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KRISLAI
Bailieji Priešai.
Lenkijos Karidorius.1 
Pavojus Karo. 
Reikalavimas iš SLA. 
Prūseikos-Butkaus 

šmugelis.
Rašo D. M. šolomskas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Vien Mandžurijoje yra apie 
100,000 rusų kontr-revoliucio- 
nierių. Jie neužsiima jokiu nau
dingu darbu. Didžiumoje, jie 
tarnavo Mandžurijos diktato
riams, o dabar parsiduoda Ja
ponijos imperialistams. Yra tų 
gaujų ir kitose Chinijos srityse. 
Jie ir ten parsidavę imperia
listams ir tarnauja kaipo revo
liucinio judėjimo smaugėjai.

Versaliūjer imperialistai su
darydami “taiką“ pridarė viso
kių beprotiškų karidorių ir ki
tokių šunvočių ant žemės ka
muolio. Vienas tokjs karidorius 
yra pravestas del lenkų impe
rialistų per Vokietiją linkui 
Baltiko jūrų. Jis pravestas va
karine puse upės Vislos, per 
grynai vokiečiais apgyventas 
teritorijas. To karidoriaus pa- 
gelba imperialistai perkirto Vo
kietiją į dvi dalis, atskirdami 
rytinę Prūsiją nuo abelnos Vo
kietijos. O Lenkijos imperialis
tai net tiltus nuėmė, kurie bu
vo per Vislą į rytinę Prūsiją.

Lenkijos imperialistai nesi
tenkina to koridoriaus užgrobi
mu. Jų generalis štabas su ki
tų grobikų pritarimu išdirbinė- 
ja planus, kaip pulti ant So
vietų Sąjungos, bet tuom pat 
kartu seilę varvina ir linkui ry
tinės Prūsijos. Imperialistii 
apetitai yra neprisotinami.

Už Paskelbimą Hooverio 
Diktatorium

SOUTH BEND, Ind. — 
Čionai sakė prakalbą Owen 
D. Young, pirmininkas 
bankierių tarybos. Jis pri
pažino, kad krizis Ameri
koj tebesiplečia. Išeitis es
anti viena: Hooveris turįs 
būt apginkluotas visomis 
galiomis, faktinai paskelb
tas diktatorium, italijonišku 
Mussoliniu!

EXTRA!

PATYS AMERIKONAI ATMUŠA MELUS 
APIE ‘VERSTINA’ DARBA SO V. SĄJUN.
Darbininkų Tėvynėj Parazitams Nėra Vietos; Vienatinis 

Verstinumas, tai Kiekvienas turi Užsidirbti Sau Pragyve
nimą, o Kas Nedirba, Tas Nevalgo
New York “Times” ko

respondentas praneša iš So
vietų Sąjungos, jog tenai 
šiuo tarpu du žymūs ameri-' 
konai, Spencer Williams ir j 
Myron G. Doll, lankėsi Ar
changelsko srityje ir tyri
nėjo darbininkų padėtį prie 

i medžio darbo miškuose. I 
Kartu su jais buvo ir tas 
korespondentas.

Pranešimas sako: “Ar-

ra vietos. Kas nedirba, tas 
nevalgo!

Tyrinėtojai nematė gink- 
j luotų kareivių, kaip kad 
i buržuazinė spauda skelbia. 
Nematė jokios prievartos.

Paskui jie, jiem patiems 
pareikalavus, buvo nuvežti 
miškuose į kempes už 120 
mylių į šiaurius ties upe 
Dvina. , “Ten taip pat mes 
neradome jokių ženklų vers
tino darbo,” sako tyrinėto-

. “Jokių sargų kempėse

Santiago, Chile. — Pra
nešama, kad pietinėj dalyj 
prasidėjo sukilimas prieš changelske mes aplankėme 
naują valdžią. Sukilimo pu-j lentpjuvyklas ir lentų jar-Lj “J ' * 
sėj stovinti dalis armijos ir'dus ir dabojome koduojant neširanda^net gf nė vieno

. laivus ir nė vienam atsitiki- 
valdžios galva, 'me nematėme, kad būtų ver- 

senatorius Davila užtikrino stino darbo bei kalinio dar- 
Amerikos ir Anglijos im- bo. , Tyrinėtojai kalbėjos

laivyno.
Naujos

Tūlas amerikietis profeso
rius W. HL Roth išbuvo Japo
nijoje septynis metus ir, par
grįžęs į Jungtines Valstijas, 
pradėjo kampaniją už didesnį 
Jungtinių Valstiją apsiginkla
vimą. Jis įrodinėja, kad Japo
nija yra gerai prisirengus ka
rui. Jis pripažįsta, kad jau du 
kartu Japonija kėsinosi ant Si- I 
biro, būtent, kada sumušė caro 
armiją 1905 metais ir laike už
puolimo ant Sovietų Sąjungos 
1918-21 metais. • Profesoriaus 
manymu, japonai imperialistai 
savo nepasisekime kaltina ir 
Jungtines Valstijas, kad šios 
šalies valdonai, bijodami Japo
nijos sutyirtėjimo , tiems žy
giams nepritarė.

. Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje buvę* nariai reikalauja 
puo fašistinių ponų, kad tų na
rių pinigai, proporcionaliai S. 
L.A. iždo stovį, būtų jiems at
mokėti. Tai • teisingas darbi
ninkų reikalavimas. Visur rei- 
kia rinkti buvusių narių para- pabijojo Stoti į debatus SU 
šai po rezoliucija ir siųsti SLA draugu Kosteriu, Komunis- 
buvusių narių komisijai (J. p tj- kandidatu i
Kairys, 46 Ten Eyck St., Brook- 1 arUJ0S,T KanaiOatll }
lyn, N'. Y.) O kurie negaus to- Jungtinių Valstijų prezi-

Pranašauja Monarchijos 
Sugrįžimą Vokietijoj

LONDON. — Lordas 
thermere, laikraščių savi
ninkas, rašo iš Berlyno, kad 
Vokietijoj sugrįš Hohenzol- 
lernų dinastija pabaigoje 
1933 metų. Vokietija esan
ti įsitikinus, kad biznio in
teresai reikalauja monar
chijos!

Ro-

NAUJI FAŠISTU LAI
MĖJIMAI VOKIETIJOJE

BERLYN. — Mecklen
burg-Schwerin valstijoj įvy
ko seimelio rinkimai. Hit
leriniai fašistai laimėjo la
bai daug. Iš 58 vietų jie 
turės 29. O senam seime
lyje jie teturėjo 2 vietas.

Socialdemokratai i 
20 vietų, dabar turės 18.policisto nesimatė. Darbi

ninkai sakė, -kad jie dirba Komunistai turėjo 3 vietas, 
sezonais, po kontraktu, ku- naujam seimely j turės 4.
rj yra padarę darbo unijos, Ši valstija yra maža ir jos

REAKCIJOS SLIBINAS PAKELE GALVA 
VOKIETIJOJ; ATVIRAI KALBAMA APIE 
ATSTEIG1MĄ KRUVINOS MONARCH.

Hindenburgas ir Papenas Stačiai Užsimojo Prieš Darbinin
kus, Paskelbdami, kad Socialė Apdrauda ir Bedarbiams , į 
Pašalpa bus Stengiamasi Panaikinti.
Darbininkų Klasės Išeitis, tai Bendras Frontas, Bet 
Pardavikai Socialdemokratai Stovi ant Kelio

BERLYN. — Pagaliaus 
I reichstagas tapo paleistas. 
Nauji rinkimai įvyksią ka
dai nors liepos mėnesį. Hin- 
denburgo naujas kabinetas

diškai atvirai išėjo už kru
viną reakciją ir už fašistų 

i įsigalėjimą. Paskelbta, kad

Jie rėmė kruviną Hinden- 
burgą pereitais rinkimais. 
Jie dabar vėl zaunys apie 
“demokratiją” ir susidės su 
kitais kokiais kapitalisti
niais kraugeriais, kad tik 
pastoti kelią komunistų lai
mėjimui. Socialdemokratų 
partija padeda fašistamstureio 4slgaieJim^- t asKemia, Kaa i partija paaeua įasisia 

- -fa 'bus sugrąžinama teisė Hit- užviešpatauti Vokietijoj.

perialistus,. kad jų kapita- tiesioginiai su darbininkais ir ,kad jie gali pamesti dar.’ gyventojai susideda dau-
las, kuris siekia bilioną do- be jokio perkalbėtojo ir visi i 
lerių, bus neliestas. Nauja darbininkai pareiškė, 
tvarka būsianti panaši Is
panijos tvarkai.

Washington. — Policija 
sako, kad ji nevysianti lau
kan eks-kareivių, kuomet 
maisto pritruks, bet palik
sianti juos ant savo valios 
“badu mirti.”

Eureka, Calif. — Birže
lio 6 d. tuoj aus po pietų čio
nai įvyko smarkus žemės 
drebėjimas. Supurtė daug 
namų, vienas žmogus 
mušta, o keli sužeisti.

uz-
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Socialistų Majoras Bijo 
Stoti j Debatus

MILWAUKEE, Wis. — 
Socialistas majoras Hoan

buvusių narių komisijai (j. -
Kairys, 46 Ten Eyck St., Brook- 
L , ,
kių rezoliucijų, tai jie patys dentus. 
privalo atsikreipti į komisiją, 
reikalaujant jų.

Taipgi ir SLA kuopose nariai 
darbininkai privalo priimti re
zoliucijas ir reikalauti, kad bu
simasis SLA 37-tas seimas at
mokėtų buvusiems nariams jų 
pinigus, nes kitaip SLA turės 
panešti dar daugiau finansinių 
nuostolių, kada nuskriaustieji 
nariai bus priversti kitokiu bū
du reikalauti savo pinigų.

Prūseikiniai renegatai tai 
vienai, tai kitai darbininkiškai 
įstaigai šmugelio keliu primeta 
kelis dolerius ir paskui džiau
giasi, kad ir jų “aukas“ pri
ima. Jie tą daro tikslu, kad 
apgavinėti darbininkus ir vilio
ti iš jų centus. Jeigu jiems 
apeina Komunistų Partija, 
“Daily Worker“ ir kitos mūsų

Debatai 
įvykti birželio 5 d.

turėjo

kad 
jie dirba iš savo locnos va
lios ir gali pamesti darbą, 
kada tik nori.”

Darbininkai daugiausiai 
jauni valstiečiai. Jiem mo
kama nuo kavalkų ir vidu
tiniai uždirba po penkis ru
blius ' į dieną. Taip pat 
jiems veltui suteikiama gy
venimui vieta.

Tyrinėtojai aplankė dar
bininkų kliubus, teatrus, 
mokyklas ir valgyklas ir vi
sur,.surado tvarkiai ir gerai 
įtaisyta. :■ .į

Pranešimas toliau sako: , 
“Jauni darbininkai, kurie 

čia dirba, linksmi ir juokau
ja, laisvi .iki augščiausio 
laipsnio. Jie piktinasi kiek
vienu užmetimu, būk jie 
yra priversti dirbti. Jie, sa
ko: ‘Sovietų Sąjungoje kiek
vienas turi dirbti, kuris no
ri užsidirbti pragyvenimą— 
tiktai tiek tėra verstino 
mūsų darbe’.”

I Vadinasi, parazitams nė-

bą laisvai, kuomi 
panori.”.

tik jie ginusia iš pasiturinčių žem
valdžių.

GAL IKI 20,000 EX-KAREIVIUSUMAR 
ŠUOS Į WASHINGTON^ DEI. BONŲ
WA SHINGTON.' -4: Poli- 

cijos galva generolas Glass- 
ford pareiškė, kad ateinantį 
ketvirtadienį visi pribuvę 
iš kitur eks-kareiviai bus 
išvežti už 50 mylių už mie
sto ir paleisti. Tai atviras 
grūmojimas pavartoti spė
ką. Bet eks-kareiviai sa
ko, kad jie čia bus tol, kol 
kongresas nenutars atmo
kėti bonus. Jie sako, kad

gen.: Glassford turės kiek
vieną jų fiziniai išnešti iš 
Washingtono!

Maršavimas eks-kareiviu 
į Washingtoną nesiliauna. 
Pirma buvo apskaityta, kad 
pribus iki penkių tūkstan- 
,čių, paskui iki; astuonių, o 
dabar kalbama, kad gali su- 
maršuoti net iki dvidešim
ties tūkstančių eks-karei
viu. c

ŽUVO PENKI ITALAI 
ARTILERISTAI Žemės Drebėjime Žuvo 

Keturi Šimtai Žmonių

lerio fašistams viešai ir le- .____________
galiai palaikyti ginkluotas |
grupes ir bus naikinama; Vėl Buvę Pasikėsinta Ant 
darbininkams socialė ap-|M r • 
drauda, visų pirma bedar-■1UUSS01,DI0 uyvyDe» 
bių pašalpa.

Šis naujas reakcinis ka
binetas diktatoriškai veiks 
iki rinkimu. Gi rinkimuo
se tikimasi pilno laimėjimo 
Hitlerio partijai. Kabine
tas tą laimėjimą atsiekti 
padės. Jis triuškins komu
nistų judėjimą, žudys darbi
ninkus, smaugs kiekvieną 
jų pasijudinimą, tuo tarpu 
globos fašistus. j

Vokietijos darbini nkų ( 
klasės vienatinė išeitis, tai 
bendras froųtas prieš kru
vinąją reakciją. Komunis
tų Partijai šaukia darbinin
kus prie tokio bendro fron
to. Bet pardavikai social
demokratai, kurie kontro
liuoja darbo unijas ir dar 
turi pritarimo milionų dar
bininkų, stovi ant kelio del i__  ____ t x .
bendro fronto pravedimo. bet laike darbo negalima-

ROMA. — Fašistinė po
licija suėmė tūlą Angelo 
Sbardellotto, 25 metų am
žiaus ir radus pas jį dvi 
bombas ir revolverį. Jis ta
pęs sučiuptas ties palocium, 
kuriame randasi Mussolinio 
raštinė.

j TAURAGĖS PLYTŲ 
DARBININKŲ PADĖTIS

Yra 3 plytų fabrikai, ku
riuose dirba vyrų ir mote
rų iš viso apie 60 darbinin
kų. Dirba 10-12 valandų į 
dieną. Vyras gauna ’4-6 li
tus, o moteris—2.50-4 litus 
dienai. Mašinos* netobuli
namos, viskas užkraunama 
ant darbininkų pečių. Kal-
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ČILĖS VALDŽIA NUVERSTA, BET NAUJI 
DIKTATORIAI DARBININKU PRIEŠAI

Dar viena “revoliucija” 
įvyko Pietų Amerikoje. Ta
po nuversta valdžia Čilės 
respublikoj. Ją nuvertė mi- 
litarinė “junta” po vadovy
be senatoriaus Davila, ku
ris kadaise buvo Čilės am
basadorium Jungtinėse Val
stijose.

Keista ta “revoliucija.” 
Davila ir jo pasekėjai mili-

įstaigos, tai kam jie niekina tanstai vartoja kaires fra- 
n Kam susidėjo prieš mū- zes, idant apgavus darbi

au judėjimą su kontr-revoliuci- ninkus. Ir, kaip pasirodo, 
?? .r®a.y.cija ? Kam .Yag.ia daF" i daug -darbininkų tapo ap-

jas?

bininkiškų organizacijų iždus ir 
kitokį turtą? Kam išleido sa
vo kontr-revoliucinį lapą — 
“Naująją Gadynę” ir kam vi
saip kenkia mūsų dienraš
čiams. Tie elementai pirmiau
siai išstojo prieš Komunistų 
Partiją neva gelbėdami “Lais
vę” ir “Vilnį“ “nuo žydų” ir 
nuo išgalvoto jų “marinimo.“

Nepaslėpsite savo kontr-re- 
voliucinius veidus po veidmai
nystes maska!

Ir, kaip pasirodo,

gauti. Jie padėjo Davilai 
įsigalėti, bet, pasak tūlų 
pranešimų, jau dabar pa
matė, kad naujoj valdžioj 
viešpatauja kapitalistai ir 
militaristai, o darbininkams 
vietos nėra;

Davila pareiškė, kad nau
ja valdžia įvesianti “socia
lizmą.” Kalba apie nacio
nalizavimą įvairių pramo-

nįų, bankų ir t. t. Vienam, 
pranešime net buvo sako
ma, jog bus įsteigta “sovie
tinė valstybė, ale be Mask
vos.” Iš to jau galima 
spręsti, jog ta ^sovietinė 
valstybė” bus apgavystė.

Tam pačima pareiškime 
Davila sako, kad steigs “so
cializmą,” konfiskuos ban
kus ir t. t., bet, ten pat 
užtikrinta, kad kapitalistai 
ir bankieriai galės varyti 
biznį, kaip varė.

Čilės darbininkai randasi 
desperatiškoj padėtyj. Jie, 
kaip matyt, padėjo nuversti 
prezidento Montero valdžią, 
manydami, kad jie laimės. 
Jie džiaugėsi: “Dabar turė
sime darbo ir duonos.” Bet 
tuoj aus jie apsiriko.

Vienas pranešimas sako, 
kad darbininkai rengiasi į 
generalį streiką prieš naują 
valdžią. . . .

NAPLES, Italija. — Fa
šistinė valdžia rengė pami
nėjimą įvedimo konstituci
jos. Iš kanuolių šaudė. Bet 
ten pat įvyko eksplozija, 
kuri suplėšė j kavalkus 5 
artileristus, o šešis sunkiai 
sužeidė.

MEXICO CITY. — Mek
sikoj žemės drebėjimas pa
darė daug nuostolių ir pra
rijo keturis šimtus žmonių 
gyvybių. O kiek randasi 
sužeistų, nėra apskaičiuota.

Į Komunisty Partijos Pirmo Distrikto Lietuvių 
Frakcijas, del Pasitarimo Birželio 12 Dieną

VĖL SKRIS APLINKUI 
PASAULI !

NEW YORK. — Orlaivi- 
vininkai Bennett Griffin ir 
James Mattern planuoja or
laiviu lėkti aplinkui pasau
lį. Jie tikisi .padaryti re
kordą.

GAL ŽUVO LENKAS 
ORLAIVININKAS

VARŠAVA. — Lenkai; 
patriotai laukia, bet nesu-I 
laukia atlekiant Stanislau 
Housner, kuris iš New Yor- 
ko išskrido pereitą penkta
dienį. Manoma, kad Hous
ner bus nukritęs į jūras.

LDS. NARIAI DAR KARĘ ATMETĖ 
DARBININKU JUDĖJIMO GRIOVIKUS

BROOKLYN, N. Y. — 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Pild. Tarybos rin
kimų rezultatai jau žinomi. 
Balsų skaitymo komisija sa
vo darbą užbaigė. -O tie re
zultatai parodo, kaip nule
miančiai LDS nariai atmetė 
tuos, kurie nuėjo su Prūsei- 
ka ir dabar sušilę griauja 
darbininkų judėjimą.

Revoliucinio surašo bal
sai:

Mizara 1,680
Krasnitskas 1,643
Jeskevičiūtė 1,726
Kaškiaučius 1,837
Mikita 1,421
J. Bimba 1,564
Dr. Palevičius 1,857

Sklokos surašąs:
Bacevičius 356
Stankūnas 371
Steponavičius 280
Joheikis 460 ;
šalaviejus 465 i i

DRAUGAI IR DRAUGES! Komunistų Partijos 
Pirmo Distrikto Lietuvių Frakcijų Biuras šaukia 
platų pasitarimą įvairiais svarbiais reikalais. Toks 
pasitarimas įvyks birželio 12 d., Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Montello, Mass., ir prasidės 11-tą vai. 
ryte.

Šiame susirinkime turėtų būti draugai ir- draugės 
bei atstovai iš visų lietuvių frakcijų. Padarysime 
peržvalgą mūsų veikimo ir pasitarsime įvairių kam
panijų reikalais. Ypatingai svarbi šiandien kampa
nija, tai prezidento rinkimai—nacionaliai ir valstij- 
jos; kaip sumobilizuoti visas lietuvių darbininkų spė- 
Kas Naujojoj Anglijoj.

Antras svarbus klausimas, tai steigimas klasinio 
lavinimosi mokyklų. Gal joks kitas distriktas nėra 
taip’silpnas komunistine vadovybe lietuvių, darbinin
kų tarpe, kaip pirmas distriktas. Stokuojame mes 
prasilavinusių draugų bei draugių. Todėl reikia la
vinimosi mokyklų. Centro Biuras ketina duoti 
mums mokykloms instruktorių.

Turėsime ir daugiau svarbių reikalų aptarti šia
me susirinkime. Distrikto frakcijų biuras pagei
dauja, kad kuodaugiausiai partijinių draugų bei 
draugių dalyvautų. Tiktai visi būkite laiku. Pasi
tarime dalyvaus ir draugas R. Mizara, nuo Centro 
Biuro.

Tą pačią dieną ir toj pačioj vietoj įvyks Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo pirmo apskričio piknikas. 
Todėl visi draugai vistiek ketina atvykti į Montello. 
Atvažiuokite anksčiau ir dalyvaukite partijos pasi
tarime.

Komunistų Partijos Pirmo Distrikto 
Lietuvių Frakcijų Biuras
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KAS VETERANU DARBININKU 
DRAUGAI IR KAS jy PRIEŠAI?

KRIZIO DIDĖJIMAS

Darbininkų veteranu armija dabar traukia iš visų 
lies kampų į Washingtona.
slo, jeigu jie nežinos, kas jų priešai, prieš kuriuos jie turi 
vesti ’kovą ir nugalėti savo kovoje už bonus.

* Priešai veteranų kovos už bonus apsupa veteranus iš 
visų pusių. Jų agentai yra net veteranų eilėse, ir bando 
veteranų judėjimą nusilpninti, jo kovingumą suparaly
žiuoti. < 
mokėjimą kapitalistų klasei naudingu keliu.

Darbininkų veteranų priešai yra bankieriai ir trustų !užsidarė kovo mėnesį, 
magnatai ir jų valdžia Washingtone—Hooveris ir repub- i 
likonų ir demokratų partijų politikieriai. Jų priešai yra 
mažieji ir stambieji politikieriai visokios rūšies, nuo se
natorių iki paprastų kapitalistų partijų pakalikų visuose 
miestuose. Tai tie žmonės įstūmė darbininkus į pereitą 

y karą ir 
sukrovė neapsakomus turtus saujelei milionierių, kurie 
valdo! šalį. Iš savo didelių turtų, kuriuos jie susikrovė 
darbininkams liejant kraują karo fronte, o kitiems pasili
kus namie dirbant, pekliškuose pramonės urvuose, jie nu
metė kelis trupinius kareiviams, kurie grįžo nusivylę iš 
karo fronto, kad palaikyti juos ištikimais kapitalistinei! Gegužės 14 d—56.2. 
sistemai. Jie prižadėjo jiems bonus, bet jie. taip toli ati-1 
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Per pastarąsias dvi savai- į Šerų ir bonų kainos taip- 
tes smarkiai padidėjo fi-'gi žymiai nupuolė, 
nansinis krizis. Plačiai Į 
garsinamas Federal Re
serve Banko skymas paaks- 
tinimui. bankų skolinimo ir 
biznio veikimo didele skale 
perkant valdžios bonus vi
siškai nedavė jokių pasek
mių. Bankai sumažino, vie- 
toj padidinti, savo komerci
nes paskolas. 

I

Bankų b a n k r ūtavimai, 
kurie sumažėjo per vasario

Jie negalės atsiekti savo tik- ir kovo mėnesius, iš priežas
ties didelių paskolų, kurias 
suteikė Rekonstrukcijos Fi
nansų Korporacija, dabar 
vėl padidėjo, šešiasdešimts 
aštuoni bankai su $35,000,- 
000 depozitorių pinigų užsi-

i i Kanados Partneriai 
Išnaudoja Darbininkus į

re* ♦ t • «*•«* 4 »«•« . .

Tarptautinė Solidarumo Diena
Darbininkų Tarptautinė jos dirbtuvės ruošia milži- 

i Pašalpa, kuri rūpinasi para- niškus siuntinius eksplo- 
ima kovojantiems darbiniu- duojančios medžiagos ir 
l kam. ir jų šeimynoms, atsi- ginklų Japonijos armijoms, 

tebėti, kad Kanada yra šalis j šaukia į darbininkus daly- sumobilizuotoms Mandžuri
joj puolimui ant mūsų tai
kingos Sovietų Sąjungos, 
j Tuo būdu kapitalistai ir jų 
j agentai spausdina melus 
[po melo prieš Sovietų Są^ 
įjungą, kad protiniai prL 
Įrengti darbininkus prie ka
ro prieš Sovietų Sąjungą. 
Darbininkai! Išstokite vi- 

jsi Tarptautinėj Solidaru- 
j mo Dienoj gynimui So
vietų Sąjungos! ,Prieš (vi
sus kapitalistų karus! Pro- 

Įtestuokite -prieš amunicijos 
(siuntimą Japonijai! Reika
laukite prašalinti Japonijos 
I imperializmo agentus iš šios • 
i šalies!

Darbininkai, vyrai, mote-

Vienas draugas iš Kanados! 
rašo “Laisvei” apie padėtį Ka-.1 
nadoj darbininkų. Reikia pas- j

Komerciniai nankrūtai di_- 
|dėja. Sulig R . G. Dunn 
Kompanijos pranešimo, ba
landžio mėnesį komercinių 
bankrūtų buvo 2,816, viso 
skolų siekiant virš 100,000,- 
000, palyginus su 2,383 ban- 
krūtais balandžio mėnesį, 
1931 metais.

Užsienio ir naminė pre
kyba taipgi sumažėjo per 
pastarąsias kelias savaites. 
Balandžio mėnesį eksportai 
siekė 136 milionus dolerių, 
palyginus su 156 milionais 

! dolerių kovo mėnesį ir 215 
milionų balandžio mėnesį, 
1931 metais. Importai sie
kė 127 milionus dolerių, pa

lyginus su 45 bankais su Py£Pnus su 131 miliontu dole- 
I $14,000,000 depozitų, kurie j

Jie nori nukreipti veteranu judėjimą už bonu at- ^ai? balandžio mėnesį, pa- vvt/v I _ __ A L. _ __ I r ri t n i n

Kas liečia pramoninę pa
dėtį, tai ji nuolatos blogėja.
Sulig “New York Times”; mažčja, nes iš priežasties kovoti už 

|savaitinio biznio skaitliniu, bedarbes ir algų.kapojimo į pagerinimą.
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: iškaščiu milionų darbininku gyvasčių ir skurdu buvo sekama pramonine pa- / V V I Jdėtis:
Balandžio 23 d. pramoni

nė gamyba siekė 58.4 nuoš.
Balandžio 30—57.3.
Gegužės 7 d.—57.0 .

Visi ženklai rodo,

I

su daugeliu farmų, kurios ture- Į vauti Tarptautinėj Solida- 
tų būt nepaliestos bedarbės, i rūmo Dienoj, birželio 12 d. 
Bet bedarbė atsiliepia į visus.; Savo atsišaukime tarp kito

Tas draugas sekamai rašo: ! ko sako:, 
Važinėjau tavoriniais traki- j 
niais jieškodamaš darbo, bet 
ir taip nieko negalėjau surasti. 
Bedarbė sulaikė darbus ir far- 
mose. O jei kur ir dirbama, 
tai išnaudojimas nesvietiškas.

i
F a r rn ,e. r i a i (naudojasi šia i 

proga ir darbininkamas nęmo-j 
ka'daugiau, kaip po 5-10 doL i 
į mėhėsį. Bet ir tų darbų ne- 
visuomet galima gauti, farme- 
riai bankrutuoja, 
kad ir dirbdamas, 
negalima uždirbti.

rių kovo mėnesį ir 185 mili-1 visi darbininkai 
onais balandžio mėnesį per- tvarką, bet neveikia, kad 
eitais metais. , j panaikinus. Darbininkai

n • •• i r r • .• nedaėjo iki to laipsnio;
Smulkioji prekyba jaipgi stoti ir ]<]asįniai sąmoningai nę priespaudą ir imperialis- gali kilti.

darbininkų būvio tinį karą, už budavojimą eitą karą! Atminkite de- 
darbininkų savitarpinės pa- i šimts milionų jaunų darbi- 

kuomet galbos organizacijos — Dar
bininkų Tarptautinės Pašal
pos.

Kuomet mes badaujame 
tarp, gausybės maisto, Ui 
Sovietų Sąjungoj, kur d: -

ko sako:t
Darbininkai visur! Išsto

kite galingais skaičiais Dar
bininkų Tarptautinės Pa
šalpos Tarptautinėj Solida
rumo Dienoj, birželio 12! 

! Parodykite savo masinę 
(spėkai toje' dienoje visapa- 

į i saulinio protesto prieš im- 
j j periąlistinį kąrą ir už gy

nimą Sovietų Sąjungos: Su-, 
mobilizuokite didelius skai- 

bet nieko čius darbininkų prieš Hoo
verio bado progralną, prieš 
algų kapojimą; bedarbę ir 
skurdą! Ta diena yra visų 
darbininkų kovingo solida-lrys ir jaunuoliai! Kitas, 
rūmo diena prie kapitalisti- dar baisesnis karas tuojaus 

Atminkite per

Vadinasi,

keikia šia'

dar 
kad

darbo masių pirkimo jėgai.
mažėja. Sulig Federal Re
serve Board pranešimo, de- 
partmentinių k r a U t u v ių sokįų niekšų, kurie stengiasi 
pardavimo daugis balan- darbininkus suvedžioti ir nuk- 
džio mėnesį buvo apie 24ireipti nuo tikros klasių kovos, 

j nuošimčius mažesnis, negu | Jie siūlo visokius būdus 
! balandžio mėnesį, 1931 me-| gaudinėjimui darbininkų.

\ac^|tais. Nekurios kompanijos!

Šitokioj padėtyj, 
darbų nėra, kuomet darbinin
kai badauja, tai atsiranda vi- 

i. kurie stengiasi

■>

dėjo bonų išmokėjimą, kad tuo būdu juos apgauti. Dau-'pramoninė gamyba dar la-'fiar v;q nasidaro perus nei-' 
gelis puvusių kareivių dabar neturi darbo, badauja, ir jie biau puls bėgy sekamų ke ' ’ - • * -J
reikalauja, kad jiems dabar būtų išmokėti bonai, o ne už Jių mėnesių.
keliolika metų vėliaus. Bet Wall Streeto pastatyti vai- du dar labiau padidės 
donai Washingtone atsisako išpildyti veteranų reikalą- darbe , ir badas.
vimą.

Buvusių kareivių priešas yra Amerikos Legionas, kurį 
valdo oficieriai ir bosai. Kapitalistų klika, kuri valdo tą 
organizaciją, prižadėjo darbininkams veteranams bonus, 
bet kuomet veteranai pradėjo reikalauti, kad bonai tuo
jaus būtų išmokėti, tai Legiono viršininkai atmetė tą 
reikalavimą; jie atvirai pasirodė Wall Streeto agentais.
- Buvusių kareivių priešai yra Amer. Darbo Federacijos 
biurokratai ir jų sėbrai socialistai, kurie !
Streetu pereitam kare, pagelbėjo draftuoti darbininkus, 
o dabar bendrai su Legiono oficieriais ir

Aišku, tuo

ninku, kurie tapo nužudyti 
del padidinimo Wall Streeto 
pelnų. Atminkite milionus 
sužeistųjų, gazu apnuodin- 
tu. Atminkite ligas, bada ir 
išpustijimą, del ko viso pa
saulio darbininkai labai nu
kentėjo.

Darbininkai! Jie liepė 
j jums “ginti sayo šalį”. Bet 
i patys save paklauskite, jūs 
; dvylika milionų bedarbių,

pri-i . . v
udinėjimui darbininku. | bininkai viešpatauja, nėra 
Tad visi darbininkai turime | bedarbės, nėra algų kapoji- 

gerai apsisaugoti, kad nepa-jmo ir nėra bado. Sovietų 
nūs nenaisant krizio patektume į kokių žulikų bučių, i Sąjungoj, kiekviena rankų

būAirš’ 1,000 kompanijų, kuJ kurie ?abar žveJ°Ja- Mes 'tu- į poraAižsičmus baigimu Pem 
be-'rioq mmliznvo Standard * rime stotl 1 organizacijas, ku-|kjų Metų Plano, ftudavojl-, v

(Statistic Kompanija, 81 tu-;"°GZZinŽ da''b!n'"’“ bu’ mu.Pimos Darbininkų Res-|ar ta 'šalis yra “jūsų”, jūs
Vidutiniai plieno pagami- i'ejo didesnius pelnus 1931 

nimas balandžio mėnesį bu- metais, 
vo 8.7 nuošimčių mažesnis, i tais, 
negu kovo mėnesį.

vio pagerinimą.
Stokime į Darbininkų. Gyni- darbininkams, kas randasi!

publikos parodant pasaulio < darbininkai beduonių lini- 
I jose, jūs, kurių algos tapo 

> iki’ badavimo 
jūs šaudomi de- 

monstrącjose už duoną, jūs 
mušamj ir šąuįoiųi pikieto 
linijose, kokį jūs balsą turit 
leidime./“savo” šalies įs
tatymų; daryme “savo” sa

llies karų? Patys savęs pa-

negU 1930- mp- otoKime į uarpimnKii. iiyni- uamimiMinb, idnud&i, jose, jus, , 
Rpi- oholmiq ’neinąs mo Lygft’ stokime i . Bedarbių jų galioje, jeigu jie susior-' nukapotos 

_ • ' _ . - - J ■ įalank313 _ žylXių>or^apijų ■ Tal^bas: Be to’. mes’ ^uvUi galuoja ir kovoja .. .. i i laipsnio, 
džio mėnesį plieno pagami- siekė $511 milionų, palygi-i
nimas siekė 1,180,000 tonų, nūs su $1,265 milionais 1930; linga pirmiausia stoti į ALDL* 
palyginus' feu 2,592,00Q tonų metais. TT ‘ i--.
balandžio mėnesį, 1931 m. nį 1932 metų skaitlines ro- skaityti ir

! darbininkai, turime ir lietuviš- 
i kų gerų organizacijų. 1 Reika-

Už pirmąjį bertai-j d. kuopas. 'Paskiaus'1 turime 
■ remti 1 .darbininku 

’ ‘Vil- 
Darbininkių Balsas’. Pas-

susidėjo su Wall Špižo gamyba siekė tik 967,->do, kadv297 korporacijų pel-[laikraščius, kaip ‘Laisve,’ 
. - K . . . aaa o 'Inai aiiiTinžn-in n n f GO n 11 n ši m - nis’, ‘Darbininkių Balsas’, ras- -t , ,

kiaus turime ir kitos literatu-1 Penahstams,kurte

Chinai darbininkai, kovo
janti u'ž pašiliuošavimą iš 
po jungo militaNstų ir’ fe
odalų ponų ’ ir ’ kapitalistų, 
didvyriškai priešinasi Ja-' 
ponijos bankieriams/ ir im-

anglis-! Dnu skerdimu , vyrų, mo- 
angliš-' terų i

įgriebti plačią teritoriją Chi- j 
ia! nijoj ir Mandžurijoj. Bet 

kitos godžios akys taipgi 
atkreiptos į turtingus Chi- 
nijos šaltinius. Anglijos, 
Franci jos ir Amerikos pini
gų karaliai mato tame gra
sinimą jų plėšimui Chini- 
jos žmonių. Vadovaujan
čios karo jėgos desperatiš
kai j ieško būdų “išrišti” sa- | 
vo skirtumus bendroj ata- ' normos. Platūs darbininkų

000 tonu, palyginus su 2,- mai sumažėjo ant 60 nuošim- nis 
' ’ ' 1:A.

Į ros.
I kai, tai galima skaityti 

Algų kapojimas ir atlei-lkaja literatūrą.
Y 1 • • 1 •VYT)*

„ ™ Iv ’.„.L, Ir Hooverio vai- 019,000 tonų metai laiko at-|čių,_ palyginus su tuo pačiu
džia nusistatę prieš veteranų darbininkų • reikalavimus. Sa’- Ir kadangi manketas periodu 1931 metais.
Nuo Hooverio iki Greeno, nuo Roosevelto iki Norman siaurėja, tai plieno magna-

tai, kad apsaugoti savo pel- dimas ‘ darbininkų iš darbo

Kurie skaitome
viSuo- siklauskite, kas badauja— 

jūą ar Morganas? Kas išme-
j1' v^U<ų, bando už- tarnas iš namų—jūs ar Me-

Thomas, kapitalistai ir jų agentai yra susivieniję prieš 
darbininkus veteranus.

Prieš tą reakcinį bloką darbininkai veteranai turi su
daryti savo bendrą frontą. Kas yra jų draugai, su ku

priais jie galėtų sudaryti bendrą frontą? Tai darbinin
kai dirbtuvėse, kuriuos kapitalistai spaudžia, kuriems 
kapoja alga$. Veteranų draugai yra bedarbių masės, 
vedančios kovą prieš badą, už tuojautinę pašalpą. Ge
riausi darbininkų veteranų draugai yra kovingos darbi
ninkų organizacijos, komunistai, kurie yra pirmose kovos 
eilėse prieš kapitalo puolimą. Komunistai, kurie sudaro

Ilonas? Ar Rockefelleris 
stovi valandų valandas be
duonių linijose, kad gauti 
purviną šmotelį duonos? 
Ar Hoovers miega lindynė
se?

Darbininkų visų organi
zacijų ir politinių partijų! 
Praeiti metai buvo metai 

i-atakos ant mūsų gyvenimo

Partija! nijoj ir Mandžurijoj. 
bet ji- 
darbi-

Kanados Komunistų 
dabar yra nelegališka, 

Sąmoningi
ninkai turi joje priklausyti ir 

Komunistų Partija yra 
klasiniai sąmoningiausia orga
nizacija, kuri vadovauja vi

ešam darbininkų judėjimui.
J. V. Darbo Departmen- Kiekvienas darbininkas, kuris 

tas praneša UŽ balandžio nori kovoti už geresni gyveni
mą, turi priklausyti Komunis-

nūs, plieno -darbininkams 
dar nukapojo algas—šiuo
tarpu nukapojo ant 15 nuo- ięacĮ ajgų kapojimas ir atlei- 
šimčių. Gi prie to dar įve- ęĮįmas darbininku iš darbo veikti. 
da didesnę skubinimo siste- dar tęsis toliaus," 
mą, dar labiau darbininkus patinka, ar ne.”

j tęsiasi. Laikraštis “Forbes,” 
žymus biznio organas, rašo, nai veikia.

ar mums

spaudžia prie darbo.
Namų statybos srity taip

gi mažėja darbas. Sulig 
“Engineering News - 
ord/’ i

pec_ menesį, kad darbai sumažė-
w ... t ..................... vlUf sunkiosios statybos j° ant 2.7 nuošimčių ir ai- tl! I’artijoj.

aktyviską veteranų marsavimo dall( yra geriausiai pasi- kon’traktai padaryti begyj gos sumažėjo ant

k

Ikoj prieš Sovietų Sąjungą, j klasės sluogsniai atsakė į 
Taigi, nepaisant jų susi-'tas atakas aštria kova. To- 
kertančių interesų,, visi ple- Į se kovose Darbininkų Tarp- 
šikai finansuoja ir remia tautine Pašalpa dalyvavo

5.1 nuo-i 
šių metų pirmųjų keturių ir Išimčių, palyginus su _ kovo j 
pusės mėnesių, viso .siekia ™ene^U'_ ^°s skaitlines ap-, 
$397,000,000, palyginus suĮ?Fa I Dalyvavo

oqq non ooo n-/i-o vviti n 'kuriose dirbo 4,500,000 dar- ni ..

tikimi veteranų draugai, kurie neparduos judėjimo kapi
talistiniams politikieriams ir nepasiduos valdžios išnau
dojimui ir priespaudai.

Bet dabartinį veteranų maršavimą ir kovą yra apspi- $1,098,000,000 už'tą patį pe-| 
tę artimi priešai, prieš kuriuos reikalinga vesti kovą. Jie riodą pereitais metais, 
yra politikieriai ir bosų ir valdžios pakalikai; kurie ban
do nukreipti tą judėjimą nuo karingos kovos. Tie ele
mentai darbuojasi, kad nedaleisti veteranams sudaryti jo ,__ ___
bendrą frontą, jie visaip niekina komunistus ir aiškina'maus padidėjimo 

ir valdžiai.” 
klasei.

Veteranai darbininkai turi-suvienyti savo eiles, susi
jungti po Workers Ex-Servicemen’s League iškeltų obal- 
siu “Bendras visų jnaršuotojų eilinių narių komitetas/b.

Veteranai turi galingus draugus. Milžiniškos masės 
dąrbininkų, kurie kenčia alkį ir badą iš. priežasties krizio 
ir\.kapitalistų atakos, giliai simpatizuoja jų reikalavi
mams. Jeigu veteranai išrašytų ant savo vėliavos rei
kalavimą tuojautinės pašalpos ir valdžios apdraudos be
darbiams, tai jie arti prie savęs patrauktų tuos milionus. j nuošimčių 
Veteranai sudrūtins savo judėjimą r< 

; riuos iškelia plačiosios darbo masės: ‘
rialistinį karą,” “Ginkime Sovietų Sąjungą,” “Nei cento j Kompanijos, 
imperialistiniam karui,” “Visi fondai bedarbiams ir ve
teranams.” Iš kitos pusės dirbtuvių darbininkai ir. tie 
darbininkai, kurie išmesti į gatvę, savo kovą sudrūtins’ 
reikalavimu išmokėti bonus veteranams. Tuo būdu bus 
sudarytos alginių vergų bendras frontas, kuris sudau
žys visas kapitalistų priešų sudarytas užtvaras. Darbi
ninkai veteranai, suglauskite savo eiles! Išvalykite iš 

vo tan>'o visus kapitalistų įrankius. Išsirinkite teisin
is iš eilinių narių vadus ir stokite į Workers’. E.x-Ser-• 

vicemen’s League delei pergalingos kovos! •

Automobilu gamyba, ne-1 Viso algomis išmokėjimas _ 
paisant mažo pakilimo For- dirbtuvių darbininkams 
A gamybos, nerodo žy- New /Ybrko valstijoje kovo - 

v x _________ _ ___  ______ Balan- menesį,) 1932getais, buvo j
veteranams, kad jie turi būt patriotai ir ištikimi “šaliai Idžio mėnesį buvo ant 30.31an^ 50% mažesnis, negu per ' 

Jie tuo būdu nori pasitarnauti kapitalistų 'nuošimčių, palyginus su 76.8^ menesį 1929 metais 
jnuoš. balandžio mėnesį, 1931 Taigi, krizini didėjant, di-

“ Ka r tol i to’ ’ Streiką s 
Kaune.

r' *. >

► 17 . žmonių, j mijoms
ibininku balan^i^’mčnes“/ iStr?ik0 Priežasti_s - darbi- i Sovietų Sąjungos rūbe-

. ... ninkams nemokėdavo algų, ziaus. Amerikos amunici-

šikai finansuoja ir
Japonijos armijas, toms ar- 

besiartinant prie

Pašalpa dalyvavo 
visa savo spėka ir savo šal
tiniais! 40,000 mainierių,

(Tąsa 3-čiam pusi.)

New . Y o r ko valsti j o j - kovo

Miliūnams bedarbiu v

r

e

rt,. ■ *

gamybos, nerodo žy- ...........................   . ■ ..KjCcA ■

onuos. balandžio mėnesį, 1931
metais. Manoma, kad au- deją ir darbo masių skur- 
tomobilių ir trokų pagami- dasJ 
nimas už pirmą pusmetį gręsia badas.
1932 metų bus ant 45 nuo-1 Tokia padėtįs verčia kiek- 
'šimčių mažesnis, nagų? per i vieną darbininką pasipiktin
tą patį periodą. 1931 f metais, | ti kapitalistine.'sistema. Ir 
ir pagaminimas už visus i daugelfs darbininkų dabar 
metus bus mažiausia ant 35 , keikia padėtį, keikia val- 

kuu tuos minomis, i mažesnis, negū'dčią, keikia Hooverį, bet tas
reikalavimais, ku-! 1931 metais, sulig apskait- Į mažai ką reiškia. Darbi-1 
“Kova prieš impe- jliavimo Standard Statistics į ninkams reikia organizuo-'

. .. ■ Automobilių tis ir kovoti; f Tik tvirtai i
pagaminimas 1931 metais susiorganizavę, darbininkai 
buvo 24 nuošimčiais mažės- po Komunistų' Partijos va- 
nis, negu 1930 metais, pasak dovybę privers kapitalistų 
J. V. Prekybos Departmen-i klasę ir jų valdžią suteikti 
to pranešimo. ’ i darbininkams didesnes kon

cesijas, privers sutrumpinti 
darbo valandas, sustabdyti 
algų kapojimą, įsteigti be
darbių ir socialę apdraudą.

to pranešimo.
Elektros pajėgos pagami

nimas už savaitę, užsibaigu
sią gegužės 14 d., buvo. 13 

įnuoš. mažesnis, negu per tą 
’pačią savaitę 1931 metais. Vienas iš šimto traktorių, kurie dabar pagaminami-į di eną Charkove, 

Sovietų Sąjungoj
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( Tąsa iš 2-ro pusi.)

SKAITYK LAISVE

5,000 DALYVIU PIKNIKAS!

Ar užsi

’ jau permato, kad 
sistema pūsta

Mes turime 
fašistus, kurie 
organizacijose.

Šiame Jaunuolių Dienos mi- streikas, 
nejime dalyvavo apie 800 jau- Yorko čeverykų darbininkų

Už Darbininkų Tarptau-jku darbininkų judėjimas turi Į 
>S paramą vi- 'būt .stiprinamas visais būdais,! 

įu į silose 'streikuose!

Antradien., Birželio 7, 1932

ir priešus, nes šių dienų

TORONTO, KANADA

metų.
Bedarbis.

Įspūdžiai iš Jaunuolių Dienos

čia buvo vai-

jūs

visų

su

Town of Lake 187 kuopa, va-1 moka, bet pavagia ir tuos pas- 
Hnvaiiianfi afcnVnminmi rlran- • __

i

k™fe’ i Tokiomis organizacijomis yra galima visą judėjimą pataisyk
/Tik reikia daugiau pasi-

labai ilga
Jinai bū-

mote-;
T 1 1

dirbo

KI šiam laikui jūs gali būt esate 
beveik Įtikinti faktu, jog kiti 

cigaretai nemėgsta kalbėti apie 
užsitraukimą.

Tačiau - šis klausimas - toks 
“neliečiamas” cigaretų skelbimuose 
— yra labai artymas jūsų gerovei! 
Nes jūs tikrai užsitraukiate dūmą - 
mes visi užsitraukiame - žinodami 
ar nežinodami, kiekvienas rūkyto
jas įkvepia kokią nors dali dūmų 
jis ar ji ištraukia iš cigareto.

“Leisk miegantiems šunims gu
lėti” gali būti cigaretų verslo atsa-

apie 
Vaidi- 

pavyzdin-

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 modernilkų minučių tu pasaulio geriausiais lokių orkestrais 
ir Lucky Strike tintomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, jr Šeltadienio vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.

jvyzdingai. Niekas neturėjo

dešimties darbininkų 
apie $700.

Tą bankrutą padarė

Leisk miegantiems šunims gulėti”

READING, PA
Bosai Pavogė Darbininkų 

Algas

Bell Garment Komp.
taip,1 riškų paltų dirbtuvėje

žės 29 d., “Vilnies” svetainėj, 
įvyko Pirmo Apskričio konfe-

kyinas mums! Bet koks jų atsa
kymas jums? Ar užsitrauki dūmą? 
Lucky Strike nevengia Šio svarbaus 
klausimo. Jie sutinka šį klausimą 
atvirai - dėl to, kad tūli nešva
rumai glūdinti net geriausio, 
lengviausio tabako lapuose yra 
pąšalinti Lucky Strike įžymiuoju 
valymo procesu. Luckies tą procesą 
išrado. Tik Luckies jį ir turi!

tūkstančius dolerių pelno.
Tai mes matome visi darbi- nei jokių svaiginančių gėrimų, 

rencija. Dalyvavo apie 30 de- ninkai, kad kapitalistinė tvar- Tai tik komunistinis 
legatų nuo dešimties kuopų. ka paremta vien vagyste ir iš- mas ir gali išauklėti

a L ai bas, ma-

Copr., 193f, 
Who American 

Tobacco Co.

atydonitos organizacijos, unijos, ku- ~ -
7irios einajoo vadovyste Komu- šventimo ir energijos .

J. Balsys. sM
M

H
i

ALDLD. II Apskričio 
Reikalai

Tie draugai, kurie paėmėte
II Apskričio išlaimėjimo bilie-1 tarimų, 
tukus skleisti, pasistengkite! 
juos paskleisti kuo greičiausia, j 
nes birželio 26-ta visai nebe-1 
toli. Tuomet ant išlaimėjimo 
daiktai bus leidžiami. Nerei
kia atsidėti ant to, kad pačia- 

kme piknike bus galima visus Į 
bilietukus paskleisti.

Jeigu laimėjimo bilietukų j 
skleidimas sekasi visur

visos Apskričio kuopas, kad iš
pildžius kvotą.

Daugiau apie J 
ir priimtas rezoliucijas parašy
siu kitą kartą. Šiuo sykiu pa
žymėjau keletą tik svarbiųjų

LAISVE Puslapis Trečias

Ir laikas jau pažinti kiekvie- j Tarptaiitinč Solidarumo 
nam darbininkui savo išnaudo-j 

konferenciją įojus ,r priešus, nes šių dienų 1 
! gyvenimas Įrodo aiškiai, kaip 
mes, darbininkai, esame suve
džioti ir 
parazitų 
zacijų.

Mes, 
griežtai atsikratyti nuo visokių ■ 
religinių burtų ir dievų. Už-j 
tenka jau parazitams maitin
tis darbininkų krauju per šim
tus

apmulkinti visokių
ir geltonųjų, organi-! kurie streikavo Pennsylva- |

' I

Įnijoj, Ohio ir West Virgini- 
darbininkai, turime l joj prieš algų kapojimą,

jungos, prieš imperialistinį v°s darbininkų leidžiamą spau- 
'karą! _

Už lygias teises negrams, 
! prieš negrų lynčiavimą ir 
! atskyrimą!

Už paliuosavimą tuojaus 
i9 Scottsboro jaunuolių!

i sezoną, buvo numatoma, kad 
ųVipiHe * ^as tokio bus, tuojaus at- 

P ’ i d arė kitą dirbtuvę ant šešto
augšto, tik kitu vardu. Kiek 

čius savo dali, dvi knygeles, 1 P^veždavo medžiagos del siu-

pinigus jau pridavė. Tai labai I™ > nau«. d,rbtuVę' . J
džiuginantis dalykas. | ™ai mafai du°daY° d,rbt*. ',r land valstW ’

• ~ ..... . . .. kiek paltų padirbdavom, tiekdavo ir iš D. C.
Draugai štai dar ką turite, įr išveždav0; -ekonomijos” ne- 

jsitėmyti. Visi laimėjimo kny- j lajkydavo 
gučių galai turi būti sugrąžin-, rv , 
r- j t j i • • Išdirbus pusę sezono, dar-ti d Lideikienei pries bir^ebo1 . • ’ •. . f. . T bas pasibaigė ir bosai visiems26-tą arba birželio 26-ioj, H. , .... .. _ *.*A . ... .. _.. . darbininkams liepe eiti namo.Apskričio piknike—ne vėliau l XT . .. . . . . ; Sako, negavom daugiaus me-Nes tą diena jvyks laimeiimai, ... r • - , 7 • ,~ . .. . . ... , ... \ , Ldziagos tai nėra darbo, ir al-o be visų laimėjimo bilietukų,' 7 . . • • .. ... . . . ... ? ,gos buvo darbininkams neuz-duplikatų laimėjimų negalimai .
turėti. Taigi, pasistengkite ta-U - v
tai atlikti.

Taipgi Įsitėmykite ir tą, j°Kidirbti ~
II Apskričio piknikas atsibus!
Progress Hali darže, Mitchell

f Ave., Linden, N. J
bus ir II Apskričio konferenci-į 
ja.

mių labai gerų.
Drg. Olekienė 

dvi bilietukų knygeles ir dar, 
pasiėmė trečią; d. Varuškevi-j 
čius savo dalį, dvi knygeles, į . . XT -------- --------- v —c --------------------------c
jau senai paskleidė ir gautus !v,mo Paltų> v,eik vlsi» aaoda- nuollli Is valstijų—New streikai, Colorado runkelių

"" ' . .....................  , ,ums dersJey- Pennsylvania ir Mary- darbininkų streikas ir East
,Ta‘P Pa‘-<W- Ohio mainierių kova;

, - - _ \ paliuosavimą Tom
iNacionalis Bedarbių Marša- Į Mooney ir visų politinių ka- ;
vimas į Washingtoną, Law- ” 
rence ir Allentown audėjų 
darbininkų streikas, didvy
riškas Kentucky ir Tenne
ssee mainierių streikas, pui
kios Bendro Fronto perga- 
ico sukniasiuvių darbiniu- ^kiūs Pasalpo 
kų, Vokietijos jūreivių 
streikas Amerikos uostuose, 
prie plaukos darbininkų 

( dabartiniai New

linių!
Prieš skurdą, badą ir iš- i 

naudojimą darbininkų kla
sės vaikų!

1 dą.
! Priešfašistinis Komitetas ' 
| veiks su pritarimu Komunistų , 
Partijos 5-to Distrikto ir 
ALDLD. 5-to Apskričio, kad 
pagelbėjus kovoje Lietuvos dar-; 
bininkams prieš buožes ir Sme
tonos politiką. Lietuvoje šiuom 
laiku dar labiau tie budeliai

| smaugia darbininkus, negu kad j 
i jie smaugė iki šiol. - Komunis-• 
|tų Partija nelegale taip, kaip ( 
!kad buvo prie Rusijos caro.

veikti ir prieš 
yra darbininkų 
Dabartinių lai-

Pnešfašistiuis Veikimas Tai- 
įsosi Pittsburgho Apielinkėj

r__ -visus tuos, kurie bando ardyjti
mūsų judėj’mą. Tokie žmonės, 

'kaip Leonas, taip pat kenkia 
mūsų veikimui ir gelbsti fašis
tams.

Tad stokime visi, draugai ir 
draugės, darban. Veikime vi
si po vadovybe Komunistų Par
tijos, kuri tik viena kovoja už 

i darbininkų reikalus. Nesiduo- 
Ikime save suvedžioti jokiems 
•renegatams ir parsidavėliams.

S. Ivanauskas,
Priešfašistinio Komiteto Pir

mininkas.

nes laikas tam labai yra pri
brendęs. Reikia kovoti prieš j IR KITIEMS UŽRAŠYK

II Apskričio piknikui plaka-. 
tus darant Įvyko labai nepa-' 
geidaujama ir nemaloni klai- j 
da. Plakatai buvo padaryti su 
skelbimu, kad II Apskričio 
piknikas atsibus Willicks far- 
moj—parke, Linden, N. J. 
Tai klaida. Turėjo būti pasa
kyta, kad tas piknikas bus 
Progress Club Hali darže, 
Mitchell Ave., Linden, N. J.

Todėl turėjome daryti an- 
-^trus plakatus ir vėl siųsti kuo- 
* poms.

Taigi, draugai, Įsitėmykite 
gerai, jog tik tie plakatai geri, 
ant kurių parašyta, kad II 
Apskričio piknikas Įvyks 26- 
tą birželio, Progress Club 
Hali darže, Linden, N. J. Tai 
tuos plakatus ir stengkitės pa
skleisti taip plačiai, kaip gali
te, o su Willicks parko antra- 

.šu plakatus sunaikinkite.
A. Gilman.

ALDLD. II Apskr. Org.

Gegužės 29 dieną jaunuo
liai, atvykę iš Įvairių miestų, 

, susigrupavo Įvairiose miesto 
(dalyse, o paskiaus ėjo, mar- 
' dainas į miesto sodą.
savo dainuodami revoliucines 

Sode atlaikę masini mitin- 
; gą, jaunieji darbininkai mar- 

| šakė, ateisite kitą savaitę, gau- i šavo Į parką, kur jie žaidė 
I site algas ir vėl pradėsime : beisbolą. Vėliaus visi maršavo 

. . Nuėjome pasakytoj - į svetainę ir tenai laikyta ma- 
dienoj. Pasakė, dar neturime sinis mitingas.

ten kur darbo ir algų šiandie nemokė- dinimas, kurį atliko John Ree- 
•|Sime. Ateikite kitą • savaitę, do Kliubo nariai iš Philadel- 
'tai tikrai gausite algas ir pra-: phijos. Po vaidinimui ir pra- 
Į dėsime dirbti... įkalbų, buvo šokiai.

Gegužės 30 dieną vėl jau- 
susirinko Į 

Maršavo po 
prakalbas—

Nuėjome kitą savaitę, bosai <
I pasakė, kad jau šita dirbtuvė • nieji darbininkai 
jsubankrutijo, bet vistiek bosai! miesto parką, 
darbininkus ramino, kad už! miestą jr iaikė 
kelių dienų “jūs gausite pini- Į masinį mitingą. • 
gus ir tuojaus pradėsime dirb
ti”. . .

Bosai nusiuntė darbininkus 
pas advokatą. Advokatas pa
sakė darbininkams, kad 
nesirūpinkite, kaip tik bus var
žytinės tos dirbtuvės

viso
se tose kovose darbinin
kams teikė paramą Darbi
ninkų Tarptautinė Pašalpa. 
T a r ptautinėj Solidarumo 
Dienoj parodykite savo pa
siryžimą išbudavoti dar ga
lingesnę Darbininkų Tarp
tautinę Pašalpą del didesnių 
kovų ateityj.

Pirmyn, linkui Tarptauti
nės Solidarumo Dienos, bir
želio 12. Pirmyn, linkui ga
lingo Pasaulinio Kongreso 
prieš Imperialistinį Karą, 
Genevoj, Šveicarijoj, 
pjūčio 1 d., 1932. L.
savo kovingus obalsius ir 
maršuokite į pergalę!

Už duoną ir laisvę! 
Už Bedarbių Apdraudą! 
Už gynimą Sovietų Są-

Kadą buvo geri laikai, ‘tai 
■darbininkų veikimas ėjo kito
kiu kelių. Daba)1 tie gerieji 
laikai jau pranyko. Darbiniu-, 
kų veikimas meno ir kultūros! 

ėjo “ramiu ke- 
revoliucinj veiki-;

srityje, kuris 
Įliu” virsta Į 
mą taip .pat.

Darbininkai 
kapitalistine sistema pūsta, o>. 
rytuose, Sovietų Sąjungoj, ky-Į 
la nauja kūryba. Tad darbi
ninkai ima pavyzdį ir pradeda 
daugiau veikti revoliucinio dar
bo, kad ir kitose šalyse Įstei- 

Igus geresnę tvarką.
1 T 1 • .

Labai geras pasireiškimas' 
rug- Į dabar, kad darbininkai ir Pitts-! 

Iškelkite Iburgho apielinkėj pradeda dau-1 
giau veikti. Perorganizuotas1 
Priešfašistinis Komitetas pa- i 
sibrėžė darbuotis platinime lite-| 
ratūros ir rinkime aukų kovai ; 
prieš Lietuvos fašistų valdžią.! 
Reikia veikti ii- platinti Lietu-1

Suvaidinta veikalas 
Scottsboro jaunuolius, 
nimas išėjo labai 
gai.

Programa buvo 
ir gerai priruošta.

Iš ALDLD. Pirmo Aps 
kričio Konferencijos

14 kuopų visai neprisiuntė 
delegatų: Vienas dalykas del 
tolimos kelionės išlaidų, o ki

etas tai iš apsileidimo nekurios 
kuopos neprisiuntė delegatų į 
konferenciją. Pavyzd žiui,

Brooklyn© ir New Yorko “L.” Skaitytojų, bendradarbių 
ir rėmėjų susirinkimas Įvyks trečiadienį, 8 biržel'o, “Lais
vės” Svetainėje, 46 Ten Eyck St., 8-tą vai. vakare.

Artinasi dienraščio piknikas, šimtai žmonių atvyksta iš 
tGliaus, kuriems re’.ks nakvynių; nupiginta kaina iš anks
to parsiduoda “L.” pikniko tikietai; re kia juos platin
ti. Piknikui reikės apie 200 darbininkų, tai dalykai, ku
riuos turėsime svarstyti šiame sus’rinkime.

Bus išduotas platus raportas iš dienraščio stovo, bus 
nurodyta ateities prospektai finansinei dienraščio paramai 
ir gerinimui “Laisvės” turinio.

Tas yra svarbiausias punktas šio mitingo dienotvarkyje. 
iškėlėme obalsį 1,00 dalyvių “Laisvės” vakarienėje, turė
jome daugiau, nes tam pasidarbavome. Šiuo kart mūsų 
obalsis 5,000 dalyvių “Laisves” piknike, turi būt Įvykintas.

Todėl visos apielinkės “Laisvės” skaitytojus ir visus tuos, 
kurie bent kokiais būdais remia darbininkišką judėjimą, 
prašome būti šiame svarbiame planumo susirinkime.

Laisvčs” Redakc’ja ir Administracija.

Įrankių ir kitokių daiktų, tai tų tęsusis dar ilgai, bet kuo- 
i darbininkai gausite pirmiausia met socialistų valdžia jau bu- 
• apmokėti už išdirbtą laiką. . .

Praėjo kelios savaitės, atsi- 
i buvo išpardavimas ir niekas 
! darbininkams neapmokėjo.

Paskui kreipėmės prie val
džios ponų, kurie “rūpinasi” 
darbininkų reikalais, tai pasa
kė, kad mes nieko negalime 
padaryti, nes tie bosai neturi 
jokios nuosavybės. Bet tie 
bosai laiko dirbtuvę ir dirba 
ligi šiam laikui, važinėja nau
jos mados automobiliais ir 
valdžia .“negali” kabintis prie 
vagių, kurie viešai pavogė tris- 

algas,

• | vo Įkaityta revoliuciniais obal- 
siais ir vaidinimais, tai įsakė 
jaunuoliams baigti savo pro
gramą labai greitai ir važiuoti 
iš kur jie yra atvažiavę. Tad 
ir reikėjo baigti mitingas ne 
laiku.

Maistą jauniems darbinin
kams teikė Tarptautinė Darbi
ninkų Pagelba. Galima pa
daryti išvadą, kad Komunis
tų Partija, apsivalius nuo vi
sokių oportunistų, žengia pir
myn ir jos teisinga linija gau
na Įtakos ne tik Įvairiuose dar
bininkuose, bet ir jaunime.

biz_ Apie 800 jaunuolių labai pa-

judėji- 
tokius 

naudojimu. I darbininkus, kurie patys labai
Kapitalistinėj tvarkoj, kokioj i moka užsilaikyti.

dirbtuvėj darbininkai nedirba, į 
visur bosai darbininkus apva
gia ir išnaudoja, kiek tik no
ri. Negana to, ką jie pigiai

dovaujanti atsakomingų drau
gų darbininkų judėjimui, ne
pasirodė su delegatais konfe
rencijoj. Ar čia pas mūsų 
revoliucionierius ne apsileidi
mas viešpatauja ir nesirūpini
mas organizacijos reikalais ?

Konferencija padarė kele
tą svarbių tarimų. Priswen- dirbtuvėje dirbome kaipo no
gimas prie sekančio ALDLD. ■ organizuoti darbininkai, padė- 
vajaus, kuris prasidės 15 d.-jome tiems “geriems” bo- 

jspalio ir baigsis lapkričio 30iSams sulaužyti uniją, tai jie 
',;oną šių metų, užėmė svar- mums gerai “apmokėjo.” 
Liausią konferencijoj vietą. ( šiandieną kiekvienam dar- 
Komunistų Partijos rinkimų bininkui turi būti suprantama 
kampanijos ir gavimo naujų 
narių į Partiją reikalas buvo 
rūpestingai diskusuojama.
' Literatūros platinimo reika
lu, ypatingai “Vilnies” naujų 
500 skaitytojų gavimo, ku
riuos nuskyrė praeitas “Vii-

kutinius centus, kuriuos rei
kia sunkiai uždirbti.

Ir bus tas išnaudojimas ir 
vagystės, kol darbininkai nesu
siorganizuos į vieną stiprią or
ganizaciją, kuri darbininkus 
vienija ir vadovauja—Komių 
nistų Partiją. Mes irgi toje

ir aišku, kad niekas darbinin
kų reikalais ir jų gyvenimu 
nesirūpina, kaip tik vien patys 
darbininkai gali save apginti 
nuo bado. Jie gali pagerinti 
savo būvį tik susiorganizavę Į 
stiprią kovingą organizaciją, 

nies” Bendrovės šėrininkų sų-'kuri gina darbininkų reikalus 
važiavimas Chicagoj, 
rencijoj buvo imtasi —---- -
gauti tokia skaitlinė skaityto-Iri

tai prie to turės prisidėti i nistų Partijos.

Taip pat čia yra ir keli lie
tuviai darbininkai, kurie vei
kia. Bet, mano manymu, jie 
galėtų daugiau veikti. Be to, 
čia yra dar pas draugus ir 
drauges baltojo šovinizmo. 
Tai yra neapykantos prieš 
negrus darbininkus. Tai rei
kia naikinti taip greitai, kaip 
tik galima. Neįvardinu tuos 
draugus arba drauges, bet or
ganizacijų susirinkimuose rei
kia kelti tie klausimai ir tin
kamai išrišti. Tas baltasis šo
vinizmas pasireiškė labai aiš
kiai parengime gegužės 28 d.

Taip pat čia yra ir ALDLD. 
kuopa. Jinai turėtų daugiau 
veikti. “Laisvės” skaitytojų 
reikia daugiau gauti. Daugiau 
darbininkų čia reikalinga į- 
traukti į veikimą. Draugai, 
kurie jau veikia, gali dar dau
giau veikti.

Kiti draugai turėtų parašy
ti daugiau žinučių Į “Laisvę”, 

•jVisą darbą padarius gyvesniu

trauki?

Kodėl rūkytojai turi priimti šią senovišką 
nuomone cigaretų versle?

It’s toasted
Jutų Apsauga
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Puslapis Ketvirtas . LAISVE Antradien;, Birželio 7, 1932□
B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA ■*—
Dimitrius įėjo, tėvas piktai rūkė. “Bus 

i mūšis”—manė Dimitrius.
—Dimitriau! Man reikia su tavimi pa

sikalbėti !
Sūnus atsisėdo. Tėvas kokį laiką patylė

jo, o paskui, kaip ir paprastai, išlėto pra
dėjo kalbėti, kietai, pabrėžiant žodžius.

—Sutikau šiandien Žuravlievą... Nieko 
vaikinas! Protą atgavo... Gerai, tai jau 
gerai. Sako, kad tuojaus jis apsives. Ap
sives su užveizdos dukrele. Gerai, labai 
gerai daro, “kemsą pametė.—Vėl patylėjo, 

i smarkiai riktelėjo:—Tau jau devyniolika 
metų. Vaikinas tu gražus! Na, pas Fomi- 
čių yra graži duktė. O jis turi krautuvę, 
tai ne juokas—gauti jo dukterį. Tai ne 
bile kokiam “kemsai.”

—O tai ką jūs, tėvai, norite pasakyti?
Tyla. Tabako dūmai.
—Žuravlievas yra protingesnis už tave.

” o dabar 
Pamečiau kemsas, todėl, kad ten

(Tąsa)
Senis Železniakas, dideliais ūsais, dik- 

tas eidavo išdidžiai ir augštai laikydamas 
galvą. Žingsniai jo vienodi ir dideli, tvir
tai atsimušdavo į gatvę, o buvo kam ir 
žingsniuoti. Ar todėl, kad jis buvo vy
resniųjų mechaniku, ar todėl, kad išdidus 
ir dideliais^ūsais, ar todėl, kad jo gyslose 
tekėjo buožės kraujas, bet apie jį žinojo 
visas miestelis ir daugelis jį gerbė bei bijo
jo jo. Nei laikas, nei revoliucija dar ne
sugriovė tą atsinešimą linkui jo, taip, kaip 
ir niekas negalėjo pakeisti jo kietus seno
vinius nusistatymus. Tie jo įsitikinimai, 
kartą pas jį išsidirbę, kurie suvedė prie 
to, kad turi būti tvarka, kurią niekas nega
li liesti. O tvarka, pagal jo supratimą, turi 
būti tokia: jaunesnis pasiduoda vyres
niam, darbininkas — darbdaviui, sūnus 
klauso tėvo valios ir t. t. Ha-ha-ha! Taipgi buvo “komsa,

Taip, buvo pas Železniaką trys sunai ir|sako: 
visi jie paragavo tėvo sunkaus _ režimo, j tiktai vieni biedniokai. Aš savo liniją žinau 
Bet jie gerbe jį. kaip jis kad gerbė tvarką, [ir mokėsiu kaip gyvenimą pasidaryti.” 
Vyresnysis jo sūnus jau vedęs ir dabar dir-!Taip jis savo reikalus suprato! Užveizda 
bo už mašinistą kitoje kasykloje; antras j del jo ir del savo dukters nieko nepasigai- 
yra miestelyje pagarsėjęs pirklys. Pas te-į lės. Ogo, tai vaikinas!
va liko tiktai jauniausias Dimitris, patsai' Dimitrius pradėjo nerimauti, nes jau 
jauniasias ir patsai nepaklusniausias. Ir j suprato, prie ko tėvas prisikalba.
tas prasidėjo, kada jis sukilo prieš tėvo va-1 —Sakė man Žuravlievas,—rūsčiai kalbė- 
lią ir įstojo į komjaunuolių kuopą. Ijo senis.—-'Sakė, kad tu ir včl į “komsas” 

Tėvas nebuvo giliai tikintis žmogus, apie nori sugrįžti. Ar tai tiesa? Fomičas jokiu 
religija jis rūpinosi mažai, bet sekmadie- būdu nesutiks išleisti savo dukterį už 

“komsos”! Supranti?
Dimitrius tylėjo. Senis piktai rūkė. Dū-

niais pasipuošdavo ir eidavo į bažnyčią, o
tą turėjo daryti ir jo šeimynos nariai. Taip . _
jau buvo nuo senų laikų, ir taip turėjo bū-jkamuoliai^ sukosi;—O jeigu apleisi 
ti, pagal jo supratimą. Bet Dimitrius, ka- į “komsa”, tai aš tave iš kasyklos ^paimsiu į 
da jis nusprendė stoti į komjaunimą, atsi-j jnašininį skyrių ir išmokysiu. Aš^ jau kal- 
sakė eiti į bažnyčią.

Iš to ir prasidėjo vaina tarpe tėvo ir sū
naus. Sunkioji seno Železniako ranka bū
tų nusileidusi ant sūnaus galvos, kad jį 
privertus gerbti senio komandą—bet da- 1-   1_  ___ _ _ _ * 1 • 1 • T i 1 1 • *1

į veidu jos negersi. Bet užtai ji tinkama, ge- 
j ra gaspadipė, o prie to duktė didelio krau- 
[tuvninko! Supratai?

Včl tyla.
—Ar supratai, aš tavęs klausiu?
—Supratau!
—Na?
Tėvas piktai rūkė, sukosi dūmų kamuo-

j bėjausi su tais, su kuom reikia. Padirbėsi 
neilgai, išmoksi, gausi gerą algą ir paskui 
apsivesi. Del tavęs nieko nepasigailėsiu, 
matai, kaip gyvena tavo broliai! Supranti?

bar buvo ne seni laikai. Ir todėl senis pik-| 
tai ir kasdien perkūnus svaidė į naują' 
tvarką, kada- jis dirbo su savo pagelbinin- Į 
ku ir mašinistu.

—Nauji laikai! Nauja tvarka! Fu! Ir 
aš sakau, kad nėra tvarkos šioje “naujoje 
tvarkoje.” Ar matote prie ko jau eina?: 
Susitinka su manim pienžindis “komsa” ir 
sako: lygybė! T
nas mašinistas, atsakantis už mašinas, bu-

—Kad Fomičio dukrele negraži, tai juk

l'ai reiškia, kad ir aš, se- liai. Sūnus maste.
■ —Na?

siu lygus su jais! Fu! į Dimitrius prisiminė dukterį krautuv-
Pagelbininkas, negalėdamas priešintis, (ninko, rudą ir nutukusią be galo, be mie- 

jis ir sutiko su nauja ros: su ja prisieis gyventi ir keliauti visą 
gyvenimą! Paskui jis persistatė sau, kaip

tam pritarė, nor 
tvarka.

—Tvarka!—pyko senis.—Buvo pas mane reikės su ja eiti į bažnyčią apsivesti, nes 
Vasius Kovaliev už mašinų tepėją, aš jį!kitaip nesutiks seniai. Jis eis, o aplinkui 
pramokinau i mano pagelbininką. O dabar, i stovės komjaunuoliai ir juoksis iš buvusio 
ar žinai—“draugas kasyklų vedėjas”! Fu!ijų draugo...
Pienžindžiai! Kiaušinis vištą mokina! 'Sū-> —Na? Na, tėvas laukia atsakymo, 
nūs prieš tėvą sukyla! Revo-liu-ci-ja! ‘ —Atsakymo? štai mano atsakymas —

Revoliucija! Šis žodis tai buvo tas, kurį;ne- ir np- Ne, nebus to, ka jūs man perša- 
labiausiai neapkentė senis železniakas, nes; te!—Ir Dimitrius pašoko, dabar jis jau nc- 
jam gerai gyvenosi prie caro tvarkos, kai- i pasiduos.
po mašinistui. Jis buvo sugabus maši-į —A-a!—sunkiai dūsaudamas atsistojo 
nistas ir caro laikais administracija jį ger-1 tėvas.—Tai tu ir prieš savo tėvą?
be. O revoliucijos užvesta tvarka siekė1 —Aš prisakiau ir taip turi -būti, su- 
panaikinti jo privilegijuotą padėtį, norėjo'P 
jį sulyginti ir kas svarbiausia, kad atėmė;
jam galią, atimdinčjo ir jo sūnų. Ir todėl' 
senis buvo griežtai-prieš revoliuciją.

Kada is kasyklos atėjo pas tėvą jo sūnus 
Dimitrius, tai jau jo tėvas buvo nusiprau
sęs rankas ir kalbėjosi su mašinistu, pakei-. 
čiančiu jį.' Sūnus tylomis priėjo prie tėvo1 ? Aišku, kad čia gyventi negalima, 
ir lauke, kada jis baigs savo pasikalbėjimą.! Jis perėjo kelis kartus per kambarį, per- 
Senis perdavė kas reikia jo pamainytojui vcd<‘ akimis per staliuką, knygas ir kitas 
ir suriko sūnui: į reikmenis. Jo galvoje sukosi klausimai ir

—Na, einame ar ką!
Gatve ėjo tylomis. Taip ir parėjo namo

anti?
—Ne, jau to tai nebus!
—Tada... Tada, po velnių, nešdinkis iš 
ano namų!—Suriko piktai senis ir išėjo 

! iš kambario.
Dimitrius stovėjo kambaryje.—Na, štai! 

'Kas dabar darvti? Kur eiti ir kas veik-

dabai* daryti? Kas pradėti?
nesikalbėdami. Name lauke ju jau karštas Kur eiti? _
maistas. Sūnus, nors ir buvo\lkanas, bet' Kazcrtnė perpildyta komjaunimu. Patsai 
kažin kodėl valgė kaip nenorėdamas. Visiant savo alf?os negalės pragyventi. O kas 
dar negalėjo išspręsti klausimo, kas daryti;JP ir išdris Jam parendavoti kambarį? Visi 
su komjaunimo bilietu... Tėvas taipgi valgė 'scmo bBosi arba B gerbia, o kas nesibijo, 
tylomis, 'nekreipdamas atydos į sūnų, tikjtie net.uri vietoj Kas daryti? Dimitrius 
kada sūnui netikėtai pasiliejo barščiu ant i negalėjo surasti išeities.

i —Štai ką, Dimitriau!—jau ramesnis kal
bėjo įėjęs senis.—Pagalvok apie tai, ką sa
kiau. Pasirink! Tris diena^ suteikiu tau 
laiko. Jeigu sutiksi—gyvensi, o ne, tai 
dinkis po velnių!

Rengiasi Kovon.
Dimitrius nusprendė eiti pasitarti 

draugą Aporenko. Jis gyveno netoli 
Železniako, ant Lenino gatvės. Kada jis 
pastuksėjo į Aporenkos duris, tai užgirdo,! 
kaip kambaryje kas tai verkia ir į stuksė-j 
jimą pasigirdo klausimas:

(Tąsa bus).

maistas. Sūnus, nors ir buvo alkanas, bet

stalo, tai senis piktai subumbėjo:—žiūrėk, 
kaip valgai! “Komsa”!—o kiek tyliau pri
dėjo.—Apie prakeiktus komjaunuolius vis 
galvoji!

Daugiau jis nieko nesakė ir tylomis jie 
baigė valgyti. Bet tame tylėjime buvo kas 
sunkaus ir jau sūnus jautė, kad laukia jį 
didelis mūšis. Kada valgyti baigė, tai tėvas 
piktai pažiūrėjo i sūnų. Atsistojo'ir plačiai 
persižegnojo. Sūnus tuom kartu nusisuko 
į šalį. Senis atsikėlė, pavaikštinėjo, užsirū
kė ir išėjęs į kita kambarį pašaukė sūnų:

—Dimitriau!

nes-

pas 
nuo

NEW BRITAIN, CONN.

šiuom sykiu 
dirbančių darbininkų 

didesnis skal

dauja, tai tie iš miesto darbo 
lieka paleisti.

Mieste didelį įvairumą 
ro: Tuštumas gyvenamų 
mų ir krautuvių matosi,
daugiau paįvairina, tai desėt- 
kai tūkstančių bedarbių, kurie 
slankioja gatvėmis.

da- 
na- 
Da

PRANEŠIMAI Iš' KITUR
bęs tarime daūg kuopos svarbiu rei
kalų dek aptarimo ir Į busi renkama 
nauja valdyba. ‘ ' *

Sekr. H. Z.
(133-134)

ELIZABETH, N. J.
“Friends of the Soviet Union” 

rengia paskaitą-lekciją ir diskusijas 
temoje: “Krizis Tolimuose Rytuose” („1I1JIinu SVeumieje, r., k,ui oi., 
trečiadienį, 8 dienų birželio (June) 17:3o vai. vakare. Visi L

, , . . , , š. m. Y. M. H. A. Auditorijoj 1034 ] draugūs būtinai dalyvaukite, nes yra
Dabar darbininkai turi tei- East Jersey St. (arti Broad St.) labai svarbių dalykų aptarimui. /...

Kalbės žymus lektorius Norman Ta- tras tomas “Religijos” jau prisiųstas, 
lintyre, ką tik sugrįžęs iš Sovietų atsiimkite. .. ..........................

Kas Sąjungos. ~ ■ --
kada pasibaigs bedarbė?” įausias redaktorius žurnalo . 1 Rusia Today ir r. S. U.
----- J . I pa- , organizatorius.

singus įsitikinimus. Pirmiaus, 
kuomet užklausdavai: 
bus, 1 
gaudavai atsakymą, kad 
sibaigė ne viena bedarbė Ame-i 
rikoj; pasibaigs ir šita”. Da-į 
bar jau kitaip darbininkai pro-j 
tauja šiuom klausimu.

Dabar darbininkas supran-j didelis piknikas Beechnut (irove dar 
ta, kad jo vietoj dirba mašina 1 *e» ant Middle Beet Rd., ..

'IZz-.iz-'.T-inx.iz-, t*n I w 1 A

ir kad jau daug darbininkų į 
nereikalinga del kapitalistų

šiand ien prieš mūs akis sto-i įžanga tik 
vi vienas didelis klausimas—' Susirinki 
bedarbių organizavimas į Be
darbių Tarybas. Darbininkų pos» ir ruSPjucio.

Taipgi Liston Oak vy- 
> “Soviet 

U. distrikto 
Įžanga 25 centai. 

(134-135)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD. 22 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 14 d. berželio, Liet. Dar
bininkų svetainėje, 920 E. 79th St.,

. vakare. Visi draugai ir 
_ i 
An-

Eidami susirinkiman, ne
pamirškit, kad reikia apsimokėti už 
šiuos metus.

Sekr. D. 1>. Petrauskas.
(133-134/^

Ką Mes Darysim Algirdai Ver
gai, Kuomet Jau Algų Nebus?

Didžiausios dirbtuvės masi
niai meta darbininkus iš dar
bo. Per šių metų praėjusius 
5 menesius pergyvenom daug 
įvairumo. įvairu dirbtuvėse, 
kuomet rūme dirbo 20-30 dar
bininkų, dabar dirba 2-3 dar
bininkai ir dirba po 10-15 va
landų į savaitę, 
nors d a
yra skaitoma 
čius, bet faktinai toki darbi
ninkai dirba 10-15 valandų į 
menesį.

Pastaraisiais laikais labai 
daug darbininkų lieka paleis
ta iš darbo. Corbin Kompani
ja tik vięną dieną paleido 300 
darbininkų. Bet kiek abelnai 
per visas dirbtuves lieka at
leista kiekvieną dieną, tais tas! randasi jau senai nedirbančių1 
labai aiškiai matosi, nes jau j jr tokiems darbininkams skur-, 
tik maža dalelė pasiliko dir-j das ir nedateklius išsėmė pas- 
bančių darbininkų. r ‘ ‘ - - --

Tenka sužinoti, kad visos j 
didžiausios dirbtuves bus už-j 
darytos ant kelių mėnesių. Po dienos atkartotinu 
tam būsią per naują darbi-! — -į 4-,
ninkai priimami į darbą. Tam j ti į savų organizacijų 
randasi pamato tikėti, nes j kimų dienotvarkį. Mes šį j 
Bristol, Conn, viena did-klausimą turime kelti pašaipi-! 
žiausia dirbtuvė jau tą prakti-jnių draugijų susirinkimuose iri 
kuoja antras mėnuo.

Miestas apie 3,000 
kų duoda dirbti po 
(pavieniui 1 dieną) 
Bet šiuom sykiu ir 
d a u g e 1 i u i darbininkų 
dė darbą. Iš miesto 
ra komisija eina per 
tyrinėdama ir kad 
darbitiinką suranda (pagal sa
vo nuožiūra), kad' da neba-

darbinin- 
d ienas.

savaitę.
miestas 
sustab- 

tam tik- 
stubas, 

tik kuri

2
i

DETROIT, MICH.
Didelis Piknikas

Birželio 12 d. 11 vai. ryte atsibus Į
Rengia 

i Keistučio pašalpinė Draugyste, šia- 
j me piknike bus prijimama jaunuo- 
• jimo. Visus kviečiam dalyvauti.
' įimo. Visus kviečiam dalyvatui. I

25 C.
_rinkimai laikomi kas ketvirtą 

! nedėldienį kiekvieną mėnesi 10 vai.
1 ryte per tris mėnesius, birželio, lie-

Kviečia Rengėjai. 
(134-135)

YONKERS, N. Y.
Pirmas išvažiavima 

drai ALDLD. 172 kuopa ir LDS. 47 
i kuopa, įvyks nedėlioję,
A.xry Dock, palei Tibic Park, prasi
dės 10 vai. ryte. Yonkers 
linkės lietuviai, visi dalyvaukite šia
me išvažiavime. Dabar laikas svei
katą pataisyti tyrame ore po žaliuo
jančiais medžiais, kur žydi ir kvepi 
gėlės, šią vietą jau daugelis žinote, 
tai apie jos grožį ir patogumą daug 
nekalbėsime, užteks priminus, jog 
puikesnes vietos išvažiavimams nė
ra šioje apielinkėje už aug.ščiau pa
minėtą. Jei 12 birželio lytų, tai pik
nikas įvyks sekantį sekmadienį, 19 
birželio. (133-135)

rengia ben- 
(

12 birželio
ir apie
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kutinę kantrybę. Bedarbių 
Tary b ų o r g a n i z a v i m o 
mas turi būt mūs kiekvienos 

i klausimu.
Mes šį klausimą turime įrašy- 

susirin- 
Mes

ELIZABETH, N. J.
LDS. 33 -kuopos susirinkimas įvyks 

. I Trečiadienį, birželio 8 d. L.D.P. Kliu- 
klausi-įbe, 69 S. Park St., Elizabeth, N. J. 

' Pradžia 8 vai. vak.
Visi nariai ir nares dalyvaukite 

susirinkime. Taipgi atsiveskite nau
jų narių prisirašyti prie kuopos.

LDS. 33 kp. sekr. V.K. Shereiis.
(134-135)

ypatiškuose pasikalbėjimuose 
su bedarbiais. Darbininkai 
reikalauja vadovybės. Tą va
dovybę gali duoti Komunistų 
Partija. Ir šitai vadovybei ne
siranda dar gana jėgų. Tad 
visų darbininkų yra pareiga tą 
vadovybę stiprinti—stoti į Ko
munistų Partiją ir kitus ra
ginti.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD. 20 kp. susirinkimas Įvyks 

i ketvirtadienį, 9 d. birželio, 1932. Lie
tuvių Piliečių Kliubo kambariuose 315 
Clinton Street, Binghamton, N. Y., 
8 vai. vakare.

Visi nariai privalote ateiti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti ir reikės 
duoklės užsimokėti ir naujų knygą 
pasiimti.

Sekr. II. Žakienė.

T

Darbo Vyras.

July Liepos
Visi Būkite Prisirengę 
Dalyvauti Dienraščio

LAISVĖS
so.

LDSA. 
rinkimas

BOSTON, MASS.
13 kuopos pusmetinis susi- 
jvyks trečiadienį, 8 d. bir

želio, 8 vai. vakare, Lietuvių Pilie
čių Kliubo svetainėj, 376 Broadway. 
Draugės, būtinai visos ateikite laiku,

Rengiamame Didžiajame

METINIS PIKNIKAS
DAINOS, SPORTAS, PRAKALBOS IR ŠOKIAI

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO PIRMAS APSKRITYS

Subatoje 11 ir Nedėlioję 12 Birželio-June, 1932

u

u

'I

Laisves Choras, iš So. Boston,Mass. Dainuos šiame piknike.

fe M•agi
9

s®®

Subatojc 11 d. bus piknikas ir didžiausi šokiai prie geros orkestrus, po vadovyste AL Paiso. Pradžia 
3-čią valandą po pietų, šoksime ne tik jauni bet ir seni.

Nedėlioję 12 d. bus piknikas, dainos, sportas ir prakalbos. Kalbės drg. Mizara, “Tiesos” redakto
rius, dainuos Laisvės Choras, iš So. Bostono, L.L.R.Choras, iš Norwoodo, ir milžiniškas L.D.R. Choras, 
iš Montello, Mass. Įvairių kolonijų sporto jauktai loš įdomius žaislus. Pradžia 12-tą vai. dieną.

Visos L.D.S. kuopos turi rūpintis, kuo daugiausia publikos patraukti ‘ šį pikniką iš savo miestų.
j KVIEČIA RENGĖJAI.

H

/

J



Antradien,, Birželio 7, 1932

I Visas LDS. III Apskričio Kuopas ir Narius
pikni- rai išnešioti į tokias vietas, kur 

darbininkai galėtų pamatyti.
dieną, pradžia 10 vai. Būtinai reikia veikti, kad dar- 

Draugai, kiekviena kuo- 
kiekvienas LDS. narys 
Apskrityje turime dėti

L.D.S. III Apskričio 
kas įvyksta sekmadieni, birže
lio 12 
ryte, 
pa ir 
šiame
pastangų, kad šį pikniką pa
darius kuoskaitlingiausiu.

Laiko jau labai mažai beli
ko, tad per šias kelias 
kiekviena kuopa ir visi 
turi dėti pastangų, kad 
bilizavus dideles mases 
ninku šiam piknikui,
labai graži ir gera laiką pra-1 
leisti kiekvienam.

Iš Brooklyno 
ruošias važiuoti busais, tai
ri padaryti ir kitos kuopos.

dienas 
nariai 
sumo- 
darbi-

draugai jau i 
tu-i

bas būtų sėkmingas.
Ypatingai tų kuopų, kuriosibiau prasiplėtė, 

arčiau tos vietos, kur piknikas 
yra rengiamas, yra pareiga ge
rai garsinti. Ypatingos do
mės mes kreipiame į Elizabe- 
thą, Nevvarką, Bayonne, 
tersoną ir kitas kuopas,
jūsų pečių labai daug šio dar
bo gula. Tad, dranga*, padir
bėkime bent paskutinėse die-j 
nose.

L.D.S. III Apskričio Pirm.'

Pa-
Ant

Jie kalbėjo, kuomet reikėjo ka jiems ir išmoką $ėrus, nes 
gaudyti balsai, kad jie gerai jisai juos suklaidino ir sukišo 
tvarkys miestą ir panaikinsi į politinę dumblynę. Tie žmo- 
girtybę. Bet visai priešingai j nes dabar jau taip “mokinti,” 
išėjo.. Jie patys dabar. parda-| kad net patys nežino, ką jie 
vinėja munšainą ir įsako, kad daro, 
kiti pirktų. Girtybė dar la-

Darbininkai tur žinot ir tai,! 
kad jų susirinkimai varžomi,! 
draskomi. Laisvė darbinin-' 
kams varžoma, bet butlege-| 
riams duodama pilniausia Jais-į 
vė. Tai reikia atsiminti, kad j 
artinantis rinkimams, jie dar-! 
bininkus negalėtų apgaudinė-|
ti. Visi darbininkai turi agi-;musL" 
tuoti ir balsuoti už komunistus, •-------
kandidatus. I

Beje, girdėjau, kad Liau
dies Choras rengia pikniką 
birželio 26 d., Maple Parke. 
Tai bus labai gražus ir geras 
piknikas. Jame, veikiausia, 
dainuos visi Mass, valstijos 
chorai.

Visi darbininkai turėtų 
lyvauti šiame piknike, nes 

meno organizacijos

da
tai 
pa-

Be to, čia visi darrengimas.
bininkai gelėsime pasimatyti ir: 
gerai pasikalbėti su savo drau-j 
gaiš iš visos valstijos. į

Kitas dalykas, tai darbinin-Į 
kai turi remti savo organiza
cijas, kurios darbuojasi meno 
srityje ir dalyvauja mūsų pa
rengimuose. Ypatingai dabar
tiniu laiku reikalinga mūsų 
meno organizacijos auklėti ir' 
palaikyti. O tos meno orga
nizacijos, kaip chorai ir tea
tro kuopos turi veikti sykiu su 
darbininkais scenos srityj. Vei
kime visuose frontuose.

V . y • 1
Lawrencio Jurgis.

Kartais būna ir juoko mū- 
J sų mieste iš nelaimių. Viena 
j katalikė parapijonka atėjo pa-1 
įsižiūrėti vaiko po numeriu 280 ! 
'Elm St. Na, ir jinai surado V 1 1 u e m u Pum
.vaiką sergantį. Tai vieton sau-1vachmistrų,. paskutinių 
i kti gydytoją, kunigų apglušin-j Vaičių bėgyj įvykdyti 
i ta moterėlė bėgo pas kunige-1 slapti užmušimai dviejų 
| lį, kuris apie sveikatą nieko licijos komisarų beveik 
nenusimano. Bet nabagė taip paį vietoj, tiesioginiam 
pailso bebėgdama, kad pati gyj Sll komunistais. Su 
savo “dūšeles” būtų netekusi.

Dabėgusi į klebono namą, 
vargšė pati sugriuvo iš pa- ‘ 
troškimo ir ją turęjo gabenti 
Į ligoninę. Ku 
pagydyti. Tai 
tamsių katalikų darbininkų.

Jeigu jinai‘paimtų knygą, susprogdyt 
paskaitytų šį tą, tai jai nerei
kėtų bėgioti pas kunigėlį ir pa
čiai susirgti. Reikia ; 
tų nekaltų darbininkų. Bet 
geriau, tai juos reikia šviesti 

I ir traukti nuo kunigo. 
Tai labai geras ženklas, kadi 

darbininkai pasiryžę ginti sa-; 
vo tėvynę, 
dabar yra viso pasaulio dar
bininkų tėvynė, nes ten darbi

niai patektų į darbininkų ran-;ninkai jau valdo šalį, 
kas. :-

Be to, jei dar turite skelbi- ;___
mų, tai bandykite juos vėl gc-;bai pagarsėjo

APIE KOVA SU PROVOKACIJA
LAWRENCE, MASS

Kuopiu Pareigos

Kiekvienos kuopos yra pa-j 
reiga veikti ir mobilizuoti dau-Į 
giausia narių ir pašalinių lie-į 

f tuvių darbininkų į šį pikniką.!
Jei nėra kuopa išrinkusi ko-j 

‘ mitetą pasirūpinimui, kad or
ganizuoti važiavimą į šį pikai- Į 
ką, tai kuopos valdybos par-f Audėjų Unija, tikslu, kad pa- 
eiga tai atlikti. Kiekvienos reikšti darbininkų protestą 
kuopos ir kiekvieno nario yra i prieš algų kapojimą ir prieš 
pareiga padaryti šį pikniką I karą. Kuomet kalbėtojai klau- 
pasekmingu. Dirbkime visi, i sė, ar darbininkai sutinka, 

n j ! j • • i kad algos būtu mažinamos,Padalykite garsinimus h . . . ... . r., .tai visi pareiškė, kad ne! Taip 
Apskričio valdyba išsiimti-Į pas darbininkai atsiliepė ir i 

nėjo visoms kuopos,plakatus ir karo klausimą. Visi darbinin- 
“šiokartes”. Mes manome, kad kai sutiko, kad karo nereikia. 

K jos yra gerai išdalytos ir mū- Be to, darbininkai pasireiškė, 
sų piknikas paskelbtas gerai.

Bet dar negana to, reikia j tinį karą i 
pertikrinti iš naujo skelbimų j jungą, 
reikalus. Pereikite, draugai, 
vėl per tas vietas, kur yra pa
likta skelbimai ir sužiūrėkite, 
kad jie nebūtų kur numesti. 
Reikia prižiūrėti, kad iKelbi-

Viskc Po Biski

Gegužės 24 dieną čia buvo 
surengtas masinis 
mitingas. Reikia 
kad mitingas buvo 
sėkmingas.

Mitingą surengė

darbininkų 
pasakyti, 
labai pa-

Nacionalė

kad jie kovos prieš imperialis- 
ir gins Sovietų Są-

Sovietų Sąjunga

Mūsų miesto valdininkai la-
> “butlegeryšte.”'

MMMM MJ1MIUIM.IVI1MI M M M M
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(Tasa) jkesinimas įvykdytas teroris-
“Po užmušimo dviejų so-1 tines komunistų grupės, pa

lčiai d e m o k ratų policijos i sir odė tikras. Bet siūlai ve
ša- 
du 

po- 
toj 
ry- 'ropoj. 
tuo j 

surišta yra gelžkelio katas
trofa Juterboge, turinčio
mis žiniomis niekšiškiausias 
iš kada nors buvusiu Vokie- 

tokia nelaimė tijoj nusikaltimų, politinio 
. f a n a t i zmo pasikėsinimas 

visą greitąjį
i-. Frankfurto- Berlyno trau- ’partijos uždraudimą, kad 

kinį, kuriam klaidingai ma-’paskui šauksmais apie ypa- 
gailėtis ng buvus valstybės kanele-1 tingus įstatymus ir- kruvi-

/da ne tik į šiaurinius Ber
lyno kvartalus, bet ir į 
siją, kurios įsakymu ne 
na jau sprogo bomba

■ i ”

Puslapis Penktas

w.
W. Į

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK- I
TERŲ DRAUGIJA

Davis Avc.

Paraše Z. ANGARIETIS

BALSO REDAKCIJOJ,

M. Laborius,

B

S

IR|

Mo-

121

patar- 
ir už 
kainą,

Tilsit, Pr., Memelst. 26, Germany

Svetainės rendavotojas, A. Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
! kiekvieno mėnesio antrą utarninką 
! savam name 1057-63 Hamilton Ave.

į Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.
Pirm, pagelb. M. Panelis, 175 

24th St.
Prot.

49th St.

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

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

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

įlaši. P. Janiūnas, 128

6S S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity

Grand Rapids, Mich.

VALDYBA 1932 METAM:
Iždo Globėjai: A. Kepas,

1108 Elizabeth Avc., 
T. Griušiutė,

! BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS
I BAYONNE, N. J., VALDYBA

Ligonių lankytojai:
O. Vilkunienė,

.718 Richmond

Įsikūręs 25 Metai

DRa ZI NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedeliom — 10 A. M. iki 4 P. M.

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

naudojama X-Sninduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

st., 

st. 
st.!

i
St. I

, J. Andriuška,
1351 Broadway Avc. 

Trustisai: A. Kajutis, J. Urbonas, T. 
Rasikas, J. Korsikas, J. Ruseckas.

Revizijos Komisija: A. Senkus, M. ' 
Žiuris, K. Jakimavičius.

Ru-
vie- ’

Centraliniam Vokietijos i 
į socialdemokratijos organe į 
|“Forverts” 11 rugpjūčio,; 
iOtto Mejeris, Vokietijos s.- ' 
>d. CK. narys, ciniškai rašė:! 
i i

“Jieško geibstančių nuo i 
•palėpės vaistų, provokuoja;

rį ir užsienio reikalų minis- nūs šunis lipyt įrančią par
tiją ir nuimt nuo savęs kal- 

Štai niekšiška komu-
Pastebėjau Pruseikos gazie- j0 atviri fašistai.

kad iš Lawrencio keli tjs “Der Angriff” 12toje, 1 
sklokininkai reikalauja savo 
Šerų iš “LAisvės”. 
pataikė tiesiai 
klampynę.

Ir tai labai gerai, kad jie kinio. Iškart kilęs 
tenai nuėjo. Tad tegul Prūsei- mas> kad sprogdinimo

iterį.”
O socialfašistams karto- T v mstu vadu taktika, pasiun- Laikras- r. t. . . .cianciu uzpiudytus darbmm- 

jkus į ugnį ir pražuvimą, uz- 
• tat, kad jiems reikalingos 

pasi- i žmonių ’ aukos savo propa- 
trau«|gandos tikslams.”

(Tąsa bus)pasi-

rašė:
Bet jie jau į

į pruseikinęl “Komunistai įvykdė 
ikesinimą ąnt greitojo

M.MMMMM^MMMMrtflMMM.

SMAGUS PIKNIKASb

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO III APSKRITYS

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Visų Mūšy Skaitytoju ir Platintoju Domei!
Išėjo iŠ spaudos naujos knygutės:

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistu Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietu Valdžia

Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—Bent., S.S.R.S.—5 kp.

Šias knygutes galima gauti

crrnifj Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą1

3

3

Nedėlioję, 12 d. Birželio-June, 1932

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

MEADOW GROVE CRANFORD, N. J.

ĮŽANGA 25c. GERA MUZIKA ŠOKIAMS
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Sietyno Choras iš Newark^ Vadovaujamas B. šalinaitės

s s s s

s s
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PRAD ŽIA 10 VAL. RYTE.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

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

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

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th
Avė., E. Moline, Ilk

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

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th
Avė., E. Moline, 111.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St.
Moline. III

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH. N. J.
Valdybos Adresai:

. Poškus, 211
S. 1

I First S> 
Pinkevičiu

Faulauskas,

B. Barkauskas,

Pirni. pag.
Clark 1’1. '

Iždininkas
Clark PI. , 

N u t. Sekr.
Pine St..

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 
Avė., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas 
Dayton St.

1 Iždo Globėjas 
•144 So. Park St...
I J. Krakauskas, 300 
I. Organo Sekr. V.
I So. Park St.
I Maršalka J. Kičeiria, 259 Broadway 

. __ i
kiekvie- I 

269-73 j
Bra- I

D. Griguti.-i, 30

I’. Kalniet.ienė, 
I Iždo Gh Sėjas 
First St.
K. Sheralis, 120

Aušros Draugijos susirinkimai 
įvyksta antrą ketvirtadieni

• no mėn., L. L. ,svetainėj
i Second St.., Elizabeth, N. J.

R-fa vai. vakare

GARDNER, MASS
A.L.D.L.D.

Organizatorini. M. 
«()

Iždininkas B. Bartulis.

Finansų raštininkas, A.

Protokolu raštinjnkas.

j Kuopos Valdyba 
Šleivu.

Lennan St.

GCrawford
Siekis,

I*. O. Box
5. I’.asimay ičius,

J 40 Mechanic

Gerbiamieji! šitas parengimas bus pirmas L.D.S. III Apskričio ir labai geras. Programoje dalyvaus: £ 
Aido Choro Merginų Sekstetas, Sietyno Choras ir Newarko, Bangos Choras—iš Elizabetho, Aido Choras 
iš Brooklyn ir kitu pamarginimai. Bus ir sporto žaislų.

Tad visi darbininkai ir darbininkės esate kviečiami dalyvauti šiame parengime. L.D.S. yra darbi
ninkų pašalpos ir apdraudos organizacija. Kiekvieno darbininko yra pareiga dalyvauti šios organiza
cijos parengime ir būti jos nariu.

1 ,31 
g

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS I 
. VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS I 

LINDEN, N. J.
VALDYBA 1932 METAMS

R. TratuliB, 
201 W. lGth 

Pagelbininkas G. Kardauskas,
201 W. IGth

19 E. 19th

35 W. l'6th

Wood Ave.

. Pirm.

Pirm.
1 Prot. Rašt. K. Striupaitia, 

4
j Fin. • Rašt. M9 Ahdrunaitė, 

.Iždininkas . J. Užkurėnas,
I 1501 s.

GATVEKARIU važiuojant: imkite Union karą ant West Grand ir Broad St. kampo ir važiuokite į vakarus iki 
Centre St., Garwood, N. J. Ten matysite C.R.R. of N. J. stotį (Station). Praėję'stotį, eikite iki North Avė. ir pasi
sukite Cedar St. ir eikite taip, kaip viršuj nurodyta. Šekit sainas (iškabas). Brookside Place eikite iki Divi
sion Ave., ir eikite po kairei, ten ant Division Ave. rasite pikniką. x

3 
s

19

13

E.

E.

19 th St.

17 th St.

Kasos Globėjai!
L. Barkienė.

Ir W. Biliutė,

Maršalka K. Mefikauskes,
1802 S. Wood Avo.

Visi iš Linden, N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mi! sereda mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
numeriu 1001 Wood Avc., Linden Hall, Lin
den, N. J. *

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į 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
ry.

A. LUTV1NAS

L u t ▼ 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 įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

3-^

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisūiuotas Graborius

sey valstijose

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: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VIS( 
g! NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS



. Puslapis šeštas , LAISVE ; Antradien.,’ Birželio 7, 1932

VIETINES ŽINIOS
Registruokitės Važiuot 
Rusais J LDS. Trečio 
Apskričio Pikniką

į Smarki Priešimperialistinė 
Demonstracija

NEW YORK. — Birželio

Rytoj IDA. 17-tos Kuopos ir laisvės 
Skaitytojų ir Rėmėjų Susirinkimai

Trečiadienio vakare, birže
lio 8 d., “Laisvės” svetainėj, 
įvyksta mėnesinis susirinkimas 
17-tos kuopos Tarptautinio 
Darb'ninkų Apsigynimo. Bus 
svarbių reikalų svarstymui ir 
tarimui, kaip kad liuosavimas 
senų ir naujų politinių kalinių, 
rinkimų kampanija, kova už 
bedarbių apdraudų ir tt., ap
art jau grynai organizacinių 
dalykų.

Tikimasi, kad šis susirinki
mas bus nariais skaitlingesnis, 
negu pereitas.

Ta patį vakarų “Lais
vės” svetainėje bus ir susirin
kimas šio dienraščio skaityto
jų, bendradarbių ir rėmėjų. 
Bet vienas mitingas negalės 
uėkenkt kitam. Nes TDA. 17-

! ta kuopa greičiau atlaikys sa
vo susirinkimų, ir tada kuopos 
nariai galės dalyvaut “Lais
vės” rėmėjų susirinkime. O 
kadangi daugelis “Laisvės” 
skaitytojų ir rėmėjų priklauso 
prie 17-tos kuopos, tai vienu 
šūviu jie galės nušauti du zui
kiu: dalvyaut trumpame kuo
pos susirinkime ir čia tuojaus 
paskui “Laisvės” rėmėjų pasi
tarimo mitinge.

Draugai darbininkai ir dar
bininkės, padarykite tuos 
abudu susirinkimus kuo skait
lingiausiais. Išgirskite ir at
siliepkite apie įvairius darbi
ninkų judėjimo greituosius 
reikalus, kuriems uoliai tar
nauja “Laisvė”.

Į Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Trečio Apskričio 
pikniką birželio 12 d., P. Vai- 
čionio darže, Cranford, N. J., 
geriausia važiuot, busais. Va
žiavimą busais iš Brooklyno 
rengia LDS. pirma kuopa ir 
Aido Choras. Lygiai 12 vai. 
dieną busai išvažiuos nuo 
“Laisvės” svetainės; taigi no
rintieji jais keliaut privalo su
sirinkt pirm. 12- vai.

Draugės ir draugai, nariai 
ir pritarėjai, kurie manote 
busais vykti į pikniką, išanks- 
to užsiregistruokite “Laisvės” 
raštinėje arba pas LDS. 1-mos 
kuopos valdybą ar pas Aido 
Choro narius. Iš anksto reikia 
užsirašyti todėl, kad turime 
žinot, kiek busu reikės sam
dyti. Geriausia pradėkite re
gistruotis važiavimui tuojaus. 
O busais kelionė su. tokiais 
draugais ir draugėmis bus lin
ksma ir tuo pačiu sykiu pigi— 
i abi pusi tiktai doleris.

Narys.

Iš LDSA. 111 Kp.
Susirinkimo

Kuopos susirinkimas įvyko 
birželio 2 d. Nors oras buvo 
labai šiltas, bet vis tiek nesu
laikė draugių nuo susirinkimo.

Praeityje, kuomet kuopos 
vadyba didžiumoj buvo skloki- 
ninkės, tai kuopos susirinki
mai retai kada įvykdavo, nes 
valdyba jeigu ir šaukdavo su
sirinkimą, tai pati neateidavo. 
Paskutiniais laikais jos buvo 
pradėjusios kuopą visai į balą 
vesti, kur visa skloka randasi.

Rajono valdyba, tatai maty
dama, buvo priversta daryt or
ganizacinius žingsnius ir per
organizavo kuopą. Dabar kuo
pos veikimas visai skirtingas; 
laiko susirinkimus reguliariai, 
svarsto/organizacijos ir itbel- 
nai darbininkų klasės bėgan
čius klausimus. Kiekvieną su
sirinkimą ’ gauname naujų na
rių į kuopą; per šį trumpą lai
ką prisirašė penkios naujos 
narės ir viena persikėlė iš 58- 
tos kuopos. Taip pat ant ran
kų turime aplikacijas trijų, 
kurios įstos į kuopą sekančia
me susirinkime.

Tai matote, mes papildėme 
sklokininkių vietas trigubai.

Kuopa turėjo “Bingo Party” 
parengimą, kuris buvo pasek
mingas; per jį gavome naujų 
narių ir liko kuopai pelno. 
Daugiausia pasidarbavo šios 
draugės: Drg. Misevičienė ir 
jos dukrelė iškepė ir aukojo 
pajus; T. Vasikoniutė surinko 
dovanas; Baltrušaitienė auko
jo gėles, kuriomis svečiai pa
sipuošė, skirstantis namo.

Darbininkų priešai skleid
žia visokius melus, stengda
miesi pakrikdyti narėse vieny
bę, bet priešų pastangos ir čia 
nueis niekais. Ši kuopa gy
vuoja ir gyvuos, dirba ir dirbs 
labui komunistinio judėjimo.

Šiandie Streikuojančių 
Šiaučiu Demonstracija

BROOKLYN.—11 vai. dieną 
šiandien prasidės demonstraci
ja streikuojančių čeverykų 
darbininkų nuo Gellerio dirb
tuvės, 735 Lorimer St. Prie 
Gellerio demonstrantų pasiža
dėjo prisidėti Millerio ir Paris 
šapų streikieriai. Lietuviai be
darbiai ir darbininkai, kurie 
tuo laiku nedirba, yra šaukia
mi į streiko demonstraciją.

Penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį, birželio 10, 11 ir 
12 d. bus Tag Day rinkliavos 
su dėžutėmis gatvėse ir vaikš
čiojant po namus, kad gaut fi
nansų paramai streikuojan
tiems šiaučiams.

C . ———
Nuteistas Neapribotam 
Laikui Streikierys

NEW YORK. — Pereitą 
penktadienį teisėjas Kurt pa
siuntė neapribotam laikui ka
lėjiman L Weissberga už tai, 
kad būk jis ką tenai “krimina 

Tiai užpuolęs” laike streiko 
Needlemano ir Bremmerio ša- 
poj. Kaltintojai negalėjo to 
įrodyti, ir Weissbergas nuteis
tas vien del to, kad jis buvo 
veiklus streikierys. Pažymėti
na, kad renegatai lovestonie- 
čiai Zimmeranas ir kiti vadai 
to unijos lokalo darė taip, kad 
Weissbergas liktų pasiųstas 
kalėjiman.

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

Ona Babin (Babinskienė) 
39 metų amžiaus, 45 Stagg St., 
mirė birželio 3 d.; palaidota 
birž. 6 d. Alyvų kalno kapinė
se. Buvo pašarvota grabo- 
riaus M. P. Ballas (Bieliaus
ko) įstaigoje, 660 Grand St., 
Brooklyne, N. Y.

Bedarbių Delegacija į City 
Hali Birželio 10 d.

NEW YORK.—Penktadienį, 
birželio 10 d., Bedarbių Tary
bų ir kitų darbininkiškų orga
nizacijų delegatai eis į miesto 
valdybos finansų komisijos po
sėdį reikalaut visiems bedar
biams piniginės paramos, ir 
kad ta parama būtų regulia
riai išmokama iš miesto iždo 
kas savaitę.

Patys viršininkai kapitalisti
nių labdarybių pripažįsta, kad 
niekad dar nebuvo tokio skur
do bedarbiams ir jų šeimy
noms, kaip dabar. Vaikų lab
darybės pirmininkas Franklin 
Thomas sako, kad virš 20,0.00 
bedarbių vaikų, paimti nuo tė
vų, yra laikomi tose labdary- 
bėse; bet kiek išviso yra ba
daujančių vaikų, tai jokios ( 
ligšiolinės labdarybės negalė
tų jų sutalpinti.

Miestinis biuras raportuoja, 
kad per paskutinius devynis; 
mėnesius jis suradęs darbo 
44,000 bedarbių, gaunančių 
padirbėti porą trejetą dienų 
per savaitę prie nepaprastų 
darbų; jiems išmokėta $9,000,- 
000, taigi vidutiniai darbinin
kas tegavo po $22 per mėnesį. į 
Bet tokie darbai yra teikiami | 
tiktai bedarbiams su šeimyno
mis. Lengva tad suprasti, ko
kis šeimynos gyvenimas už $22 
per mėnesį iš viso.

Paskutiniais gi laikais ir tie 
patys labdarybės darbai maži
nami ir “atlyginimas” už juos 

• J 

kapojamas. O sulig paties 
biuro pranešimo, “dar niekada 
nebuvo tiek daug maldaujan
čių darbo, kaip per paskuti
nes dvi tris savaites.” Biuro 
raštinės taip kietai prisi- 
brukusios badaujančių bedar
bių, kad net “kietai virti” lab

4, vidurdienį, buvo smarki de
monstracija prieš Japonijos 
konsulatą. Demonstravo ko
kie 5,000 darbininkų, dau
giausia jaunų. Visą laiką ai
dėjo skardūs šauksmai: “ša
lin agentus kruvinojo Japoni
jos imperializmo' šalin rankas 
nuo Sovietų Sąjungos ir nuo 
Chinijos!” ir tt. Demonstraci
joj buvo nešama visas miškas 
priešim perial ištini ų iškabų, 
kurios, be kitko, skelbė: “Vi
sus karui skiriamus pinigus 
pervest bedarbių šelpimui! 
Balsuokite už komunistus!” ir 
k t.

Demonstracijai baigiantis, 
įvyko masinis mitingas Hano
ver Square ir Williams St. Di
džiausią delnų plojimą iššaukė 

| kalbėtojo C. Brodskio pareiš
kimą: “Jeigu Amerika pas
kelbia karą Sovietų Sąjungai, 
tuo pačiu žygiu mes stojame i 
revoliucinį karą dėlei nuverti
mo kapitalistinės valdžios šioj 
šalyj.”

Japonijos konsulas gerai ži
nojo, kada įvyks ši demonstra
cija; todėl jis nuėmė Japonų 
vėliavą nuo savo konsulato, 

I 90 Broad St. ir, sakoma, išsi- 
I nešdino su visu savo štabu; 
bet užtat to namo priemenė 
buvo kietai pribrukta viešos ir 
slaptos policijos, ir abelnai 
dar niekada toj miesto dalyj 
nebuvo matyt tiek : pėsčių ir 
raitų policmanų, kaip laike 
p r i eškarinės demonstracijos 
pereitą šeštadienį.

Iš VIENYBIEČIŲ 
PARENGIMO

PASIUNTĖ KALĖJIMAN 4 
BEDARBIŲ VEIKĖJUS

NEW YORK. — Penkioms 
dienoms tapo nuteisti kalėji
man'keturi bedarbių veikėjai 
už laikymą mitingo atvirame 
ore prie 17th St. ir 6th Avė., 
nors tam mitingui jie turėjo 
policijos leidimą. Teisme prieš 
areštuotus liudijo vienas Sala- 
veišių Armijos žmogus, sulig 
kurio skundo buvo padaryta 
minimi areštai. Policija nesi
tenkino vien areštais, o dar 
skaudžiai apdaužė areštuoja
mus.

Salaveišių Armija vardan 
bedarbių šelpimo prisilupa pi
nigų ; tai yra viena iš priežas
čių, kodėl salaveišiai nekenčia 
kovotojų už įvedimą bedarbių 
apdraudos.

PARDAVIMAI-
PARSIDUODA

PARSIDUODA lunch room prie 
pat dokų už prieinamą kainą. Prie
žastį pardavimo sužinosite ant vie
tos. 151 Furman Street, Brooklyn, 
N. Y.

(134-6)

IŠRANDAVOJTMAI
ATYDŽIAI PAMĄSTYKIT

PASIRANDAVOJA vieta gąsdino 
stočiai, prie didelio bulvaro, sale 

parko, yra ir lunch wagon šioje vie
tojo. Išrandavtisiu už prieinamą kai
ną ir duosiu lysą ilgiems metams. 
Suprantantis ši biznį kreipkitės se
kančiu antrašu:

123-15 Sutphin Blvd.
Brooklyn, N. Y.

(131-136)
RASI RA NDAVOJ A “šTORAS”

Tinkamas kambarys del Storo pa- 
sirandavoja už prieinamą kainą. Vie
ta gera. Kreipkitės pas A. Luckas, 
6042 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

(130-136)

dariai griebiasi už galvų, įpul-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.
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X NOTARY
K PUBLIC

DRAUGE, ‘LAISVES’SKAITYTO JAU!
Siaučiant bedarbei ir artinantis karui, išnaudojamųjų 

masės vis .aiškiau jmato, jog jų išsigelbėjimas' iŠ skurdo 
glūdi komunistiniame judėjime. Brooklyno ir New Yor- 
ko apielinkėje turime imtis gyvesnio veikimo, reikia trau
kti platesnes mases lietuvių darbininkų Į savo organiza
cijas ir teikti jiems klasinės apšvietos. Tam reikalui įvyks 
plenumo susirinkimas trečiadienį, 8 d. birželio, “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y., 8 vai. vaka
re. Kviečiame jus, drauge, dalyvauti šiame susirinkime 
ir duoti iniciatyvos veikimui toje srityje.

Taipgi artinasi “Laisvės” piknikas, turėsime daug sve
čiu iŠ tolimesnių miestų, kuriems reikės nakvynių; taipgi 
reikės piknikui darbininkų. Turėsime pasikalbėti ir tais 
reikalais.

Tuo baisaus krizio laiku aukų dienraščiui nenorime 
prašyti, reikia rūpintis parengimais gelbėti dienraštį fi
nansiniai.

Pereitų žiemų iš anksto pasidarbavome rengime “L.” 
naudai vakarienės, publikos turėjome virš 1,000. Dar
buokimės iš anksto, kad piknike būtų 5,000 publikos.

Lauksime Jūsų Seredos vakare.
Draugiškai, i

4 , • . v t # * į ' » •

“Laisvės” Red. ir Administracija.

dami į desperaciją.
Tokis dalykų stovis skaud

žiai muša prezidento Hoovęrio 
veidmainišką receptą, kad pri
vatinės labdarybės atskiruose 
miestuose ir valstijose galį ap
rūpinti savo bedarbius. Kri
zio patyrimai rodo, kad nieks
negalės išgelbėti milionus be
darbių nuo bado mirties, kaip 
tiktai įvedimas visuotinos be
darbių apdraudos, už kurią ko
voja Komunistų Partija, josios 

■ vadovaujamos Bedarbių Tary
bos ir Darbo Unijų Vienybės 
Lyga.

Stiprinkite Komunistų Parti
ją, darbuokitės josios rinki
mų kampanijoj, eikite rinkti 
piliečių parašų, reikalingų 
Kom. Partijos kandidatams,— 
jeigu norite sudrūtinti tą vy
riausią spėką, kuri vadovau
ja visai kovai už bedarbių ap
draudos įvedipią.............

Birželio 5-tą dieną “Vieny
bės” fašistinis lizdas turėjo 
savo metinį parengimą, kuris 
per pusę metų buvo barabani- 
jamas per savo gązietą ii’ viso
kiais kitais būdais jie bubni- 
jo apie tą savo būsimu pikni
ką, o ant galo ir per radio iš- 
trūbino,—vienok iš didelio de
besio mažas lietus.

Tiesa, buvo galima pastebė
ti keli tuzinai gana stambų 
biznierių ant lauko sju bačku
tėms alaus; vietomis, nuoša
liais matėsi jau ant tiek nusi- 
kukavusių patriotų, jog žolė
je gulėjo pusgyviai; kiti,' 
kurie dar pajėgė sutvarkyti 
savo “suirusius” nervus, bandė 
lietuviškai dainuoti, bet jau 
tas nesisekė.

Nors į šį pikniką buvo 
bandyta sutraukti visas baž
nytinis abazas, bet palygina
mai buvo mažai publi
kos. Tik dar vienybiečių laimė, 
kad tą vakarą nebuvo jokių 
kitų parengimų, todėl jauni
mas, kuris nėra nusistatęs dar
bininkiškų pažiūrų—gal išgel
bės “Vienybės” pikniką nuo 
bankruto. Bet ir taip publi
kos buvo tokis nedidelis skai
čius, kad lengvai visi būtų ga
lėję sutilpt Klaščiaus svetai
nėje ir dar būtų ją neužpidę.

Be to, verta dar prisiminti 
štai kas, kokius vięnybiečiai 
vartoja metodus apgaudinėji
mui darbininkų, būtent: kuo
met žmogus turi reikalą išei
ti laukan iš parko, tai jį išlei
džia tikietų sargas ir neduoda 
jokio ženklelio, bet kuomet 
sugrįžta, tai reikalauja išnau- 
jo užsimokėti; buvo pastebė
ta keletas žmonių belermuo-
jant tuo reikalu.

Ten Buvęs.®

MEZGĖJAI DALINAI LAI
MĖJO STREIKĄ

NEW YORK. — Po savaitei 
streiko, sugrįžo darban mezgė
jai Sioux Knitting Mills. Strei-
kavo prieš uždarbių kirtimą 
15 procentų. Bosai pagaliaus 
turėjo sutikt, atgal priimt vi
sus darbininkus, įvest 44 va
landų darbo savaitę vietoj bu
vusių 48 valandų, visiškai ne- 
kirst algos ipąžiau uždirban
tiems darbininkams ir tik 10 
vietoj 15 hudšimčių sumažint 

daugiau; “Uždirbantiems.
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Telefonas: Btagg 2-8105

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. <
______ _____ .___ -___________

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas P
Garankščiuotos krau- us/a

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai r/ui
ir skausmingi kojų su- 
tinimai, paeinanti ,nuo . VhL J 
gyslų įdegimo, yra gy-

domi be operacijų J K j]
DR. O. MEYER ežŽCJ .

208 West 54th St.
New York City

Valandos: 2 iki 6, Seredomis ir 
Subatomis 11 iki 1, 2 iki 6, 
Apart Nedėldienių

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniška* vyry ir 

moterų ligai kraujo ir odei. 
Padarau ižtyrlmg kraujo ir tlapuaio.

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

New York, N. Y.
Valandos Pritmimoi 

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

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE, ,' ' i i1 *Valandos nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8

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

patinusias gyslas {čirškinimais

IMPERIAL BARBER
( SHCOOL

. VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

proga mokintis barberystės ama
to. Išmokysime jus j trumpą lai
ką,' o išmokę padarysite puikų 
pragyvenimą. Mes mokiname ne- 
vfen tik barberiauti, bet ir mote
rims plaukus kirpti.

Pilnas Kursas $25
y

Kurie jau turi pradžią, o nori 
užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persitik
rinti.

Lietuvis Instruktorius
, , j612 10th Avė.,
Corner 44th. St. New York City

X

X
X

TEL. STAGG 
2-5043

(NCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSų\ (STAIGA. ATLIEKA w SEKANČIUS < DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAMtlŠ VISUĄSALIU,t IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ, 
PIRMĄJAI PAGALBAI' AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI f LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PąiŽyŪRETI. duodam' GRAŽIA^ VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ' IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

t km mx mm v KZ HZ V V V V* V XX HZ W W W XX W W kjtjo* ov tunui

I Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda- 
i mi pirkti laikrodžius, daimantus 
lar bi ką iš auksinių daiktų ži- 1 
I nokite, kad pas mane pigiau nu- 
isipirksite. I

| ĮVAIRŪS LATK- 
I RODŽIAI NAU
JAUSIOS MADOS' 
luž PRIEINAMA
r KAINĄ

Taipgi taisau visokius laikrod- 1 
žius ir kitus papuošalų daiktus. , 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš

I stengsiuosi pilnai patenkinti.
i Williamsburgiečiams, kuriems i 
s pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise, s 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-1 
kėsite “Laisvėje.” s

VIKTORAS JANUŠKA 1
127-17 Liberty Avė į 

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

Telephone, Evergreen 6-5810

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
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams. kao' perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kamp. Broad
way, Chaunęey 
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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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.

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261
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