Tully ir 
Yale Harrison.

Jų pareiškimas yra seka
mas:

“Per daugelį metų Chini- j.e v^e^°je, ąnt kiek mes ga
ją priklausė nuo malonės Jime spręsti, jeigu paliauba 
k i e kvienos imperialistnės bus padaryta, tai su reakci- 
šalies ir chinų militaristų. J?.e Nankingo valdžia. Tas, 
Jie, apmokami ir padrąsi- zll}oma> Y.1?3.1 nePaJies phi- 
nami Jungtinių Valstijų, Į?/)08 darbininkų kareivių. 
Anglijos, prieškarinės Vo- Ęasktn S1 žinios, kurios at- 
kietijos ir Japonijos, gelbė- ®1.na kaiP PacRi sy-
jo palaikyti skurde ir neap- ^1U su Pranesimais apie nu
sakomam išnaudojime Chi- ma^omą taiką, informuoja

• • i i • . i . i mus knri “cninn vadai vp-*

pranešimus, 
atėjusius iš Tokio ir iš ka
ro paliestų Chinijos dalių, 
pranašaujant—ir net skel
biant—Japonijos ofensyvą 
prieš Sovietų Sąjungą šį t 
pavasarį. Mes taipgi žino-1 
me, kad nors Jungtinių Vai-

niškus nieko nereiškiančius

“Rašant šį pareiškimą, 
laikraščiai praneša, kad pa
liauba veikiausiai bus pa
daryta tarp Chinijos ir Ja
ponijos spėkų. Tas, mes 

dalies 
masių '

Waldo 1 nešamas paliaubos sąlygas 
Ander-. ir kitas žinias iš karo sri- • 

Charles ties, mes manome, kad kas 
i tai daugiau slepiasi už tų 
vėliausių manevrų, negu iš 
paviršiaus atrodo. Pirmo-

i ne Nankingo valdžia. Tas,

Paskui gi žinios, kurios at-

kiu su pranešimais apie nu-

mus, kad “chinų vadai ve- • 
da derybas su Amerikos 

Į firmomis del didelės pasko- j 
! los” ir kad “viena iš di-' 

bebalsę valstybę, apimančią džiausiu orlaivių gaminimo I 
Mandžurijos teritoriją, bet firmų Jiingtmese Valstijo-, 
jos rubežiai, pasak spaudos s? veda dei ybas del parda- 
pranešimo; pasilikę dar ne-! . . . T ... 
nustatyti toj pufeėj, kuri su-Jjai 
siduria su Sovietų Sąjunga.! . .
Visą karą Chinijoj mes,™8 teis? manytl< 
skaitome, kaipo žingsnį už- ■ 
kariavimo ir bjauraus už-( 

Jis pasižymėjo j 
ir teroru

nijos darbininkus ir vals
tiečius. Dabar Japonijos 
armjos drąsiai įsiveržė į 
pačią Chiniją. Jos įsteigė

pranešimo; pasilikę dar ne-! Y^?1? aviacijos įtaisų Chini-1 
x A * • toi iv Innnvvnni į

dalykai suteikia' 
------------ argi! 

Chinijos militaristai, kurie Į 
pirma to veikė delei impe-‘ 
rialistų naudos, dabar vėl 
nesirengia kooperuoti su 
jais atakoj ant radikališkų 
Chinijos ir Sovietų Sąjun
gos darbininkų.

“Mes jaučiame, kad ka
ras, kuris gali apimti visą 
pasaulį, gali būt išvengtas 
tik sutartinu veikimu žmo
nių tų tautų, kurių impe
rialistiniai tikslai Chinijoj

grobimo.
brutališkumu 
prieš Chinijos biednuome- 
nę. Greta to ėjo skerdi
mas moterų ir vaikų, degi
nimas namų ir naikinimas 
ištiso Shanghajaus miesto 
darbininkų centro. Bet, 
apart visko, mes skaitome 
karą Chinijoj ne tiktai ve
damu prieš tą šalį, bet taip
gi prieš Sovietų Sąjungą; gali privesti jas prie, kon- 
ir mes jį matome kaipo ju
dėjimą ne tik vienos Japo
nijos, bet Japonijos, kaipo 
pirmatakunės fnansierių ir

’kapitalistų Francijos, Ita
lijos, Anglijos ir Jungtinių 

ii Valstijų, ir kiekvienos ša-

flikto. Todėl mes reikalau
jame tuoj aus ištraukti Ame
rikos kareivius ir laivyno 
spėkas—ką mes skaitome 
dabar tarnaujant tikrai 
Amerikos imperialistiniams 
interesams Chinijoj; taipgi

vyrus, savo sūnus ir savo 
brolius; vardu rašytojų, 
daktaru, artistu ir mokslia 
ninku, tarpe kurių mes pa
tys save skaitome. Mes ra
giname tuos žmones ir vi
sus kitus prisidėti prie mū
sų, kad padaryti tą protes- 

reikšmingu.”
Theodore Dreiser 
Floyd Dell 
Sherwood Anderson 
Alfred Kreymborg 
John Dos Passos 
Rev. J. L. Kady 
Prof. Robert Willson 
John Howard Lawson 
Jim Tully 
Arthur Garfield Hays 
A rthur Caesar 
Waldo Frank 
Murray Godwin 
Dr. Henry Neumann 
Wiliam Rose Benet 
Upton Sinclair 
Newton Arvin 
Matthew Josephson 
Malcolm Cowley 
George S. Counts 
Charles R. Walker 
Mary Heaton Vorse 
Josphine Herbst 
Michaęl Gold 
Langston Hughes 
Adolph Dehn 
Hugo Gellert 
Melvin P. Levy 
Ralph Preston
E. Haldeman Julius 
Lester Cohn 
Louis Browne 
Nathan Ascii 
Louis Losowick 
Bernard Stem 
Pierre Loving 
Eric Walronn 
William Zorsch 
C. Hartley (Irattan 
Helen Mallory 
Frances Hady 
Polly Boyden 
James Rorty 
Walter Wilson 
Adelaide Walker 
Granville Hicks 
Edward Dahlberg 
Louis Colman 
Som Ornitz 
Elliot E. Cohen 
J. Harvard Lawson 
Eleanor Copenhaver 
Harold U. Faulkner 
Berle Curti 
Norman MacLeod 
Harry Carlisle 
W. L. River 
Alexander Portoff 
Allan M. Marx 
Wm. Monroe Trotter 
Bruce Crawford 
Arnold Johnson 
Lee Kuns 
Paul E. Guthrie 
Paul M. Reid 
R’chard W. Jungfer 
Eugene B. Link 
Thos. P. Krumpo 
Janies A. Dombrowsk 
James A. Dombrowsky 
David O. Kendall 
John Heischler 
lister Schifr
G. Parker Weiss 
Willard Spence 
Huber A. Klemme 
N. H. Donne 
Marion Frenyear 
Kenneth S. Kline
C. E. Opdyke 
Thos. N. Stern 
M. Haldeman Julius 
Lydia Gibson 
Edgar Fraley 
Eugene Gordon 
Marguerite, Zorach 
David Lewis 
Phan H. Levy 
W. C. Curtis 
Alexander Godin 
Albert Stone 
Herman Spector 
Grace Hutchins 
Walt Carmon 
Charlotte Todas 
Thurber Lewis 
Ruth Shaw
H. E. Briggs
Horace Davis 
Ralph Cheyney 
Jack Hardy 
Anna Rochester 
Manuel Gomez 
Walter Snow 
A. Bank ' .

• Rae Lehr 
Wm. Siegel 
Helen Black 
Leon Denin 
Louis Bunin 
Al. Valante
F. Banker 
Joe Kaplan
D. Dorenz 
Z. Maud 
J. Burck 
A. Wolfe 
C. Kait 
Sol Wilson 
Chas. Burroughs ' 
F. C. Kirk 
A. L. Pollock 
Wm. Fernandez 
C. Piccoli
R. Chodrow 
M. Spivak 
F. Fayne
S. Buchwald
W. Quirt I
M. Kamman I

T'"............ 'T-i'"! m ! ! ? y;
; E. Ishigaki 
: I. Rose ;

W. Van Beek 
*. Kerry Freeman 

Ty Harrison George 
\ Ab.( Philips

Spencer Meredith
- Basis .Gruliow. 

Paul Lobe! . 1 : ‘ 
W. Hawkins 
Esther Shemitz 
Wm. Gropper 
Mary Johnson 
Otto Soglow

■ I. Klein 
Keen Wallis 
Joseph 
Joseph 
Joshua 
Harold 
Grade 
Anna Rosenberg '• 
Liva CinQuergrana 
David Burliuk 
M. Becker 
Robert Carr 
Belle Baker 
Tess Slesinger 
M. Larkin 
Liston Oak 
Michael Gold 
W. Chambers 
Marie Lear 
Louis Berg 
Oakley Johnson 
A.yako Ishicaki 
H.- B. Davis . 
Lvdia Nadejuna 
Ed. Rolfe 
Kenneth Nearing.

Gollomb .
Germanu
Kunitz 
Hickerson 
Lumpkin

PHILADELPHIA, PA.
Piknikas

Rengia Lietuvių Darbinin-
Susivienijimo 5-ta kuopa

Jersey,
vai.

Į k ų
Laurel Spring, New 
gegužės 22 d. Pradžia* 10 
dieną.

Gera orkestrą grieš 
kiams. Galėsite šokt visą 
ną. Yra kur ir maudytis, 
nepamirškite atsivežt

Naujas Smūgis Mainieriams
MINERSVILLE, PA. — šio

se apielinkėse Reading Coal 
Co., kurios daugiausiai mai
nų yra, seno amžiaus darbinin-

disi rugojimai—keiksmai ant 
tokios bjaurios neteisybės!

Bet atminkite, darbininkai, 
kad tuomi nieko neatsieksime. 
Mūsų pavergėjai kapitalistai

kus jau senai iš darbo išmetė. 
Dabar vėl, pagal nauja kom
panijos patvarkymą, jau virš 
45 metų senumo j darbą nepri
ima. Bet ir jaunesni, pas bo-

Puslapis 'trečias

| rugpjūčio (August) 28 d. taip- 
; gi Valley View Parke.

Tad yra patariama visoms 
organizacijoms, kad tomis die
nomis nieko nerengtų.

Bendras Veikiantis
Komitetas.

A.P.L.A. 51 Kp. Piknikasto nepaiso. Labiausiai visokie 
parazitai bijo tik masių orga
nizuotų spėkų; kurioms vado
vauja Komunistų Partija!

Todėl nedejuokime, neken-
są darbą gavę, turi eiti pas Įtekime, nebadaukime, tik sto- 
kompanijos generalį daktarą, i Rime į eiles tų kovotojų, rem

kime ir stokime į Komunistų! 
Partiją. Tai vienintelis vadas, 
kovose už teisę darbo žmo-i 
nėms gyventi ir prieš imperia-: 
lizmo rengiamą naują kraujo i 
sėją—kitą pasaulinį karą, ku-Į 
ris vyriausiai kreipiamas prieš! 

j valdomą šalį, | 
Sovietų .Sąjungą, ir kuris ža-i 
da būt daug baisesnis, negu į 
pereitas!

Todėl stokime ir kovokime’ 
dabar, kad nebūtų paskui per-, 
vėlu. Stokime ir kovokime už 
žmoniškas darbininkams teises 
gyventi!

A. Arbačauskas.

Ir jei tas išranda kuo nors 
nesveiku, taip pat darbo nėra. 
Kad ir sveikas; o tik kūno 
narys kada nuo kpkio sužeidi- 
dimo suaugęs kreivai ar šty- 

' vas, pavyzdžiui, pirštas ne
linksta, tai į darbą nepriima. 11O vjuaunicu j

Tai tik pradžia; tą paseks’darbo žmonių 
ir kitos kompanijos.

Godusai kapitalizmas eina 
visiškai prie sužvėrėjimo! To
ksai pasimojimas reiškia pusei 
darbininkų atėmimą teisės gy- 

jventi. Juk 45 m. žmonės ne 
tik ką dar pilname gyvenime, 
ne tik kad jiems reikia gyven
ti, bet dar dauguma ir mažus 
vaikus augina. Bet neprisoti
namiems kapitalistams tas 
rūpi; jiems rūpi tik kuo 
džiausi pelnai. Jie per tą 
jakimą nemato, kad tuomi 
Ii paspringt.

Jie ir pasprings! Milionai 
darbininkų ilgai nekentės. Jie 
sukils, ir prisidės prie organi
zuotų spėkų, kur minios ir da-

ne- 
di- 

ap- 
ga-

so- 
die- 
Tik

“ba-ibar veržiasi į gatves ir gru- 
thing siutus.” Taipgi bus ska-'miasi su supuvusio imperializ
mų užkandžių ir saldžių gėri- mo gynėjais! 
mų. Be to, galėsite už nupi- y - • 
gintą kainą įstot į Lietuvių vo proto.
Darbininkų Susivienijimą šia-, valdančioji klasė turi teisę taip 
me piknike^ Bus ir geri] lai- daryti ? Kiekvieno protas, jei 
mėjimų.^ Įžanga 25 centai.! nėra galutinai sumulkintas ku- 
Nuoširdžiai kviečiame visus nigu bei’kitų monelninkų 
atsilankyt. ! ; - . ■ ■ j v. . .

Komisija

Darbininke, pasiklausk sa- 
. Ar kapitalistai bei

, .. ( L at
isakys, jog ne. 1 Tačiaus to nie-
1 kas nei neginčija, tik visur'gir-

Ar užsi
trauki?

Iw' z x ■««

Copr., 1932, 
The American

Tobacco Co. '
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WILKES-BARRE, PA.
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Liter. Draiig. apsk. ir 
L.D.S.A. 4-to rajono bendras 
veikiantis komitetas uaskuti- 
niame savo susirinkime ifuta- 
rė rengti du piknikus. Pir
mas piknikas bus rengiamas 
apskričio 26 d. birželio (June) 
Valley View Parke, Inkerma
ne, Pa. Antras piknikas 'bus 
rengiamas “Laisvei” ir įvyks

WILKES BARRE, PA. ■— 
A.P.L.A. 51 kuopa rengia pui
kų pikniką, atidarant vasaros 
sezoną, ant Linevičiaus far- 

i mos, 30 d. gegužės (Decora- 
jtion Day). Tad visi vietiniai 
•ir apielinkės draugai yra kvie
čiami atsilankyti Į tą pikniką. 

įBus geri muzikantai šokiams; 
■bus įvalias gardžių gėrimų ir 
'užkandžių, jų tarpe naminių 
, dešrų su lietuviškais kopūs
tais ir kt. Vieta labai graži 

■ir visiems prieinama.
Piknikas bus nepaprastas, 

su programa, kurią išpildys 
’Aido Choras.
' Kelrodis: Iš Wilkes Barre 
reikia važiuot automobiliais S. 
Main, iki pasibaigs kelias; 
ten pasukti po kairei apie 
“c urbą” ir v a ž i u o ti tie
siai į kalnelį, kur yra St. Ma
ry’s kapinės.
“stop light,” vėl pasukti 
kairei, ir biski

Privažiavus 
po 

pavažiavus, 
r'andasi keliukas į parką. Gat- 
vekariais važiuojant, imti Nan
ticoke arba Hanover gatveka- 
karį ir prašyt, kad pąleistų 
prie St. Mary’s Cemetery; iš
lipus ten iš gatvekario, eiti į 
kalną tiesiai pro kapines ir 
“stop light;” o pro kapines pra 
ėjus, netoli keliukas į parką.

Komisija.

t

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

Beveik 
“neliečiamas” dalykas 

cigaretų skelbimuose
♦ ♦♦vienok 7 iš 10 rūkytoju užsitraukia dūmą 
žinodami — o kiti 3 užsitraukia nežinodami!

IŠ tikrūjų - kaip dažnai jūs esate 
galvoję kodėl klausimas apie dūmų 

užsitrėukhną paprastai buvo vengia
mas cigaretii skelbimuose?

Kam ta paslaptis? Kam tas tylėji
mas? Mes visi užsitraukiame dūmą - 
žinodami ar nežinodami. Kiekvienas 
mūsų įkvepia kokią nors dalį dūmų iš 
savo cigareto.

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike 
drįso šį svarbų klausimą iškelti - nes 
Luckies turi atsakymą! Luckies 
užtikrina jums švarų, gryną cigaretą,

kurio jūs norite . . . del to, kad tūli 
nesvarumai paslėpti net puikiausio, 
lengviausio tabako lapuose pašalina* 
mi įžymiuoju Luckies valymo pro
cesu. Luckies tą procesą išrado. Tik 
Luckies jį ir turi!

“Penkiosdešimts milijonų rūkytojų 
negali būti klaidingi!”

It’s toasted
Jusųi Gerklei Apsauga 

prieš knitėjimus - prieš kosulį

AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 modemiškų minučių su pasaulio 
geriausiais lokių orkestrais ir Lucky Strike iiniomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, 

ir šeltadienio vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.

O. K.



Ketvirtad., Gėguž. 19, 1932
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Puslapis Ketvirtas

Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA
(Tąsa)

—Neverk!—ir trenkė švarką savo pačiai.
—Neverk, čia dar liko, dar ne visus pra
gėriau !

Moteris pradėjo greitai po kišenius jieš- 
koti pinigų. Jonas kaip ir visada dideliais 
žingsniais nuėjo linkui durų ir atsistojo 
prie sūnaus kambario.

—Ta skaitai? Skaitai prakeiktas kny
gas, pagoniškas komuniste! Skaitytojas!

—Tėvai!
—Tėvai! Tėvas savo reikalą žino, ry 

nors ir latras, nors ir girtas, bet savo rei-I ’ . 
kalus žinau. Aš nieko neapiplėšiau, nie-Įsa.. 
ko nenuskriaudžiau, dievo

I mes išrausime tą su šaknimis. Taip, sun
ki tai kova. Tiesa, mes laimėsime, tikrai 
tam tikiu—laimėsime, bet kova sunki ir

Kelias ėjo į kalną, o kasyklų miestelis 
klonyje.
atsisuko: namai tamsus, tik lygiomis pro- 
tarpėmis viena nuo kitos švietė lempos.

Kamenievas buvo biskį poetas, jis jau ke- 
Į lis kartus rašė eiles. Žiūrėjo į klonį ir mąs- 
»te, kad komjaunuoliai visuomenei tai tokie 

aš i pat švyturiai, kaip tos lempos mieste.
—Teisingai... Oh, kaip teisingai. Tam-

Kamenievas užlipo ant kalno ir

Balandžio 24 d. įvyko susi
rinkimas ALDLD. 11 kuopos, 
šiame susirinkime likosi priim
ti šeši nauji nariai.

Protokolų raštininkė pra
nešė, kad Pirmos Gegužės T 
D A. sveikinimams su r i n k o 
$8.75. Mūsų kuopa prisidėjo 
prie Komunistų Partijos baza- 
ro ir prie bedarbių maršavimo 
į Bostoną, su rinkimu aukų ir 
masinių mitingų.

Labai smagu paminėti, kad 
kuopos nariai skaitlingai daly
vauja darbininkiškuose paren
gimuose.

Skaitytas ir priimtas laiškas 
ir knygutės su kuponais del

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

o ‘Laisves’ Pikniko Žinios
Vakar šioje vietoje skaitėte, kad< mūsų dienraščio

piknike dalyvaus visoje Naujoje Anglijoje pagarsėjęs 

Aido Choras, iš Worcester, Mass. Tai vienas gražus 

kavalkas programoje. Antra naujiena bus ta, kad Į 

“Laisvės” pikniką jau bus sugrįžusi iš Italijos draugė 

Konstancija Menkeliuniutė.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 10-tos kuopos susirinki

mas bus pirmadienį, gegužės 23 d., 
8 vai. vakare, Rusų name, 995 NJ 
5th St. Malonėkite visi nariai ateiti J 
ir duokles užsimokėti, nes jau yra! 
nauja knyga—antras tomas “Religi
jos.” Taipgi yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskite ir naujų

Sekr. Julius Vaitkus.
(118-119)
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nonvo-annn ’i • • vas 11. SViecianciOS lempos. Taip platinimo Kentucky mainierių 
neuzgaunu. t kaip tik gyvenime. Taip, taip reikės pa- sušelpimui.

Į rašyti gerai skambančias eiles /apie kova į 
teratūros platintoją drg. E.

Gatvės buyo gyvos, mainieridi traukė na- Dovidonienę, kuri ne tik mū- 
, su knygas platina, bet ir laik

raščius užrašinėja. “Laisvę,” 
“Vilnį” ir “Darb. Balsą;” taip
gi platina užsienio darbiniu-j 
kišką spaudą, kaip tai, “Prie-* 
kalą,” ir “Raudonąjį Artoją,”!

ir “Komunistą.” Tai-! ‘nedėlioję, 22 d. gegužės, Bush- 
Igi, draugės ir draugai skaity- kill Park, Easton, Pa 

ri, -L.’I tojai, kreipkitės pas drg Tankiai

Mūsų kuopa turi veiklią'li- 
drg. E.—Leisk man skaityti. i šviesos su tamsa.

—Skaityti? matai kokis gudruolis atsi-! qmu,vu 

rado!—Ir paskui skerėčiodamas^ pradėjo | mo darbo, baigę popietinę pakaitą.
! DALIS ANTRAi

Draugė Golubkina
Kaip ir visada, vasara praėjo ir užstojo 

ruduo su rūkais ir lietais. Akacija jau se-! - ,
nai peržydėjo ir neteko savo lapų. Rudens’ a są 
vėjas šaltas ir nemalonus švilpė iš dykumų 
nuo jo kilo lapai ir sukosi ore.

v lyja, nuo to ant gatvių pasidarė balos— 
! klanai, kurias negalima aplenkti praei- 
viams, per jas padarė tiltelius iš plytų ir

9/ akmenų, prie kiekvieno tokio tiltelio būrys 
jį įerao moKsio, Kas eiKvojo aei jo pinigus? - - - — - - - - - ■ •

Bet sūnus jau nutvėrė kepurę ir išlėkė 
ant gatvės. Naktis buvo tamsi ir vėsi.

% “Girtos Lempos”
Suskambėjo armonika, sudrebėjo po ko- vienas stengiasi būti namuose.

jomis“ įkaitusi žemė, gatvėse šoko ir daina- na, kuriems būtinai reikia... O rytais, 
vo: 1 kada pradeda švilpukai kasyklų kaukti, ne-

“Nuka, nuka, nuka, nuka!” ’ sinori keltis iš šiltos lovos ir eiti ten, kur
Petras Bondarenko eina gatve ir kalba L šaukia kaukimas. Ir kada angliakasį ra- 

—Ar gatvės ir namai bei lempos šiandien gįna jo moteris, tai jis tik daugiau stem 
girtos ar kas, ko jie visi svyruoja? Ką?—j giasi apsikloti.
Petras traukia armoniką iš peties, jos Į —Kelkis, kelkis, girdi, kad jau švilpynė 
muzika liejasi, o jo draugai gatvėje šoka, kaukia! . o zai 
net dulkės rūksta. - o _

“Nuka, nuka, nuka, nuka.
Eisim pas Petruką.”

Krašte miestelio prasideda dykumos ir 
ten ramumas. Jaunasis Alešinas, apleidęs! pasibaigė, . _ . . _
namus, čionai atėjo ir nusprendė pasilsėti, klanus skubinasi namų link, 
o paskui eiti nakvoti pas Maksimą. Laik- Maksimas nemylėjo rudens laiko. — Ru- 
rodis rodė be dešimts minučių jau dvylik- c^eni niano ūpas blogas,—kalbėdavo jis. Ir 
tą valanda nakties. Apie’Ta laiką pro ka- k^d praleisti smagiau laiką, tai daug skai- 
syklas eina greitasis traukinys iš Maskvos i te, mąstė ir karštai mylėjo Golubkiną. Jis 
į Rostova. Traukinys eina kita puse upės,! mylėdavo vakarais nueiti pas ją, gyvai 
ir Alešinas, kada tiktai girdi jo ratu stuk- kalbėtis apie kuopos reikalus, apie atbuda- 
sėj'imą, galvoja: vojimą šalies, apie didelius socializmo bu-

—Sėstis j traukinį ir važiuoti iki pasku- davojimo darbus )r t. t. Kartu skaitydavo! tUj ko nežino. Nes Ginzburg Į 
tinęs stoties, o ten j kitą, ir taip tolyn nuo knygas, laikraščiuose straipsnius, ginčijo-1 nėra komunistaš, o tik narys)

1 'xX~‘ “* ' TDA; Na, o kad ir būtų.
komunistai jaučia sau pareigą! g 
lankytis, kur y«a suvedžiotų)' mitingas 
per renegatus "žmonių, kad ! Berkman, 
juos atvesti į revoliucinį kelią! Workers Unijos, 
ir aš esu tikras, kad, laikui1 
bėgant, tie suvedžioti žmones i 
spjaus ant jūsų priešdarbinin- 

| kiškų darbų, kaip jau vienas'
„ n i -i- • • ,1 padarė; susipras ir.kiti. iKeliamoji mašina greitai iškėlė Kame- v —Ruduo, nesmagumas atsiliepia ir ant) visi ALDLD, nariat būkite! 

nievą iš'kasyklų 300 metrų gilumos. Leng- žmonių. /susirinkime 22 d. gegužės, 29!
va kvėpuoti tyru oru. Viršuj gaivu augš- . ........... . ...................................................... ...............
tai jau žiba gražios žvaigždės, tai ne ka-!?u Golubkiną^ bet tik prisiminus tą, ji nei 
sykloje mainierių lemputės. Bet jeigu kas;juokais supyko: 
paklaustų Kamenievo, ar jis sutiktų iš-' — Aš tau dar, ačiū dievui, nesu žmona! 
mainyti kasyklas ant gražiu laukų, kad ir |Taigi tu ir neturi teisių reikalauti...
Kurskos gubernijos, iš kur jis atvyko 19201 —Taip, aš nieko ir nereikalauju,—per
inėtais, palikdamas ten ir mylima savo kirto ją Maksimas ir rimtai pažiurėjo į 
merginą, tai jis nemainytų kasyklas ant ja—O žinai ką, drauge. Klausyk, Vera, 
j’ų. Kamenievas negalėjo išsivaizdinti gy- gal būtų gerai, kad mes ir ištikro apsi- 
venimą be darbo. Iki trylikos metų jis vestume?

rankomis mosuoti ir šaukti:—Pienžindi! 
Protingesnis už tėvą nori būti? Kvailys! 
Aš nors ir girtas, bet savo reikalus žinau.

—Tėvai!—jau piktai sušuko sūnus Si
mas.

—Ką vis “tėvai”, “tėvai”! Aš ir be tavęs 
žinau, kad aš tėvas!

Sūnus greitai pašoko ir 
kambarį.

—A-a-a! Nuo tėvo jau 
girtas senis.—Su tėvu jau kalbėti nenori. I 
Matai, kokis protingas pasidarė. ' 
jį leido mokslo, kas eikvojo del jo pinigus?

išbėgo į kitą

nariu

sėjimą, galvoja:

mainierių. Kiekvienas nori pereiti pirma
sis ir stumia savo kaimyną, ir kada tas 
patenka koja į purvyną, tai aptaško visus.

Rudenį ant gatvės nedaug žmonių, kiek- 
Tik tie ei-

EASTON, PA. 
Pirmas šio Sezono Piknikas

Linksmą pikniką rengia LDSA. 14 ,

txcuuj- mu *aiK, Easton, Pa. Eastono ir 
J)O-1 apielinkės darbininkai yTa širdingai’ 

vidonienę del darbininkiškos ii-! kviečiami, nes tai bus pirmas šių 
, ._ Y .. -v . , . įmetu piknikas ir rengėjos deda pa-teraturos, nes Ji yra išrinkta I stangas, kad jis būtų vienas iš links- 
mūsų kuopos, kaipo generalis I miausių ir draugiškiausių piknikų, 
literatūros agentas. Beje, d.! ir visi atsilankę būtų patenkinti. į 
Dovidonienė per du mėnesius! Vmtayra^^ ^^neinama. < 
pardavė literatūros UŽ apie ( tame ore yra maudynes. Bus gar- 
$15, gavo vieną metinį “Lais-ldžių valgių, kopūstų, silkių ir karštų Į 
vės 
ves

Sklokininkai visur 
kad “Laisvės 
kad jos niekas neremia, 
dabar, šmeižikai, 
savo ambrynes, o darbininkų 

i spauda gyvuos iki pergalei 
j kartu su darbininkų klase.

Pruseika kursto savo sekėjus boikotuoti “Laisvės” 
pikniką. Klasiniai sąmoningi darbininkai turi parodyti, 
kad mūsų judėjimas apsivalęs nuo oportunistų nepuo
la, ale auga. Visi bendru ir stipriu proletariniu sutar- 
tinumu sakykime: Šis piknikas turi būt skaitlingesnis 

už visus iki šiol buvusius piknikus, kuris įvyks 3 d. lie

pos—July, 1932m., Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, 

New York.
v , I .liaunao piavj vAiucv ovjviuu

UZ apie ( tame ore yra maudynės.

skaitytoja ir šešis “Lais-! (lešrT 
šėrininkus. j ^nffa

skelbė, 
įtekme puola, 

Tai 
užsidarykit

vai.

Apsčiai minkštų gėrimų, 
visiems veltui. Prasidės nuo 
ryto.

Kviečia visus Rengėjos.
(118-120)

—Kaukia? Oh, prakeiktoji!—ir prade
da apsirengdinėti.

O kada jau pasibaigus darbui, kaukia 
t—ktoji,” o “mūsų”, kad jau darbas 

tai angliakasis paskubomis per j

Maksimas nemylėjo rudens laiko. —Ru-

DETROIT, MICH. 
Svarbi Konferencija 

šeštadienį, 21 gegužės įvyks labai 
i svarbi konferencija spaudos pikniko 
! klausimu, šaukia Detroito .dlarbinin-

Į šią kon-

ryšio delegatus, ale ir Sąryšio drau
gijų ir kuopų parengimų komitetus. 
Bus svarbių reikalų aptarti del spau- 

Pasiųs- (į0K pikniko ir taipgi yra kitokių da
ta protesto, ir reikalavimo, te-1 lykų 
legramos, kad tuoj būtų pa- 

j liuosuoti Tbm Mooney, drg.
Berkman ir Scottsboro jau-' 
nuoliai.

Woi’ceątęrio. ^neižikas giria
si Pruseikos šlamšte, būk juos, 
darbininkų organizacijų grio
vikus ir organizuoto jus prieš- 
komunistinės sklokos, komunis
tai pripažinę “de jure.” Ne- 

i būtų sklokininkas, jei nekalbė- 
Nes Ginzburg

i Klausimu. sauKia uecroito cuaroinin-
Mūsų kuopą neatsilieka nuOjkų organizacijų Sąryšis. r \ ‘ 

kitų darbininkiškų organizaci- ferenciją kviečiame ne vien tik Są-

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

jų ir siuntime protesto telegra
mų prieš laikymą nekaltų dar
bininkų kalėjimuose.

Sąryšio Sekr. J. K. Alvinas.
(118-119)

HAVERHILL, MASS.
Metinis Piknikas )

Rengia L. N. ‘ Gedefnino1 Kliubas. 
Įvyks 5 d. birželio, pradžia 10 vai. 
ryte, Maple Parke, Methuen, Mass. 
Kviečia’me skaitlingai atsilankyti iš 
visos plačios apielinkės. ■> ' .

(118-119)

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

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

Šių'kasyklų.......... ' i si, o paskui karštai ir ilgai bučiavo ją.
Taip, bet Alešinas ir vėl žinojo, kad jam' . Bet stebino Maksimą į jį atsinešimas Go- 

niekur iš čia neišvažiuoti.... Taip, nors lubkinps. Ji pasidarė pikta, dervuota li
tai ir baisu, bet jis jautė, kad reikės, jam‘jau Maksimo atsilankymai pas ją darėsi 
pražūti čia ant vietos. Alešinas dar ilgai j jai nemalonūs. Jau nebuvo pas ją pirmes- 
vaikščiojo gatvėmis, o paskui atsigulė ne-1 nio karšto džiaugsmo jam. atsilankius. Din- 
toli namų ant žolės ir pradėjo užmigti bei į 8° kur tai karšti pasitikimai. Vieton kar- 
sapnuoti; pašoko ir nuėjo pas draugą. ištos vasaros jų tarpe atėjo irgi nemalonus;

ruduo. Maksimas sau tą taip ir aiškino: I 
—Ruduo, nesmagumas atsiliepia ir ant!
r.omų. , isusinnKime az u. gegužes, ay!a8
Kartą jis nusprendė pasikalbėti apie tai į Endicott St., kaip 10:30 valju,

iš ryto. Yra daug svarbių da-iSy 
lykų aptarti, ir gal bus naujos 
knygos atėję; tai atsiimsi!.

ALDLD. 11 Kp. Koresp.
J. M. Lukas.

sapnuoti; pašoko ir nuėjo pas draugą.
----- o-----

venimą be darbo. ; 
lankė mokyklą, bet ir tuo laiku padėjo mo-

— — * — — —“' . V*, W W A.M V. KJ ■

sius savo brolius ir seseris, o jau 14 metu | —Na, ištikro! Gyventume kartu... 
dirbo visus darbus su tėvu, anksti kėlėsi ir ’ Skaitytume, mokintumės. Dviems tas ge- 
vėlai gulė. riąu. Kaip, sutinki?

Valstiečio darbas buvo sunkus, nei kiek —Taip, gerai, puikiai.—Ir ji paraudona- 
nelengvesnis už angliakasio. Bet už‘ tai ‘ vus pradėjo smarkįai juoktis, 
angliakasio vardas davė Kamenievui teisę1 —Ko tu juokiesi? , L : 
vadintis proletaru, kuriems, jis žinojo, pri-', —Taip, gerai,—ji jau visai kitu tonu ta- 
gulės visas pasaulis. Dabar Kamenievas ’re—Hi-hi-hi, /šeimyniška ideologija! Vy- 
dirbo tiktai, paskirtą skaičių valandų, o Ii- ras visam amžiui, ha-ha-ha! Naktiniai ap- 
kusiu laiku galėjo lavintis ir mokintis, eiti sevai iy vienodumas.. . Užtenka, ha-ha-ha! 
į kliubą, teatrą, judžius ir dirbti komjau
nuolių kuopelėje. Gyvenimas kasyklose 
daug įvairesnis, palyginus jį su gyvenimu 
valstiečių. Ne! Kamenievas nepamainytų 
kasyklos ant sodžiaus gyvenimo. O kito
kio gyvenimo jis dar nežinojo. Kartais 
jam buvo malonu pasivaikštinėt ir pakvė
puoti tyru oru, bet organizacija paimdavo 
daug laiko. Jis skubino į susirinkimus, ą 
kliubą, pasx draugus, į sodną ir t. t. • 
nant jam namo, jis užgirdo kur tai šauks
mą:

—A-a-a!—Norėjo eiti į pagelbą, bet jau 
te nuvargimą. Pagaliaus nusprendė; kad 
tai paprastas įvykis: kur nors vyras mu
ša savo moterį.

—Paprastas dalykas, sena kapitalizmo 
liekana. Ilgaį dar reikės kovoti, pakol

—Ar tu kalbi tą rimtai? -paklausė Go-i 
tinai namų darbą atlikti, auginti mažuo- lubkina, smarkiai j jį pažiūrėjus.

riau. Kaip, sutinki?

Nenoriu aš apie tai daugiau nei girdėti.
—Bet, Vera... L' . ?; į į'.
—Nereikia apie tai kalbėti,—tarė Golub

kina, maloniai į jį pažvelgus.
Maksimas tik patraukė pečiais, bet bai

gė tą kalbą.
Ir taip ėjo vėTdienos vienodai. Kuopoje 

buvo ramu, laikė susirinkimus, priimdavo 
rezoliucijas, darė tarimus. Kliube tankiai 

Ei- draugai kariavo šachmatais, kiti skaitė, o 
kas mokėjo “ląmdė” pianą.

Išilgai gatvę pilna klanų ėjo iš kliubo 
namo Golubkiną, ėjo arti kasyklų kapų, 
ant užsisukimo susitiko vyra ir suriko— 
Ai!

‘—Ar tai tu, d. Golubkina?—paklausė 
vyriškas balsas tamsoje.

NEWARK, N. J.
Masinis protesto mitingas bus lai-

Juk ; komas nedėlioję, 22 gegužės (May), 
vai. vakare, IWO. Center, 347 

.pringfield Avė. šis yra protesto 
prieš deportavimą Edith 
organizatorės Nat. Textile 

, kurią dabar laiko 
Bostono imigracijos auto-

(118-119)

HARTFORD, CONN.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo susirinkimas atsibus pirmadienį, 
23 gegužės (May), 8 vai. vakare, 

i Laisvės Choro svetainėje, 59 Park 
Visi nariai malonėkite atsilanky- 

nes turime daug svarbių reikalų 
Taipgi atsiveskite naujų

Prot. Raštininkas.
(118-119)

I ti
I aptarti, 
narių.

k *
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Įžanga i pikniką, perkant tikietą prie langelio, 50c. 

Gi išanksto perkantiems, tik 40 centų. Pirkite išanks- 
to pikniko tikietus, susitaupykite dešimtuką sendvičiui.

LAWRENCE, MASS.
'/ , ./. į

Iš Komunistų Partijos
Koncerto

» .S’ •

Gegužės 15 d. buvo sureng
ta Komunistų Partijos tarp- 
tautiškas koncertas. žmonių 
susirinko nemažai, nors pasi
taikė labai graži, diena ir: ne
labai norėjosi eiti į svetainę 
tokiame Į gražiajnę ore,1 'i. -■;

Apief. programą nerašysiu; 
parašys ; yįętįniaĮ draugai. , , 
i . Man j pačiam pasitaikė visai 
netik^thi M® ąitarh, koncerte ir 
su eiti su savo d raugais, su ku
riais sykiu dirbome keli . me
tai atgal. Ląbąi yra linksma 
matyti, kad kai kurie draugai 
ką buvo visai pasitraukę iš 
darbininkų judėjimo, o dabar 
vėl stoja po komunistų vėliava 
ir aktyviai dirba. Bet už tai 
nesimatė nei vieno sklokinin- 
ko, kurie pirmiaus stovėjo 
“priešakyj” , darbininkų. Da
bar jie nei nepasirodo prieš 
darbininkus, tokie Stakioniai, 
Večkiai, Vaitiekūnai ir kiti to
kie, kurie yra suklaidinti rene
gato Pruseikos ir Komp. Jiem 
darbininkų reikalai jau yra 
svetimi. i . , . <

YONKERS, N. Y.
ALDLD. 172 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioję, 22 gegu
žes, 2 vai. po pietų, Darbininkų Cen
tre, 27 Hudson, St., Yonlęers, N. Y. 
Draugai ir draugės malonėkite susi
rinkti laiku, nes turime daugelį da

lykų aptarimui. Taipgi jau atėjo 
antras tomas knygos “Religija,” tat 
šiame susirinkime gausite ją. Atsi
veskite ir naujų aplikantų į draugiją.

Sekr. J. Siurbia.
. ,(118-119)
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' ; PHILADELPHIA, TĄ.- ;
Bankietas Išleidimui Delegatų

; Komunistų Partijos ' prezidentinių 
nominacijų ' ‘
dienomis, Chicagdjė. i Jrhilž 
išleidimui savo delegacijos rengia, 
bąnkietą, kuris įvyks gegužės 21,’ 
1932, Girard Manor Hali, 911 Girard 
Ave. Bus graži programa, John i 
Ręėd kliubas perstatys darbininkiš
kų vaizdų, kurie bus įdomūs visiems. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Kviečia Rengimo Komisija.
• (117-120)

PHILADELPHIA, PA. Įj
Ketvirtadienį, 19 d. gegužės, 7:30 M 

vai. vakare, 1011 Fairmount Avė.,1^ 
bus labai svarbus Bedarbių Susirin-j|i 
kimas. šiame susirinkime bus žy-’ 
mus bedarbių komiteto narys ir pra-j 
neš daug naujų įvykių, ir bus nuro
doma, kas daryti ateityje. Visų be
darbių užduotis būtinai dalyvaut šia
me susirinkime.

Komitetas.
(117-118) j©

©

oUSUI K Ui VIJUS į
jų konvenciją įvyks 29-30 Q 

Chicagdjė. i Philadelphia, hi

SKAITYKIT IR PLATIN-1
KIT “LAISVĘ”

Kiekvieną metą j “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.

Kviečįame draugus ir draugeš'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.

) ' . , s .
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 vertės pasirinkimas knygų.

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

5. šeši egzemplioriai- vėliausios laidos “Priekalo.

* s. '-v
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Papa Vėl Prakeikia Komunizmą Savo
Naujoje Enciklikoje

ba prie atnaujintų darbų! ko valstijos majorų konfe-'liauja.
Visos j rencijoj, kuria rėikalaus fe-'1 Tad buvo paskalai palei- 

> valdžios sukelti! sti, kad federaliai “sausi” 
Grabausko ! $5,000,000,000 viešųjų namų ! agentai žada pridengti 

, kitaip sakant, 
lai- ! padaryti Chicaga “sausa.” 

i Bet į tai Chicaga pasakė, 
| kad “delegatai gaus gerti 
įtiek, kiek jie norės.” Sako, 
Chicaga kaip buvo “šlapia,”

apie 150 darbininkų. Visos į rencijoj, kuria rėikalaus fe 
i naujojo Šiaulių darbo in-j derates 
! spektoriaus p. T' 

nrvM k vt . i H • i i ui • z. . ‘pastangos paveikti rangovą,. ROMA. - Papa Pius XI, skelia, kad komunistai. kad jis „iokėtu darbinio- 
kuris pradeda kalbėti jau įdarą daugiausia neramumo!- 
ne tik apie “dievo” veika-!ant šio svieto.” Tas papa! • np„i„„Į.„ritll 
lūs, bet kištis ir į svieto da- kalba, kad komunizmas, be-u'", niPvau _ 
lykus, vėl prakeikia komu- dievybė yra kalti už dabar-! ^šk^t atsisakė 
nizmą savo naujame rašte, | tmj kapitalizmo tai, o ne:ben(. koki,lg de bag. 
kurį vadina enciklika. i kapitalizmas. Tokia kalba, į ■_______ ______

Mat, dievas negali page-: tai yra daugiau, negu igno-'v„s s .
Kinti darbininkų gyvenimo,! ranto-nežinelio, bet jisai dar 
sąlygos eina kasdieną blo-' milionus darbininkų 
gyn, 
mauja, o komunistai jiem 
rodo tikrąjį kelią. Tai ir 
dūksta ant komunistų viso
kį kunigai ir “dangaus” 
kupciai.

Šioje savo enciklikoj Plus

budavojimui. Taip jisai imūnšainą, 
mano sugrąžinti “gerus

■ kams žmoniškesnį atlygini- Kus” atgal.
• • 1 1 * • v i •

tai darbininkai neri- ' mulkinti ir palaikyti prie 
' bažnyčios.

Galutina jo išvada, tai 
kad reikia daugiau melstis 
panaikinimui ši’os bedarbes. | 
Tai išmintis Vatikano val-ičiai 
dono.

Šiauliy Darbeliai Streiku M® j®

iš ki- 
Pala- 
vesti i

i

Ja.pomj@ Užvaldys

sakymo negauta. Taipgi L.D.

S. 5-ta kuopa persegsti, kad 
neleistų niekas jokių laimėji
mų ant tikietų, pasinaudodami

Lietuvių Darbininkų Susivieni

jimo vardu.
Draugiškai,

P. Puodis.

REIKALINGI AGENTAI KIEKVIENAM MIESTE

m i & a & « i sa/iui - vacĮinasi, federalės val- 
! TOKIO. Japonijos val-i džios visai nepaisoma. Tai Į 
Įdžia pereina į rankas mili- pasirodo, kad be oficialūs I 
| turistų, kurie trokšta karo valdžios Chicaga dar turi 
( . „ • Mi- kitą, tikrą valdžią, kuri val-
! litaristai davė savo reikalą- do ginklu" 
! vimą, kad jie nesiskaitys su tina pasiųsti 
valdžia, jei ji bus sudaryta'

Sveikina iir Azijos užkariavimo.

Ad| Wright Šita valdžia ke- 
“sausuosius” 

agentus į Miami tuo laiku,
BERLYNAS.—fukstan- ne iš tų elementų, kurių kuomet Chicagoj bus kon- 

darbininkų sveikino l reikalauja militaristai.
Į negrų jaunuolių motiną! Tokiame atsitikime mili-
> Wright, kuri dabar lankosi i taristai ruošia pasipriešini- 
i Vokietijoj bendrai su d. i mą, o gal ir sukilimą prieš
! Engdahl. Vokietijos sočia-; legalę valdžią. Šiai jėgai
I listinė policija keliose vie-1 veik i_Z._
! tose uždraudė negrų jau-j Matomai, kad militaristu 

. I nuolių motinai kalbėti, bet. klika gali laimėti.
Rangovas I alayinskas pa-; negap sulaikyti darbininkų | -------------------

t r e i kavusiems j protestus,, kurie reiškia pa'-; f !,Jpa(ya MJL-- “SfiSKa” ■ 
s statymo j nieką socialdemokratams. bMflWgd ]

vencijos.

PHILADELPHIA, PA,

ŠIAULIAI. — Kelios die- tuvos Žinios” rašo: 
nos atgal “Laisvėje” buvo' 
rašyta, kad Šiaulių būdavo-■ skelbė ’ s u s 
jimo darbininkai buvo išėję ' prie skerdyklo 
streikam Bet šie darbiniu- i darbininkams s a 
kai dar bijojo patys vesti ■ “lokautą” 
kovą prieš darbdavį, 
vieton to, kreipėsi į valdi- “pigių 
ninka. Valdininkai,* žino- bininku ir streiką bal. 2'7 d.! miesto 
ma, geriau rūpinasi darbda- ryte nutraukė, 
vių reikalais, o ne darbiniu- kuojančių, matydami tokį > padarymui “prosperity.’ 
kų. Todėl jie ir pralaimėjo1 darbo klasės “solidarumą,”; Sako, kad jis reikalaus pri 
savo streiką. Apie tai “Lie- grįžo prie darbo. Viso dir-I imti

atsivežė iš1
Jie,! Tauragės ir kitų apskričių j 

kaip jis sako, dar-i

Mes, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 5-ta kuopa, pra-| 
.nešamę. tięms. kurie turėjote 
Ipasipirkę laimėjimo tikietus, 
—ant rengiamo pikniko gegu- 

?? žės 22 d., nebus leidžiama del 
priežasties nesugrąžinimo ti- 
kietų per A. Galkų, kuris juos 

„ . i i-i -it' visa laika kontroliavo, ka irbus laikomos^ dvi kapitalis- pU0Įa atsakomybė’ant jč>. kasi 
•’esate pasipirkę tikietus, parei-j 

republikonų. | kniaukite nuo jo pinigų, nes j

Isivienijus su 28-ta kuopa, ką 
i ant pastarojo numerio 
kietai išleisti, 

i iš

nėra kam priešintis. į 
, kad militaristu

CHICAGO. —- Chicagoje
• P&eū Padaryti Prosperity” x. . ....I r J jtmių partijų konvencijos —

ALBANY, N. Y. — Šio į demokratų ir
> majoras pareiškė, Kuomet šios konvencijos su- iB-P-S. 5-ta kuopa, kuri yra su-

Dalis strei-'kad jisai žino g-erns planus I si renka, tai jų delegatai ne ! sivienijus su. 28"ta klįopa.’
. i prospenty. j cik jas atlaiko ir paskiria ;kietai[išleisti; neatsako. Nes

i savo kandidatus į preziden- Galkaus buvo reikalauta 
rezoliuciją New Yor- tus, bet gerai ir pagirtuok-' per registruotą laišką, o at-!

M M M MM R9 W! M IM IW MIMA Ml Ml Ml RA Mt Ml Ml AA MIMIMIWIMI MA MA MIMA MA RA Ml RAMASWAID0 CHORO
Įvyks Sekmad., 22 d. Gegužės = May, 1932
BETTS IR MASPETH AVĖS., MASPETH, N. Y.

Pradžia 2-ra Valandą Dieną

Aido Choras, Brooklyn, N. Y.-------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------—--------------------------
AIDO CHORAS pereitus metus turėjo savo pikniką šiuom pačiu laiku ir buvo pasekmingas ir Aidui liko gražaus pelno, 

tat Aidas kreipiasi ir šiemet prie savo gerų draugų ir draugių rėmėjų, kad šis piknikas būtų dar su geresniais pasisekimais. 
Tat, visi Aido rėmėjai šiemet turite nevien kad patys būtumėt, bet dar ir po draugę ar draugą atsivesti, o tokiu būdu padvi- 
gubintųt publiką ir Aidą geidaus sudrūtintute finansiškai ir moraliai. Tat, jauni ir seni, visi rengkitės prie šio pikniko.

Programos išpildyme dalyvaus: Latvių Choras, zlido Choras, Aido Choro merginų sekstetas ir Aido Vyrų Choras.

Muzika šokiams po vadovyste W. M. NORRIS

Reikalauju agentų kiekviename miesto pardavinėjimui 
Top Coatų, Raincoatų ir Sports Coatų, 

vyrams, moterims ir vaikams
GERAS ATLYGINIMAS; PATYRIMAS

NEREIKALINGAS
Tąja proga gali naudotis vyrai ir moterys, arba merginos. 

Duodame visas informacijas laiškais, kaip dirbti. Turime prirengę 
labai tinkamas Fashion Books, iš kurių kostumieriai išsirenka sau 
stailas. Duodame audimų sample’us ir order’iams surašyti kny
geles. Norinti pasidaryti tinkamą pragyvenimą, kreipkitės be 
atidėliojimo šiuo antrašu:

RAILA COAT COMPANY,
6 Waverly St., Brockton, Mass.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bei’—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ. UŽEIGĄ EL1ZABETHE
įvairių karštų gėri
mų, 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
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer-

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

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

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, žarnų ir MčŠlažamės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
Sasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Jano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 

mbkėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir

Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Ž.I WS no EAST 16th ST. N. Y.
. Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M. T . __ _>

Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M. įsikūręs 25 Metai
mt MM ww mt ww ww mt mi mtmimtmi mi mw mt ww wumi mi w mt mi mt mt mt mimt vy mi vw mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mt mt
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PARDAVIMAI
VIETINES ŽINIOS

joj Sekmadienį
(117-119)

PARSIDUODA, kriaučių šapa, įreng
ta vyriškų drabužių siuvimui. Vi

sos moderniškos mašinos, finishers 
ir kitos. Galima siūti sekotus, over- 
kotus ir top-kotus. Kreipkitės tele
fonu: Stagg 2-8085.

Ketvirtad.,. Geguz. 19, 1932

S

r

B

J Svarbiausią Darbiniu-!Drg. Amter Raportuos 
ką Judėjimo Ratą ,1 Rinkiminėj Konferenci-

Mobilizuokimės i Komunistų 
Sekcijos Bankietą, Šeštadienį 

“Laisvės” Svetainėje
Komunistų Partija yra susi

telkimas kovingiausių, labiau
sia klasiniai susipratusių dar
bininkų. Tai, yra, taip sakant, 
svarbiausias ratas klasių ko
voje, ir visi sąmoningi darbi
ninkai brangina Komunistų 
Partiją, kaipo vieną ir tikriau
sią savo vadą kovoj už dienos 
reikalus ir galutiną pasiliuosa- 
vimą. Todėl ne tik kiekvienas 
Partijos vajus, bet ir kožnas 
parengimas josios naudai inte
resuoja geriausią darbininkų 
dalį.

Lietuviai Brooklyn© ir apie- 
linkės darbininkai ir darbinin
kės yra kviečiami ir raginami 
išreikšti pritarimą savo revo- j 
bucinei Partijai šį šeštadienį, 
gegužės 21 d., skaitlingiau
siai sueinant į komunistų šeš
tos Sekcijos bankietą, “Lais-Į 
vės” svetainėje. Tuomi ban- 
kietu bus paženklinta atsida
rymas komunistų rinkimų kam
panijos šioj miesto dalyj. To
dėl bankiete sakys prakalbą ir 
vienas iš žymiausių Kom. Par
tijos kandidatų, drg. L Amter, 
distrikto organizatorius.

Kai del vakaro programos, 
jinai bus smagi ir įvairi. Skam
bins Rusų Balalaikų Orkestrą, 
dainuos Aido Choro Merginų 
Oktetas; jaunuoliai deklamuos 
revoliucines eiles, ir netrūks 
įvairių kitų įdomumų, šo
kiams yra gera orkestrą; už
teks sveikų gėrimų ir užkan
džių. Bet kad publikai ne
pritrūktų 
pasamdė 
taines.

Įžanga 
tų, o vien tik į šokius 25c.

vietos, tai rengėjai 
abidvi “Laisvės” sve-

Neegzaminuoti Pašlemėkai 
Gauna po 15-20 Tūkstančiu 
Dolerių Algų iš Miesto I

Vagiškas $60,000 

“Komišinas” PARSIDUODA kendžių storas. Biz
nis įdirbtas gerai. Parsiduoda už 

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

(117-120)New York o pavieto raštinin
kas Daniel E. Pinn gauna $15,- 
000 metinės algos, nors nėra 
išlaikęs jokio egzamino, kuris 
pagal įstatymus reikalingas, 
norint užimt tą vietą. Be jo
kio reikalaujamo kvotimo Ja
mes J. Sexton turi vietą taksų 
ir mokesčių išrinkimo prezi
dento Kings paviete, gauda
mas $15,000 algos per metus, 
—o kyšius kas apskaitys? 
Richmond Boro prezidentas J. 
A. Lynch lupa sau $20,000 
algos per metus, be civil ės tar
nybos kvotimų; Richmond© 
viešųjų darbų komisionierius 
D. S. Bendt turi $12,000 “džia- 
bą,” irgi be jokių įstatymais 
reikalaujamų egzaminų.

Civilės Tarnybos Sąjunga su
rašo 106 tokius neišlaikiusius 
kvotimų valdininkus, betgi 
imančius sau gubernatoriškas 

kas ir kaip reikia daryt, ^as vietas jie gavo pei )
J : su augšciausiais 1

i NEW YORK.—Miestinė ko- 
i munistų ir kitų klasinių dar- 
! bininkų konferencija sekma- 
Idienį išrinks 75 delegatus į 
i nacionalį suvažiavimą, būsiantį 

’ j Chicagoje, kuriame bus nomi
nuota komunistų kandidatai 
ateinantiems rinkimams.

Newyorkinei konferencijai 
sekmadienį, gegužės 22 d., 
patieks raportą' drg. I. Amter, 
šio Kom. Partijos distrikto or
ganizatorius. Jis išdėstys svar
biausius uždavinius, kuriuos 
darbininkams stato ateinanti 
prezidentiniai rinkimai. Kon
ferencija taipgi svarstys pi a-! 
nūs, 1__ - __ r - . „ , . .
kad darbininkų klasė turėtų g’minystę..............
didžiausios naudos iš tų rinki-Į mięst° politikieriais arba 

|mų. . t
Konferencija įvyks Manha

ttan Lyceum, 66 East 4th St., 
New Yorke, prasidės lygiai U 
vai. dieną.

Kiekviena lietuvių darbiniu-, 
kiška organizacija bei kuopa 
privalo turėti bent po du savo 
delegatu toj nepaprastai svar
bioj konferencijoj.

NEW YORK. — K ada mies
tui reikėjo trokų sniegui valy
ti, valdininkai nebandė tiesio
giniai susižinoti su trokų fa
brikantais, kurie randasi visai 
netoli, Cliftone, N. J. Miesto 
sanitariška valdyba pasistatė 
tarpininką Daną McKetrick’- 
ą, buvusį kumštynių promote- 
rį. Tada McKetrick pasiskai
tę sau 20 procentų “komiši- 
no” už patarpininkavimą ir 
tuo būdu apsiavė miesto iždą 
ant 60 tūkstančių dolerių. Nie
kas neabejoja, kad 
graftu pasidalino su
valdonais. Tokie dalykai 
sirodė Seabury tyrinėjimų 
misijoj pereitą antradienį.

Proletmenininkams

čiai nusipirko.

Senatorius Gavo 
$125,000 Grafto

sta

ty-

jis tuo 
miesto 

pa
ko-

Choro 
darbininkiško 

šaukiami

Šiandie vakare Aido 
nariai ir šiaip 
meno veikėjai yra 
susirinkt su kitų tautų prolet- 
menininkais į Workers Centrą, 
35 East 12th St. Bus svarsto
ma, kaip laike rinkimų kam
panijos gatvėse, parkuose, 
prieš dirbtuves ir kt. galima 
būtų suvaidinti trumpus sce
niškus veikaliukus.

Šiaučią Streikai Eina 
Kas Kartas Smarkyn

NEW YORK.—Seabury 
rinėjamoj komisijoj pasirodė, 
kad senatorius J. A. Hastings 
gavo bent $125,000 iš Queens 
busų kompanijos. Už tą graf- 
tą jis tarpininkavo pas majo
rą Walkerį, kad duotų kompa
nijai leidimą biznį varyti. To-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite/

SAVININKAI MARCIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Kojy 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.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

b
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Valandos:
Subatoinis
Apart Nedėldienių

operacijų
MEYER

208 West 54th. St.
New York City 

2 iki 6, Sercdomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

156

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chronižkas vyry ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau iityrim* kraajo ir ilapumo.

DR. MEER
W. 44th St., Room X®? 

New York, N. Y.
Valandas Priėmimo i 

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 pe pietų 
Telefonas Ląckwanna 4-2180

.‘Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda- 
daimantus 
daiktų 
pigiau

REIKALAVIMAI
REIKALAUJU moteriškes už part- 

nerką į saldainių krautuvę, be vai
kų nuo 30 iki 40 metų amžiaus. 
Aš esu našlys, gerai stovintis. At-' 
sišaukite greitai per laišką arba ypa- 
tiškai del platesnių informacijų. 
John N., 77 Meserole St., Brooklyn, 
N. Y.

(118-119)

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K AS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR iŠ Č1A 
PAS1UNČ1AM 1, KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( ' AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM'GRAŽIA, VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TES I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ. MUSU, 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

id’el, nors kitos kompanijos siū- 
Brooklyne, po num. 735 Lo- miestui1 penkiais nuošimčiais 

rimer St., streikas čeverykų | daugiau atsilyginti, bet leidimą 
darbininkų gerai pikietuoja-! gav0 ana kompani ja. Senato- 
maSj Pikiete matosi ir lietu- ; ■■ •
vių darbininkų, nors nuo pat $10,000 algos per 
ankstyvo ryto stovi mobilizuo- Barrono Collierio,

” V ‘ - • Bedar- bizni iš lI_ “ ' t

kurie tik gali, dirban- Collieris gavo išimtiną 1 
tieji yra kviečiami ateiti rytais garsinimams Queens kompani-

ta policija ties šapa. 
biai ir,

gavo ana kompanija.
rius Hastings, be to, ėmė po 

metus iš 
kuris daro 

skelbimų. Už tai
LIETUVIS GRABORIUS

teisę

į pikietą.
Areštuota 13 streikierių ties 

Paris čeverykų dirbtuve, taip
gi Brooklyne. Jie nubausti po 
dieną bei dvi kalėti.

Pirmadienį darbininkai lai
mėjo streiką prieš Elco Shoe IT* • r> • 1 n ~ ■ Kompanija. Auga streikieriųVisi rnvalo raremt' kovingumas prieš I. Miller če-

1 verykų kompaniją, kur antra- 
---------  1 dienį tapo areštuoti septyni pi- 

Aido Choras yra svarbi dar-l kietininkai.
bininkiško meno organizacija, 
ir choro gyvavimas privalo rū- 
pėt ne vien choriečiams, bet 
visiems vietiniams lietuviams 
darbininkams. Aidas vis glu- 
džiau rišasi su darbininkų ju
dėjimu; savo dainomis, vaidi
nimais ir dalyvavimais tarptau
tiniuose parengimuose jis da
rosi vis aiškiau revoliucinis. 
Tai yra stambi mūs spėka kla
sinio meno fronte, kurią visi

į bankietą 50 cen-

Aido Choro PiknikąIT* • D • 1 n ai kompanija. Muga sireiVisi Privalo raremt kovingumas prieš I. Mill
I xrzi.-irL-ii bnmnnni'in Vnr-

Šiems streikams vadovauja 
kairioji Industrinė Čeverykų ir 
Odos Darbininkų Unija.

Needle Trades Industrial 
Unija paaukojo $100 streiko 
reikalams.

jos busuose.
Kaip Hastings, taip ir Col

lier yra nuo senai artimi drau-| 
gai majoro Walkerio, kuris' 
Collieriui suteikė ir garbę po-Į 
licijos komisionieriaus' specia-j 
lio pagelbininko. Tos mekle-| 
rytės iškilo viršun, betyrinė-į 
jant graftą paties majoro Wal
kerio, kuriam taxi-cabų didžio
sios kompanijos davė 
535 “dovaną.”

Darby Raketieriai

YORK.—Hub

$26,-

darbų

Dalyvavęs Lindberghučio
Pavogime Munšainieris

Brooklyne pirmadienį buvo 
privalom remt medžiaginiai ir areštuotas Frank Parzych, jū- 

Tos paramos Aidui rejvis alkoholio šmugelninkųdvasiniai.
suteikti geriausia bus proga 
ateinantį sekmadienį, gegužės 
22 d., kuomet choras turės sa
vo metinį pikniką Klaščiaus— 
Clinton Parke, Maspethe. O 
nuo to, kiek jis gaus iš darbi
ninkų paspirties per pikniką,^ 
daug priklausys choro gerovė 
keliems mėnesiams.

Apart paties Aido Choro, jo 
Vyrų Choro ir Merginų Okte
to, piknike dar pirmą kartą 
pas mus dainuos Latvių Cho
ras. Pas draugus latvius yra 
skirtingas ūpas chore, skirtin
gas nudavimas dainuojant. 
Įdomu bus padaryt palygini- Pabrangino Važiavimą per 
mas tarp latvių ir lietuvių cho- ' • 1 L
rų. Nepraleiskite tos pirmie
nos.

Visi ruoškitės į Aido Choro 
metinį pikniką sekmadienį.

NEW 
suradimo agentūra, 48th St. ir 
6th Avė., 
bininko $3.50 už gautą jam 
darbą. Jis išdirbo tik dvi die
nas, po 12 valandų, gaudamas 
už tai išviso tik $5 atlyginimo. 
Kada buvo paleistas, reikala
vo iš agentūros atmokėt jam 
$3.50 arba surast kitą darbą. 
Agentūra atsisakė.

‘ Viena mergina užmokėjo i 
$5 agentūrai už darbą, iš ku-1 
rio buvo ant rytojaus paleista. 
Kada agentūra atsisakė sugrą
žinti jos įmokėtus pinigus, 
mergina klykdama išbėgo į 
gatvę.

Riley’s agentūra reikalauja 
$20 už darbą, duodantį tik 
$25 algos per mėnesį. Pana-

paėmė iš vieno dar-

laivuko. Betardant, jis sakė, 
kad priklausęs tai šaikai, kuri 
pavogė L i n d b e r gho vaiką. 
Anot jo pasakos, vaikas nukri
tęs nuo kopėčių, jiems jį be
vagiant iš antro, augšto kam
bario, ir užsimušęs. Tada jie 
Lindberghutį ir palaidoję miš
ke už ketverto mylių nuo tė
vų namo.

Bet šis liudininkas esąs ne
labai pasitikimas; prasigėręs 
ir perdaug naudojas opiumą • §jaį ,kitos privatinės darbų 
bei kitus narkotiškai-sapniškus! agentūros, 
svaigalus.

Williamsburg Tiltą
Miesto kelių

patar- 
ir už 
kainą,

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston; 0304-W

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų 
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedėlioni nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jeirškinirnais

ir

KIEKVIENO DARBININKO IR DARBININKĖS YRA 
PAREIGA UŽSISAKYTI I

“RYTOJUS”
“RYTOJUS” yra vienintėlis laikraštis, kuris gina darbininkų klasės 

reikalus, nurodo darbininkų padėtį fabrikuose, dirbtuvėse, laukuose 
ir t.t. Mokina darbininkus kovot prieš savo skriaudėjus—kapitalistus.

“RYTOJUS” paduoda daug žinių iš įvairių kapitalistinių šalių apie 
darbininkų gyvenimą ir jų kovas. Jame telpa taip pat apie S.S. 
ILS. Socialistinę Statybą. Penkmetį Planą Sovietų Sąjungoje.

“RYTOJUS” yra vienintėlis seniausias ir didžiausias savaitraštis 
visoj Pietų Amerikoje.

“RYTOJUS” eina kas savaitė keturių puslapių su paveikslaię. Jame 
telpa taip pat eilių, apysakų, vaizdelių ir t.t.

KIEKVIENAS DARBININKAS IR DARBININKĖ UŽSISAKYDA
MI “RYTOJU” PADĖS REVOLIUCINIAM 

DARBININKŲ JUDĖJIMUI

“RYTOJAUS” kaina metams laiko $2.50. Siųskite tiesiai “RYTO
JAUS” ANTRAŠU: CASSILLA DE CORREO No. 15 SUCURSAL 15 

B. A. TAMOŠIŪNAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA. !
Arba galite užsisakyti per “Laisvę.”

i

i mi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
■ sipirksit.e.

[įvairūs
[rodžiai
I
I JAUSTOS
1 UŽ PRIEINAMĄ

Į KAINĄ

I Taipgi taisau visokius laikrod I žius ir kitus papuošalų daiktus.
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
i Williamsburgiečiams, kuriems
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- 
Imui laikrodžius ar kitus auksinius 
t daiktus, palikite “Laisvės” ofise.
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo- 
| kėsite “Laisvėje.”
J VIKTORAS JANUŠKA
■ 127-17 Liberty Avė
■ Tarpe 127 ir 128 gatvių
Į Richmond Hill, N. Y.

JONAS STOKES
Fotografas

Siuonč pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
SJ2 Marion St., 
kamp. B r o a d- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

ži- ?

LAIK-
N\U-

MADOS

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

Nors įstatymais nusakyta, 
kad; agentūros negali imt dau
giau kaip, 10—tą procentą už 
surandamą; darbininkui .darbą, 
jos plėšia 80—tą ir [dar didesr 
nį procentą, o ir taip apipėš- 
tam darbininkui neužtikrintas 
darbas nei vieną mėnesį. , , ( ( 

Miesto valdžia visa tai ma
to, bet veikia išvien su šlykš
čiausiais vagimis, sėdinčiais 
darbų agentūrose. Tik Bedar
bių Tarybos laiks nuo laiko 
priverčia tuos raketierius su
grąžint darbininkams pinigus.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS u ‘

BROOKLYN, N. Y.NEW YORK.
komisija 1 eido Brook lyn— 
Queens Transit© Korporacijai 
pakelti kainą nuo 2 iki 3 cen
tų už pervažiavimą gatveka- 
riais per Williamsburg tiltą. 
Grafteriai valdininkai neatsi
žvelgia, kaip brangus yra cen
tas tūkstančiams bedarbių ir 
dirbančiųjų,, kurie važinėja 
per tiltą į darbą arba jieško- 
damiesi darbo. ,

“LAISVĘ.”

DEKAVOJU PACIENTAMS

Jaunuolių Konferencija
■» o

Pašovė Restorančiką
gink-

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

Telefonas, Midwood 8-6261o
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DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

MW

Nukirto Algas 3rd Avė. 
Gatvekariy Darbininkams
. NEW YORK. — Nuo at
einančio sekmadienio lieka nu
kirsta 10 nuoš. uždarbio 
dviem t ū k s t a nčiams Third 
Ave. gatvekarių kompanijos 
darbininkam^ ,taipgi (tarnauto
jams raudonųjų “busų,” pri
klausančių tai pačiai kompani
jai. Šie darbininkai ir tarnau
tojai yra šaukiam) į Darbo 
Unijų Vienybės Tarybos Cen
trą, 5 East 19th St. 'Unijų 
Vienybės Lyga juos ragina 
priešintis algų nukapojimui. yėjo keli pblicmanai?

NEW YORK.—Trys 
luoti vyrai pavojingai pašovė 
savininką valgyklos po num. 
170 Hester St; ir , ’ pabėgo, 
nors aplinkui gatvėj buv6 žmo
nių knybždynas ir čia pat sto-

Šiandie vakare New Yorke, 
Labor Temple, East 14th St.,, 
įvyksta darbininkiškų jaunuo
lių organizacijų konferencija 
prisirengimui prie Tarptauti
nės , Jaųnipio Dienos, > kuri bus 
apvaikščiojama gegužės 29 
ir 30 dl Lietuviai, jaunuoliai, 
turėkit savo atstovus šioj kon
ferencijoj. ‘

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Sukatos vakare 75 centai

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

Naujai perdirbta Rusiskai-Tiirkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes sū moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisytą didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. , Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei iššipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

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

KELR,ODIS: £B.s M« T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
. B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais k

Broadway karais—-išlipt ant Flushing Ave.

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.




