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

Draugas William Z. Foster, 
Komunistų Partijos kandidatas 
j Jungtinių Valstijų preziden
tus, paraše knygą “Linkui So
vietinės'Amerikos." Labai po- 
puliarėj kalboje dėstoma Ko
munistų Partijos programa ir 
su nesumušama logika, nurodo
ma, kaip ir čia turės darbinin
kai įsteigti savo klasės valdžią, 
būtent Sovietus.

Panaši knyga būtų labai nau
dinga lietuviams darbininkams. 
Mes dar neturime panašaus vei
kalo, pilnai nušviečiančio da
bartinę Amerikos klasių kovos 
padėtį ir prie ko ta padėtis vys
tosi.

Well, LDS Pildomosios Tary
bos rinkimų rezultatai jau ži
nomi. Oportunistai turės nusi
vilti. Rėkė-skerečiojosi, kad 
lietuvių darbininkų masės eis 
su jais prieš Komunistų Parti
ją. Nelaimingi tie žmonės. Jų 
troškimai apsuko jiems protą. 
Mano, kad lengva revoliuci
niams darbininkams galvas ap
sukti ir nutempti į oportuniz
mo bfclą. Prūseika veikiausia 
perdaug jau save išsieikvojęs, 
kad pasimokinti iš šių rinkimų.

Į prezidentus už draugą Mi- 
zarą paduota 1,680 balsų, o 
oportunistų kandidatas Bacevi
čius telaimėjo 356 balsus, arba 
2 balsais daugiau, negu nomi
nacijose. Tuo tarpu draugo 
Mizaros balsai pakilo 278 bal
sais.

Metai XXII, Dienraščio XIV

Darbininkų Susivienijimo na
riai nedvejojančiai atmetė dar
bininkų spėkų skaldytojus. LDS 
eis tuo keliu, kuriuo maršuoja 
į pergalę viso pasaulio klasi
niai sąmoningi darbininkai. Ne
pakeliui jiems su saujale nau
jųjų menševikų. Tikimės, kad 
ir LDS seimas panašiai nusi- 
statys Linkui tų elementų.

Kas bus SLA seime? Ponai 
ėdasi, nėt kudlos skraido. “Vie
nybė” ir “Dirva” \ atvirai sako, 
kad socialfašistui Bagočiui ne
pasiseks atsisėsti į SLA prezi
dento sostą. “Patriotai” susi
vienysią ir “socializmui” galvą 
pusuksią seime. “Sandaros”1 
paskutinis numeris irgi jau 
paduoda panašią dvasią. Iš to 
galima spręsti, kad ^andarie- 
jčiai ir fašištai veda.derybas ir 
eina prie susitarimo grigaiti- 
nius< erštus Pittsburgh o seime 
pažeboti. Tautininkai juk nėra 
tokie žiopliai, kad nesuprastų, 
jog paleidimas SLA iš rankų 
reikštų jų parti jukei liūdną 
galą.
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Mažai Liko Abejonės, kad ir Senatas Priims ir Hooveris Nužudymas Scottsboro 
Pasirašys; Ateivių Darbininkų Teisės Pavojuj; Galės 
Kiekvienų Sąmoningų Darbininkų Paskelbti “Raudonuo
ju” ir Persekioti

Jaunuolių Atidėtas

WASHINGTON. — Taip i prieš valdžios terorą. Bi- 
” liaus autorius senatorius 

Dies aiškina, kad po vardu 
“komunistai” paeina visi, 
kurie “skelbia valdžios nu-

j vadinamas “Dies Bilius 
įjau perleistas. Atstovų Bu
te ir perduotas Senatui. O 
negali būti vilties, kad re
akcinis Senatas tą bilių at
mestų. Taip pat galima pil
nai tikėtis, kad prezidentas 
Hooveris kongreso priimtą 
bilių pasirašys.

Darbininkų viltis lieka jų 
pačių rankose. Nebuvo pa
kankamai masinio judėji
mo, kad atmušti ranką At
stovų Buto. Ar ateiviai ir 
amerikonai darbininkai pa
jėgs priversti Senatą ir pre
zidentą pasitraukti nuo at
eivių teisių? Tas priklau
sys nuo darbininkų. Tas 
priklausys nuo to, kaip pla
čiai komunistams pavyks ibininkų kovą prieš badą ir 
išvystyti masinis bruzdėji-’prieš algų kapojimą? Ar 
mas prieš reakciją, prieš'tas pastos kelią Amerikos 
Wall Stryto valdžios užsi-' proletariatui prie pasiliuo- 
mojimą.

“Dies- Bilius”' sako, kad

MONTGOMERY, Ala. — 
Alabama valstijos augščiau- 
sias teismas gavo įsakymą 
nuo Jungtinių Valstijų Aug- 
ščiausio Teismo nužudymą 
Scottsboro jaunuolių atidė
ti. Jie turėjo būt nužudyti

vertimą per spėką, naikini- j birželio 24 d. Nužudymas 
mą nuosavybės, sabotažą (atidėtas todėl, kad Augš- 
bei įvedimą tokios siste- (čiausias Teismas svarstys 
mos, kuri yra paremta ben-l jaunuolių apeliaciją spalių 
dra nuosavybe.” Kitais io d.
žodžiais, valdžiai užteks pa- Scottsboro jaunuolių gy- 
skelbti darbininką valdžios iVybės išgelbėta tik laikinai, 
priešu ir jau grūda tave iš į Reikia smarkesnės masinės 
Amerikos. kovos, kad juos visai pa-

Šis sumanytas_ bjaurus liuosavus iš mirties nasrų.

Scottsboro jaunuolių gy-

kovos, kad juos visai pa-

PREZIDENTAS HOOVERIS PASIRAŠĖ Policija Ruošia Provokacijas 

NAUJĄ ŽMONIŲ TAKSAVIMUI BILIU
Nauji Taksai Reikės Mokėti Daugiausia Darbininkams; Mo

kesčiai bus Dedama ant Pašto Siuntinių ir Kitų Svarbių 
Reikmenų; Taip Amerikos Valdžia Mano Sav.o Skolas 
Suversti ant Darbininkų

įstatymas yra Fišės komite
to darbo vaisius. Tai paki
lusios reakcijos pasikėsini-, 
mas ant revoliucinio judėji- i 
mo. *

Bet ar tas sulaikys dar-

Fosterio Prakalbų 
Maršrutas

MINNEAPOLIS, Minn. 
—Komunistų Partijos kan
didatas į prezidentus, Wil
liam Z. Fosteris, tęsia savo 
prakalbų maršrutą. Foste
ris savo prakalbose aiškina 
darbininkams, kaip yra blė- 
dingas darbininkams Hoo- 
verio badavimo ,planas.

Darbininkai lanko skait-, 
lingai Fosterio prakalbų 
masinius mitingus. Sekan
čiose vietose masiniai mitin
gai įvyksta: birželio 10 — 
Frederick, N. D.; birželio

 ■ ' 11—Bismark, N. D.; birže-
DETROIT, Mich. — Bir- pams. Penki demonstraci^lio 12—Brush Lake; birže- 

želio 6 d. policija padarė jos vadai suareštuoti.

savimo iš po kapitalistines 
___ ___ z sistemos? Žinoma, kad ne. 

j turi būti išdeportuojami vi- Joks reakcinis įstatymas 
si ateiviai, kurie drįs kovo- nesulaikys klasių kovos ei-si ateiviai, kurie drįs kovo
ti prieš alkį, prieš bosus ir gos.

VĖL DETROITO POLICIJA KRUVINOJ 
ROLĖJ PRIEŠ ALKANUS DARBININKUS

Grigaitis, pasiėmęs SLA kon
stituciją, skambina ją fašistams 
•panosėj ir grūmoja perdaug ne
apžioti, nes gali paspringti. Bet 
smetoniniai didvyriai, matomai, 
nelabai paiso. O Grigaitis ant 
juoko save pasistato, betlumo- 
čydamas tą konstituciją.

WASHINGTON, D. C.— jų biznierių. Kapitalistų 
Jungtinių Valstijų prezi- i valdžia mano pagerinti da

bartinę padėtį, takšnodama 
darbininkus, kurie ir taip 
jau negali padarytį pragy
venimą. j

Seime bus trečia spėka, bū-; 
tent revoliuciniai delegatai. Jie 
nusistatę lygiai prieš visus dar
bininkų priešus—Bagočius, Ge
gužius, Bachunus, Gugius ir tt. 
Jie, be abejonės, seime turės 
savo nrogramą. Jie stos už ap
valymą SLA vadovybės nuo vi
sų ponų. Mūsų supratimu, SL 
A seimo darbininkai delegatai 
turėtų sudaryti bendrą frontą 
ir išrinkti tokią Pild. Tarybą, 
kuri atstovautų SLA narių in
teresus. Visų srovių darbinin
kai turėtų sudaryti bendrą vi
sų srovių darbininkų tarybą! 
Štai koks turėtų būti atsaky
mas ponams, kurie bėgiu pas
kutinių dviejų metu praganė 
SLA apie keturis tūkstahčius 
narių ir apie $230,000 pinigų.

VALDŽIOS IŽDO
DEFICITAS AUGA

WASHINGTON. -- Hoo- 
verio valdžios deficitas jau 
pasiekė $2,707,732,673. Ma
noma, kad neužilgo pasieks 

1 tris bilionus dolerių.

dentas Hooveris jau pasi
rašė naują įstatymą, ku- 
riuomi yra daugiau taksuo- 
jami Amerikos piliečiai. 
Daugiausia turės nukentėti 
tai darbininkai. 1
Šiuo nauju įstatymu Jung

tinių Valstijų valdžia mano 
sukelti $1,118,500,000. Se
natas priėmė šį įstatymą 46 
balsais prieš 35. Einant 
šiuo įstatymu, už laiškus 
paštui reikės mokėti po' 3c, j 
kuomet dabar mokama 2c. 
Paskiaus apkrauta bus tak
sais ir kiti dalykai, kurie 
darbininkams reikalingi?Pa- 
vyzdžiui, elektra, kaip kurie 
drabužiai, anglis, aliejai, 
skystieji gėrimai ir daug ki
tų dalykų, kurie paliečia 
tiesiai darbininkus, yra tak- 
suojami.

Paskiaus seka automobi
liai, automobilių dalys, tro- 
kai, radio ir kiti dalykai. 
Šie dalykai taip pat paliečia 
darbininkus, kad ir netiesio
giniai. Galima pasakyti,- 
kad šie nauji taksai puola 
ant darbininkų ir smulkių--jie gaus “pavažinėti” (“for

Policija gerai pasižymi su 
provokacijomis, kuomet ji
nai nori užpulti darbininkų 
susirinkimus. Vakar poli
cija paskelbė, kad Washing
tone komunistai ruošia pul
kus buvusių kareivių muš
tis su policija. Mąt, polici
ja negali kitaip pulti darbi
ninkus, tai suruošia provo
kacijas, kad galėtų rasti 
priekabę. Tie “suradimai” 
reiškia, kad pati policija 
rengiasi pulti veteranus.

KARO VETERANAI JAU PASIEKĖ 
JUNGTINIU VALSTIJŲ SOSTINĘ

ride”).WASHINGTON, D. C. —
(Amerikos kapitalistai, (kuo- bandė - sulaikyti ’ buvusius 
!met skiria pinigus bankie- 
riams, tai labai nekenčia ka
ro veteranų, kurie dabar 
renkasi į Washingtoną rei
kalauti. kad jiem būtų mo
kami bonai. Karo veteranai 
kapitalistams buvo geri tik 
tuomet, kuomet buvo reika
lingi muštis karo fronte už 
kapitalistų pelnus.

Karo Veteranų Lygos na
riai, kurie yra aktyviausi, 
Washingtone jau gavo “pa
sargą,” kad Emanuel Le
vine, ir S. J. Sternberg turi 
apleisti miestą, o jei ne, tai

kareivius, kurie maršuoja į 
Washingtona, bet negalėjo 
juos sulaikyt. Jau yra pribu-

vus apie 3,000 eks-kareivių 
armija, kuri reikalauja grei
to bonų paskyrimo. -

Kuomet visi,, visos buvu
sių kareivių delegacijos pri
bus į Washingtoną, tai bus 
padaryta d e m o n s t racija 
prieš Amerikos kapitalizmo 
Baltąjį Namą. Ten' karei
viai pateiks savo reikalavL 
mus.

užpuolimą ant tūkstančių 
bedarbių, kurie buvo at- 
maršavę prie Briggs auto
mobilių dirbtuvės reikalauti 
bedarbiams pašalpos, o dir
bantiems algų pakėlimo ir 
panaikinimo paskubos siste
mos. ;■ Užpuolime dalyvavo 
koks simtas ginkluotų poli- 
cistų ir kita tiek detekty
vų ir samdytų razbainin- 
kų.

Budeliai atakavo begink
lius bedarbius su didžiausiu 
žvėriškumu. Paleido dar
ban ašariį bombas ir buo
žes. Keletas bedarbių su
žeista, Sakoma, kad besi
gindami darbininkai akme
nimis sudavė keliems šni-

lio 13—Great Falls. Pas- 
prie kiaus Fosteris kalbės ir ki- 

Briggs dirbtuvės rengė au- tuose miestuose. Visų dar- 
tomobilių darbininkų indus- bininkų yra pareiga daly- 
trinė unija.

Šią demonstraciją

Negali Nusiginkluoti

vauti Fosterio prakalbose ir 
jas garsinti.

Bedarbė Palietė ir
Žydus Biznierius

ASBURY PARK, N. J.— 
Čia žydų laikomoj konvenci
joj kalbėta apie dabartinę 
bedarbę, kuri paliečia ne tik 
darbininkus, bet ir mažes
nius biznierius. Rabinas 

darbo,” komisija pranešė, Barnett R. Bricker pareiš- 
kad ji negali prieiti prie jo- kė, kad ši bedarbė gali pri- 
kio susitarimo. Reiškia, | versti apie 2,000,000 žydų, 
kad komisija dar toliau nuo’ ’ ’ ’ ’ ”
nusiginklavimo nuėjo.

GENEVA. — Čia veikia 
įvairios komisijos, kurios 
rūpinasi “nusiginklavimu.” 
Pastaruoju laiku buvo pa
skirta komisija, kuri svars
tė, koki ginklai galima pa
naikinti. Po 6 savaičių 
CC 1 ’ ” ’ • • • V- I

Nauji Sukilimai Chile j Yra Reikšmingesni
SANTIAGO, Chile.. — 

Nauji sukilimai, kurie jau 
prasideda prieš demagoginę 
ir militaristinę Carlos G. 
Davila valdžią, darosi reik
šmingesni. Sukilimai pra
deda reikštis studentijoj, 
laivyne, armijoj ir darbi
ninkuose. Sakoma, kad pa
skelbta darbininkų streikas, 
bet cenzūra tikrų žinių ne
išleidžia; Kalbos eina ir 
apie bruzdėjimą prieš baž
nyčias ir vienuolius.

Kiti pranešimai sako, kad 
“junta” paėmė visą galią į 
savo rankas ir visus priža
dus, kuriuos žadėjo darbi-.

kurie daugiausia laikosi 
New Yorke ir apielinkėj, 
apleisti metropolį. Sako-1 • 
ma, kad daugelis tų biznie-1 * 
rių, kurie turėjo gerus pra
gyvenimus, dabar jau ne
tenka savo biznių ir bank-^ ,, 
rūtuoja. Jie turi jieškoti 
gyvenimo kitur.

ninkams, jau atsiėmė. Nau
joji valdžia žadėjo naciona
lizuoti bankus ir kitas įstai
gas. Bet dabar jau paaiš- 
ki, kad tai buvo daroma tik 
todėl, kad palaikyti prie sa
vęs darbininkų mases ir jas 
apgauti.

Komunistai kovoja prieš 
naują valdžią, kuri yra tik 
maska, kad pridengus mili- 
taristų siekius, kurių jie sie
kia ateityje. Ši valdžia jau 
panaikino kongresą ir pa
statė policiją saugoti kong
reso namą. Todėl darbinin
kai kelia protestus prieš šią (Daugiau Pasaulinių žinių 
naują valdžią. -

Japonijos valdžia Areštavo 
Bombos metėją

TOKIO. — Amerikos kon
sului pranešta, kad Japoni
jos policija jau areštavo 
darbininką, kuris bandė me
sti bomba L Amerikos kon
sulą. Policijos raportas sa
ko, bombos metėjas nėl'a 
pilnai sveikas protiniai. ' ‘ 
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i Fašistų Lietuvos Smukimas; • įdomumaiKOVOJA PRIEŠ KARA
MU,

Lie-

linksmų išvadų: sunki pa-

pre-

jdaugia.u negu pey pusę. = orientuotųsi į Angliją. Bet
, ' !’j •• 1 . I esą ir čia dalykai blogi, nes

Balandžio 25 d 
■įvyko prekybos • pramonės

Bntered as second "class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879.

spektyvos užrubežinėj 
kyboj.”

Y ra siūloma; kad 
tu vo s

! laiku bankas padarė 32 mi- 
lionų litų apyvartos.

Šios skaitlinės ’rodo, kad 
Lietuvos banko valiutos 
apyvartą šiemet j sumažėjo

Lie-
pirkliai daugiai!

Kaune eksportas sumažėjo. Praei
tais metais buvo eksportuo-SUBSCRIPTION RATE§>

United States, per year.............. $6.00 United States, six' nibrifhS............$3.00
Brooklyn, N. Y., per year 08.00 Brooklyn; N. Y., six months... .4.00 
Boreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months..$4.00 
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six months. $3.00

Lyga su didesne 
tęsia savo revoliucinę 
prieš imperialistinį 

j Tolimuose Rytuose, 
daugiau ir daugiau per tris mėnesius 1 

«®!Tuotilir t. t. Ban- 14)860j000 litų apyvartos, otis, 
dymūi bu
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VERČIA KRIZIO NAŠTĄ ANT 
DARBININKŲ KLASES PEČIU

Sen Katayama
Japonijos Komunistų Par- nybių apleidžia tą kovą, tas 

tija ir. Jaunųjų Komunistų nėra revoliucinis darbinin- 
energija kas.” 

kovą 
karą 
Vis 

būna
tokių atsitikimų, kad ka
reiviai atsisako pildyti įsa
kymus. Japonijos imperia
listai skundžiasi, kad “ofi- 
cierius užmuša ne priešų 
kulkos, bet Japonijos karei
viai.” 1 ' ■ 1

Kaip Japonijos komunis
tai veda kovą prieš karą, 
parodo straipsnis, kuris til
po Jaunųjų Komunistų Ly
gos nelegališkam organe

Senatui priėmus, pereitą pirmadienį greitai pasirašė 
prezidentas Hooveris naujų taksų bilių subalansavimui 
valdžios biudžeto. Sulig to biliaus, įvairiausiomis takso
mis bus sukelta $1,118,500,000 delei fiskalinių (iždinių) 
inetų, nuo šių metų birželio pabaigos iki birželio pabai
gos 1933 metų.

Didžiumoje tasai bilius atkreiptas prieš plačiąsias ma
ses, kad suversti krizio naštą ant darbo masių ir smul
kiosios buržuazijos pečių.

Kriziui didėjant sumažėjo ir valdžios įplaukos. Sako-, “Leninistinis Jaunimas.”Ta-
me straipsnyje kalbama mitingus (pavyzdžiui, įšleis- 
apie mobilizaciją ir sutei
kiama sekami nurodymai, 
kokis turi būt atsinešimas 
linkui mobilizacijos: 

U
dančios klasės norą, 
negalimu, mes turime 
versti Japonijos imperializ
mą ir įsteigti proletarinę 
diktatūrą. Kitais žodžiais: 
mes turime paversti impe
rialistinį karą į civilį karą. 
Kad išeiti iš to civilio karo

Į klausimą,' kaip komu
nistai turi dirbti- dirbtuvė
se ir kaimuose sąryšy su 
mobilizacija, straipsnis duo
da sekamą atsakymą:

“Turi būt palaikomi arti-.
miausi ryšiai tarpe karei-1 niūkų pradinės ir vidurinės 
vių, kurie tapo pašaukti, ir! 
darbininkų ir valstiečių to- > 
se dirbtuvėse' ir tuose' kai
muose, kur kareiviai dirbo- 
pirma •' pašaukimo t armi- 
jon.. .Atsitikime,; kur drau
gai būna pašaukti iš dirb
tuvių ir kaimų, kur mes 
dirbame, turime imti inicia
tyvą ir surengti masinius

Treciadien., Birželio; 8, 1932

Trukšmas Kenkia Mokslui (rūmų plenumo posėdis. Ta- ta kiaušinių už 1.282.000 li- 
R.ivnrdnlė N Y bnvofv-!me Pasėdyje ponas Baltuš- tų vertės, o šiemet tik už 

936,000 litų vertės.
Prekybos — p r a monės 

rūmų pirmininkas Dobke
vičius darydamas pirmų 
trijų mėn. prekybos ir pra-

Riverdale, N. Y., buvo t’y-!i ka padare pranešimą apie 
rinėjama, kaip trukšma&’ at- ’prekybos ir pramonės padė- 
siliepia į mokinių gabumą!U už 3 pirmuosius šių me- 
, 7 _ j tų mėnesius. Sulyg pono
klasėse įsifėmyt, ką mokyto- gaituškos pranešimo, 
jas aiškina, išlygų mokin- tu vos valstybinis bankas apžyalgą prisipažino

4-nle<kad es^. “begalima daryt
. , OAn K , v. linksmų išvadų: sunki paimta 200 ber- pereitais metais tuo pačiu . 1. .J . Lji^ honVoc .oa.ra 29 detls Pramonėj, blogos per-

mokyklos. Jie buvo pada
linti į grupes ir mainomi; 
tam tikrą valandų skaičių 

i išbūna , tyliai įtaisytame I 
kambaryj, kur. visai biiažai 
girdėt pašalinio trukšmo; i

I

I

ma, kad su pabaiga šių fiskalinių metų (kurie pasibaigs 
birželio pabaigoj) valdžios deficitas sieks apie tris bilio- 
nus'dolerių.

Kongrese daug ginčytasi delei subalansavimo biudže
to. Bet pagalios tapo sudarytas tokis taksų bilius, kad 
kuomažiausiai paliesti stambių kapitalistų kišenę ir kad 
didesnę taksų naštą suversti ant plačiųjų masių pečių, 
ant darbininkų ir smulkiosios buržuazijos. Plačiosios 
masės bus apiplėštos tiesioginiais ir netiesioginiais mo
kesčiais.

Nuo liepos 6 d., 1932 m., iki liepos 1 d. 1934 m.,paprasto 
laiško pasiuntimas paštu kainuos 3 centai,, vietoj 2 cen
tų. Taipgi pakeliama kainą už antros klasės siuntinius. 
Tuo būdu bus sukelta .$160,000,000.

Gyventojai turės mokėti tris nuošimčius taksų už elek
trą namuose. Čia vėl milionai dolerių bus išplėšta iš1 
plačiųjų masių. Elektros kompanijos nepaliečiamos—jos 
galės krautis pienus, o elektros naudotojai, abelnai masės 
gyventojų, turės sumokėti milionus dolerių taksų.

Mokesčiai uždedami ant radio, fonografų, degtukų, 
saldainių, minkštų gėrimų, gazolino, telefono, muilo ir 
daugelio kitokių daiktų, kuriuos masės gyventojų naudo
ja kasdien. .

Taipgi pakeliama muitai ant aliejaus, anglies, medžio 
ir vario. Muitų pakėlimas ,-irgi palies mases gyventojų, 
nors netiesioginiai.

Taigi, tie tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai labiau
sia palies darbo mases. Reiškia, gyvenimas bus dar sun
kesnis. Pragyvenimas dar labiau pabrangs. Dabar mi
lionai darbininkų neturi darbo. Dirbantiems algos nu- 
kapojamos. O Čia dar įvairūs mokesčiai įvedama.

Tai atviras ir bjaurus valdančiosios klasės puolimas 
ant darbo masių. Milionierių klasė, kad apsaugoti savo 
pelnus, deda pastangas numažinti darbo masių gyvenimo 
normą iki žemiausio laipsnio; kapitalistai nori, kad dar
bininkai pusbadžiai gyventų, gyventų suskurusiai ir kad 
ištikimai jiems vergautų, krautų pelnus.

Išleidžiama taksų biliai aplupimui masių. O tuo pa
čiu sykiu valdžia duoda milionus dolerių bankams, įvai
riems trustams, kad apsaugoti jų pelnus. Prezidentas 
Hooveris tam tikslui suorganizavo taip vadinamą Re
konstrukcijos Finansų Korporaciją.

Šiomis dienomis Hooveris turėjo konferenciją su tos 
korporacijos vedėjais, ir jis savo išleistam pareiškime 
sako:

.“Peržvelgimas korporacijos darbo parodo, kad per ke- 
turioliką savaičių jos gyvavimo apie $500,000,000 pasko
los autorizuota delei 4,000 bankų, agrikultūros kredito i

tuves tam ir kitam drau
gui ir t. t.) Mes turi- 

;me išvystyti agitaciją ir 
propagandą prieš karą, pa- 

Kad padaryti, prieš vai- rodant konkretiškais pa
kąrą vyzdžiais, paimtais iš gyve

nu! nimo dirbtuvėj ar kaime,

1 paskui—kambaryj, kur , vi- 
'dutiniai girdėt trukšmai iš 
gatvių; pagaliaus, kamba
ryj, kur per atdarus langus 
plaukia vidun faktinai visi 
trukšmingi garsai trokų, au-

už kieno reikalus ir kokiam 
tikslui dabartinis karas ve
damas, kas iš to naudojasi 
ir kas turi panešti visus

Negeresne padėtis su mo-!ka];nos augštos ir tranšpor- 
kesciais. Per tris menesius , o hVQn ° v j j i 11* 1 'JI ^*1užprotestuota vekselių 27 į
__  vertės, o praeitais me- i Lietuvos ponai prieina 
tais per ta patį laiką buvo1 prie tokių išvadų, kad rei- 
protestuotų vekselių 12Lkia reorganizuotis, pravest 
mil. vertės. (racionalizaciją ir gaminių

„ . ... . i i š d i r b y s t ės papiginimą.
Be ga o sunkiai neda Kaip jau gerai žinom, dar

bininkų padėtis , Lietuvoje 
labai pablogėjo: tūkstan
čiai bedarbių kenčia badą 
(nežiūrint, kad maisto pro
duktų yra didelis pertek
lius, bet nėra už ką juos 
pirkt), darbo dienų skai
čius daugelyje vietų per pus 

! sumažintas, darbininkų už- 
■darbis taipgi labai sumažin- 

šiemet'tas. Bet Lietuvos ponams

tomobilių, namų statymo ir pramone ir eksportas. Ta 
kk " pramonė, kuri dirba gami-

. " jnius eksportui, susidūrė su
Prie didelio trukšmo^ pra-į įĮ1(jejjajs sunkumais del va

dinės mokyklos berniukai j n^tos nepastovumo, o tos 
pramones sakos, f kurios 
duoda viduriniai rinkai pro
dukciją, kenčia nuosto: us 
del to, kad sumažėjo prekių 
pareikalavimai.

Miškų pramonė

apie 13 procentų darė dau
giau klaidų ir apie tiek pat 
procentų mažiau per valan
dą išmoko, negu prie vidų-

iškašcius. Tuo pačiu sykiu jtinio trukšmo. 
—ir tas yrą svarbiausia— 

pergalėtojais, turime viską tuose mitinguose nuolatinė Didelis trukšmas vidurines j
Kti kad nuZZtiMu- org^i^a tart bdt ™kyklos ™ k?sgj ^'Inieko negalėjo eksportuoti, (rūpi tik viena-“pravest ra- 
žuazijk ir apginkluoti pi-ole- ta delei palaikymo ryšių su „^^“gabumo pa S a- -dai’ laWaU )cional^j3; Sam‘-
tariatų. Tas nusako mū-(mobilizuotais draugais (pa- 25^ jL “o-Ctis”'S? d«o°C
su atsinešima linkui. armi- 'vyzdžiui, organizacija icmi-- Paa ono-afcjenin oi Irloaiii i '• i t ■ v t . I • i i -i . • . -i
tariatą. __  ______ (
su atsinešimą linkui. armi- j vyzdžiui, organizacija remi- . pag augštesniu gi klasiu 
jos. Mes turime dary- ,mui. „Pa%u mokinius skirtumas buvo 5
ti viską, 
armiją, 
sėn kareivius.
dant nuo to punkto, nuo 
punkto pravedimo mūsų pa- 
matinės linijos, mobilizaci- organizacijų užduotys: 
jos klausimas yra vienas!
praktikinių klausimų, su;
kuriais mes susiduriame, ir 
tokiuo būdu, mes turime jį 
peržvelgti iš to taškaregio, 
Ką gi reiškia mobilizacijos j 
pravedimas?

turime <____ (
kad pakrikdyti; syMu--taipgi nereikia ,už-kad pakrikdyti syfau-taipgi nęreiKia uz- nudšimfiiai ir treedaHs tarp | Ms Xkliafturi““•i ™ 1-.™^ kad,’k“ ir plautinio iruki^’S 'mS“ f"

( ; I • ’ H departamentas—100 tūks-
‘ tačiads,1 keistas tančių kubinių metrų ne- 

kad parduoto miško, nes nėra

jų buvo gąlima parduot; ninku eksploatavimo ir dar- 
ęksportiii tik už 15-20 litų), jbo masių • gyvenimo apsun- 

35.-' kmimo kaina.
miškui ' • • • 1 -Prade-: zacijos tutri , būt

bendro! frQntQ" iš įapąČio^'’*t
’ • .'** . } ‘vie

Nurodoma sekamos tokių pastebėta, —- kad parduoto miško, nes nėra
’prie vidutinio trukšmo iš Ikas jį perka. Ponas B'al- 

__ r_o pa- pradžios keliais nuošim-įtuška skundžiasi, kad ir! 
'gelba__mes turime_informuo- čiais mokslingumas pakyla; miltų reikalavimai sumažė-

U ti kareivius, taip dažnai ir rodos, kad vidutiniai trukš- jo 40 nuoš. Atpigus mė-
1 pilnai kaip galima, kas lie- mingoj klasėj mokiniai gali sai, žmonės valgo bulves su

“Tokių organizacijų

>

Lietuvos ponams dau
giau ką ir sugalvot sunku, 
ką būt galima tokio rami
nančio pasakyti kaip “greit 
ekonominis ‘ krizis užsi
baigs.” Buržuaziniai Lie
tuvos ekonomistai dar ne 
taip senai tvirtino, kad Lie
tuvos ūkis, tai ta laukinė 

kurios 
I vaisiai ir nelabai gardūs, 
bet ji nereikalauja didelės 
priežiūros ir nebijo nei sau
sumo, nei šlapumo.

Dabar gyvenimas parodė, 
kad ir Lietuvos ūkis negali 
būt pasaulinio ekonominio 
krizio aplenktas, kad eko
nominis krizis be atodairos

T

geriau mokintis. Bet taip mėsa ir mažai vartoja duo- 
______ d - ____ , dedasi tik per trumpą laiką; nos ir bulkų.

i kur jie pirmiaus dirbo, kas toliaus, vidutinis trukšmas 
liečia jų draugų padėtį ir kenkia mokinimuisi lygiai,

isantikius, ir apie reikąlin- kaip ir didžiausias lermas, 
i gus klasių kovos faktus.” bildėsis bei v kitoks trukš

mas. 1 .
Be to, yra žinoma, kad 

trukšmas blogai- veikia į 
žmogaus nervus, abelnai ar
do sveikatą ir trumpina am
žių, u

visus atsitikimus ir įvy-
Tas reiškia, !Uus dirbtuvė j n kaime, 

kad proletarai eitų į armi-; 
ją, pataptų kareiviais, apsi
vilktų uniformomis ir gau-.
tų šautuvus. Mobilizacijos ‘ £ 
įsakymo klausymas, tokiuo Kitas klausimas straips

ny gvildenamas: Kaip mes!
įsakymo klausymas, tokiuo 
budu, reiškia, kad proleta
rai gauna šautuvus. Atsi
sakyti nuo mobilizacijos 
įsakymo, reiškia atsisakyti 
pasiimti šautuvus.”

Toliaus straipsnis išdės
to budus, kaip naudoti mo
bilizaciją kovai prieš J 
Rašo:

“Komunistai turi ant pa-

kareivinėse
Į tai atsa-

turime veikti
tarpe kareivių.
koma:

“Atsisakykite
tą, remkite revoliucinį pro- 

kara Pe^aida^, nes v^sa ši kova 
atkreipta sutrukdymui Ja-

eiti į fron-

obelė ar kriaušė,

Rugiai šiemet visai nebu
vo eksportuoti. Tiktai bu
vo išvežta '/OO tonų kviečių. 
Arklių šiemet per tris mėn. 
išvežta 1,432,o pereitais me
tais per tą patį laiką buvo 
eksportuota 4.860 arklių, o 
1930 met.—7.700 arklių.

Šie daviniai aiškiausiai griauna ir Lietuvos ūkį. 
rodo, kaip smarkiai Lietu
voje mažėja arklių ekspor
tas.

Šiaip gyvulių eksporto 
skaičius beveik lygus praei
tiems metams, bet jeigu 
praeitais metais už gyvulius 
buvo gauta 8 mil. litų,. tai 
šiemet tik 4į mil. litų.

Linų eksportas taipgi 
sumažėjo, j Šiemet išvežta

Pasaulinis ekonominis 
krizis yra kapitalistinės sis
temos padaras. Taigi jis ir 
gali būt pašalintas tik pa
keitus kapitalistinę sistemą 
socialistine Sovietų sistemą.

Lietuvos p r o 1 e t ariatas, 
komunistų partijai vado
vaujant, privalo sustiprint 
kovą prieš nežmonišką eks
ploataciją, prieš darbo mo

linų — 2.338 tonai ir kana-lkesnio sumažinimą, prieš 
- 2869'tonai už 3.670.- j darbo dienų skaičiaus trum- 

000 litų yertės; o 1929-30 įpinimą ir kartu organizuo- 
mėtais buvo eksportuota Ii- ; tis kovai už fašistinės dik- 
nų ir kanapių už 8 mil. lit. j tatūros nuvertimą.
vertės. Net ir kiaušinių Buęiukas.

Baltosios Peliukės 
—Dują Rodyklės

Baltos peliukės pajunta 
nuodingas dujas kur kas 
greičiau, negu žmogus. Ge
riausiai jąsias išbandė du 
inžinieriai Edisono Kompa
nijos Detroite. Darbinin
kas dar nei nepamano, kad i^J-- 
gali būt, ypač dirbant pojP11^ 5 1 non u

ponijos imperializmo mo
bilizacijos bandymų, užgro
bimui masių ir patraukimūi 
kareivių į revoliucinio pro
letariato pusę. Revoliucinė 
šios kovos svarba yra aiš
ki.... Direktyvose Centra
lizes Tarybos “Zenkio” (re
voliucinių; darbo unijų ly
gos) Jaunikio Skyriaus, kas 
liečia išvystymą kovos pir
ma Naujų Metų šventės 
yra tūlų klaidų. Tų direk
tyvų sept in t as punktas

(Tąsa 3-čiam pusi.)

korporacijų, gyvasties apdraudos kompanijų ir kitų fi-1 šaukimo stoti į armiją kar- 
nansiniu įstaigų, o prie to dar apie $170,000,000 del gelž- ^u. su proletarinėmis masė-

’ kelių.” " mls dirbtuvėse, kad tuo bu-
Reiškia, bankai, įvairūs trustai gavo šimtus milionų du vadovauti kareivių ma-

B dplerių. ' ,ses kovoje prieš buržuazi-
Toliaus, Hooveris savo pareiškime sako, kad tos korpo

racijos kapitalas bus padidintas iki $3,000,000,000, ir to
kiu būdu ant toliaus bus teikiama parama įvairioms kor
poracijoms, bus perkami įvairių korporacijų bonai,* kad

I padidinti' jų biznį. O tuo būdu, girdi, bus sudaryta
“daugiau darbų,” *ir taip biznis “atsigaus.”

Tai štai ką mes matome. Kongresas leidžia įstatymus 
sukėlimui, virš biliono dolerių, apiplėšiant plačias mases. 
Hooverią administracija, ginanti Wall Streeto reikalus,

r*Huoda šimtus milionų dolerių bankams, kapitalistams, 
trustams. Tuo pačiu syįiu nei kongresas, nei Hooveris 
nesirūpina gelbėti bedarbius nuo bado. Jie gina kapita-

K lištų reikalus; kapitalistų pelnus. Jie veda ataką prieš 
darbininkų klasę. Hooverio administracija gelbsti kapi-

I talistams vesti algų kapojimo kampaniją. Hooverio ad- •
ministr^cija atsisako bent kokią pašalpą suteikti milio- J Wall Streeto valdžią. Tuo būdu jie nori įbauginti milio- gabenti iš Čhinijos bei Ja

ponijos, kur jos veisiasi, o

mis dirbtuvėse, kad tuo bu

ją, ir kad tos kovos pagalba 
laimėti jas savo pusėn. Tas 
reiškia, kad mes savo veiki
mą perkeliame, delei užgrie
bimo proletarinių masių, iš 
.dirbtuves į kareivines, nors 
ant tiek, ant kiek tatai , lie
čia mobilizavimą kareivių... 
Kuris tik del baimės sunke-

dinės Tarybos “Zenkio” (re-
žeme, tokių nuodingų gazų, 
kaip grynanglio viendegi
nis, męthanas, vandenilis ir 
t. t.; o balta;įĮeliukė jau pa
sidaro nebe tokia veikli, nu- 

■ stoja bėgiojus arba apleips- 
ta. Tai yra tikras ženklas 

= darbininkams, kad reikia 
kūs, terorizuoja negrus, kad tuo būdu įbauginti darbi- valyti oras ar kitaip kaip j 
ninkus, kad tuo būdu padalinti darbininkus. -Atstovų apsisaugoti. Baįtos peliukės! 
butas dabar perleido bilių deportavįmūi visų (svetimšalių tuo tikslu būtų naudingos j 
darbininkų, kurie nesutiks ramiai badauti ir vergauti ypač ahgliakasykloše. B 
Amerikos kapitalistams, kurie tik tars žodį kitą prieš kad jąsias prisieina parsi-

ėt

M

namš badaujančių bedarbių.
Kapitalistų klasė ir jų valdžia aiškiai mato, kad vis 

platesni sluogšniai darbininkų organizuojasi į kovą prieš 
išnaudotojų pasimojimą numažinti gyvenimo normą iki 
žemiausio laipsnio. Mato, kad daugiau ir daugiau darbi
ninkų* jungiasi po Komunistų Partijos vėliava į kovą 
prieš algų kapojimą, prieš Hooverio valdžios bado ir ka
ro programą.

Todėl valdančioji klasė ir jos valdžia didina terorą 
prieš darbininkus, labiau, persekioja ateivius darbinin-

i nūs darbininkų. , ponijos, kur jos veisiasi, o
Bet darbininkai' turi žinoti; kad pas juos randasi di- Amerikoj) taip daug būna 

desnė galia, negu pas kapitalistų klasę. Tik darbininkai nuodingų dujų darbavietėse, 
tūri-žinoti, kaip tą savo spėką naudoti -prieš kapitalištti įkad peliukėm tegali gyventi 
ataką. , {dvi tris savaites. Tik vie-

Darbininkai turi'žinoti, kad nuolankumu, maldavi- nas darbininkas sugebėjo 
mu, ramiu badavimu jie nieko iš kapitalistų negaus. Tik.išlaikyt tokią peliukę gyvą 
susiorganizavę į kovingą bendrą frontą po Komunistų aštubnis mėnesius ir ji dar 
Partijos vadovybe darbininkai gali atmušti kapitalistų ir ir dkbar jam tarnauja, 
jų valdžios atakas. ? 11 • . h \ - I < R S.

Dalis milžiniškos Sovietų Sąjungos elektros gaminimo 
'•įmonės Dnifeprostroi; kuri baigiama budavoti.
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I Kaip Japonijos Komunistai 
r Kovoja Prieš Karą
Į (Tąsa iš 2-ro pusi.)
| skamba: ‘Yra klaida atsi

sakyti klausyti įsakymo. 
Klausykite duoto įsakymo, 
eikite į frontą, idant ten 

1 atkreipti savo ginklus prieš 
j buržuaziją, ir broliaukitės 

i’ su priešo armijos karei- 
1 viais? Kas liečia pašauki- 
Imą, čia patiektas teisingas 

atsakymas, bet yra klaida 
sakyti, kad rekrutas turi 
vykti į frontą, nes nieko 
nesakoma apie tuos rekru
tus, kurie kareivinėse atsi
sako vykti į frontą, neigi 
nieko nesakoma apie masi
nę kovą delei rėmimo revo
liucinio proletariato. Klau
syti pašaukimo, tai yra pa
tapti kareiviu ir vykti į 
frontą, tai yra du skirtin
gi dalykai. Mes turime ves
ti nepaliaujama, tvirtą, 
energišką agitacijos ir pro
pagandos darbą tarp karei
vių masių, idant jie atsisa
kytų vykti į frontą, idant 
jie atsuktų savo ginklus 
prieš Japonijos imperializ
mą ir tuo budu būtų įtrauk
ti į proletariato revoliucinę 
kovą.”

Paskutinis gvildenamas 
klausimas yra: Kaip mes 
turime veikti karo fronte? 
Sekamas atsakymas:

‘^Turime energiškai dar
buotis fronte del broliavi
mosi su priešo armijos ka
reiviais, taipgi, kad užagi- 
tuoti savo kareivius atsuk
ti savo ginklus prieš Japo
nijos imperializmą. Nega- i 
Įima užginčyti, kad tas dar
bas turi būt vedamas prie 
labai sunkių aplinkybių, 

'teigti, tačiaus, mes, kaipo 
narsūs, pasiryžę draugai, 
gerai besilaikanti kartu, 
laimėsime kareivių masių 
pasitikėjimą ir jeigu, prie 
to, išnaudosime kiekvieną 
progą (pavyzdžiui, kiekvie-! 
na trumpa pauza laike mar-; 
šavimo gali būt išnaudotai 
agitacijos ir propagandos! 
darbui), tai nėra nieko ne
galimo tame. Bolševistinis 
narsumas, energija ir tvir
tumas gali nugalėti kiekvie
ną kliūtį. Atsitikime kovos 
prieš raudo narmiečius 
fronte, kareiviai turi ant 
kiek tik gali sueiti kartu į 
tvirtą suvienytą grupę, 
idant tinkamu momentu — 
momento pasirinkimas yra 
labai svarbu — pereiti į 
Raudonosios Armijos pusę.”

Į Tie . nurodymai plačiai 
> skleidžiami Japonijoj ir 

Mandžurijoj.

I S.L.A. Narius ir 37
4,000 NARIU IŠVAIKYTA IŠ SLA.

Ponų viešpatavimas Susivienijime Lietuvių Ame
rikoj (SLA.) privedė mūsų organizaciją prie krizio. 
Bjauraus teroro pagelba jie išvaikė iš Susivienijimo 
tūkstančius narių. Jie suskaldė mūši] organizaciją 
ir pridarė jai didžiausių nuostolių.

Štai ką sako SLA. narių stovis: Prieš pereitą 
seimą, 1929 metais, SLA. turėjo 20,289 narius. Gi 
pabaigoje 1931 jau liko tik 16,342. Vadinasi, SLA. 
nustojo beveik keturis tūkstančius (3,957) narių 
O šiandien, išvakarėse P’ittsburgho seimo, beabejo- 
nės, SLA. dar mažiau narių, negu 1931 metų ra
portas parodo. Mūsų narių skaičius nesulaikomai 
ir pavojingai nuolatos eina žemyn. Ar mes, SLA na
riai, turime sėdėt rankas sudėję ir leisti ponams galu
tinai privesti prie to, kad mes neteksime jokios pa
ramos iš mūsų organizacijos ligoje bei nelaimėje ?t 
Ne, negalime. Mūsų pareiga gelbėti savo reikalus.

LDS. ir IW0. Auga, 0 
SLA. Eina Žemyn

Štai naujai įsikūręs 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas gerai gyvuoja, 
stiprėja ir auga, finansi
niai tvarkosi ir laikosi ge
rai. Taip pat tarptauti
nė darbininkų savitarpinio 
susišelpimo nauja organi
zacija “International Wor
kers Order” gerai gyvuo
ja ir auga, nežiūrint to, 
kad narių duoklės mažes
nės, negu SLA.

Anos dvi organizacijos 
aiškiai parodo, kad yra 
dirvos tarpe darbinin
kų pašalpinei organizaci
jai gyvuoti ir bujoti. Jei
gu šiandien SLA. puola 
finansiniai ir nariais, tai 
todėl, kad Gegužiai, Gu
giai ir Jurgeliutės stovi 
mūsų organizacijos prie
šakyje ir ją griauna. Jei
gu mes norime save ap- 
rinti, tai turime imti or
ganizacijos vadeles į savo 
rankas.

LAISVE

-to Seimo Delegatus
$230,000 SLA. PINIGU PRAGANYTA

SLA. nariai neužmiršo ir neužmirš tos trisdešim
ties tūkstančių dolerių ($30,000), kuriuos ponai iš
eikvojo pagelba netikusių paskolų (Devenio, Užuna- 
rio, Mokaveckp). Dabar ponai iš Pild. Tarybos 
nusiplauna rankas nuo šitos kriminališkos atsako
mybės ir atsisako atlyginti Susivienijimui.1

Bet tai dar ne viskas. Dauguma SLA. pinigų ta
po sukišta Į visokius bbnus. Centro raportas val
džiai parodo, kad i visokius' bonus įdėta $779,214.00. 
Bet tie bonai nusmuko ir štai Susivienijimas, pagal 
raportą už 1931 metus, turi nuostolių ant $202,554.- 
00. nes bonų ir Šerų verte pabaigoj 1931 m. tesiekė 
$576,660. O šiemet bonai dar daugiau yra atpigę, 

i todėl'ta nuostolių suma'bus dar didesnė. Vadinasi, 
j ponai. Gegužiai, Jurgeliutės ir Gugiai padarė SLA. 
1 nuostolių už $232,554.00. Tai baisiai didelė suma.

, SLA. EILINIŲ DARBININKŲ !.

PROGRAMA 37-TAM SEIMUI
Kad išgelbėti SLA. riarių reikalus ir pa

šalpą, mes siūlome 37-tam seimui sekamus 
žygius:

1. Seimas turi griežtai atmesti duoklių pa
kėlimą.

2. Seimas turi sumažinti visiems SLA. vir
šininkams ir “Tėvynės” štabo nariams algas, 
idant nė vienas, pilną laiką dirbantis, ne
gautų daugiau, kaip $25 savaitėje.

3. Seimas turi nutart, kad tuojaus būtų 
įsteigtas fondas, iš kurio būtų galima pa
gelbėti bedarbiams nariams užsimokėti na
rines duokles.

4. Seimas turi pasisakyti už tai, kad SLA. 
prisidėtų prie bedarbių kovos už apdraudą 
ir pašalpą valdžios ir darbdavių kaštais.

5. Seimas turi atmesti kandidatūrą Gegu
žio, Bagočiaus, Gugio, Bačiuno, Jurgeliutės, 
Tareilos ir kitų ponų ir išrinkti visai naują 
Pildomąją Tarybą iš visų srovių eilinių na
rių darbininkų.

6. Seimas turi pareikalaut, kad Gegužis, Gu- 
gis, Jūrgeliutė ir kiti senosios Pildomosios 
Tarybos šulai atlygintų SLA. už netikusias 
paskolas ir už padarytas išlaidas ryšyje su 
tuo “tyrinėjimu”.

7. Seimas turi atmest naują Konstituciją.

S.LA. ir Kova už
Į

Bedarbių Reikalus
Labai didelė SLA. na

rių dalis yra bedarbiai. 
Kitiems, dar dirbantiems, 
algos nukapotos. Tuo tar
pu bosai ir valdžia ruo
šia naują kapitalistinį ka
rą.

Ar gali SLA. nepaisyti 
tų svarbių klausimų? Ne, 
negali. Dabartiniai mūsų 
lyderiai ne tik nesisten
gia organizaciją įtraukti į 
kovą už pašalpą ir apdrau
dą bedarbiams ir prieš 
naujo karo pavojų, bet dar 
padeda bosams. Jie prie
šingi bedarbių demonstra
cijoms už pašalpą valdžios 
ir bosų lėšomis. Jie sta
čiai tyčiojasi iš alkanųjų 
maršavimo. Mat, jie so
tūs, tai alkanų nepaiso.

Mes sakome: SLA. na
rių milžiniška dauguma 
yra darbininkai. Todėl 
mūsų organizacija turi pri
sidėti prie iškovojimo be
darbiams pašalpos ir so- 
cialės apdraudos.

Griežtai Kovot Prieš Narinių Duoklių Pakėlimų
Praganę virš $230,000 ir išterorizavę artį keturis 

tūkstančius narių, ponai sumanė uždėti ant SLA. 
likusių narių finansinę naštą. Jie dabar stengiasi 
pakelti narines duokles net ant 50 nuošimčių!

Sena mokesčių lentelė į pašalpos fondą buvo tokia: i . i ■ •
I laipsnio................. 30 centų

II laipsnio................. 60 centų
III laipsnio................. 90 centų

Gi siūloma nauja lentelė yra tokia:
I laipsnio......45 centai

II laipsnio.......... 75 centai
III laipsnio.. ........ $1.20

Taip pat apsaugos skyriaus mokestis naujai įsto- 
jantiems nariams daug pakeliama.

Ar mes, SLA. nariai, priimsime šitą naują naš
tą, kurią mūsų ponai bando uždėti ant mūsų pe
čių! Ne, nepriimsime. Pasakykime jiems: šalin 

ponus ir jų siūlomą duoklių pakėlimą!

Ponai Pasiima Augštas Algas ir Nepaiso SLA. Narių Geroves
SLA. vadai gauna štai kokias algas, kuomet tūks

tančiai SLA. narių randasi bedarbių eilėse ir sta
čiai priversti kovoti su badu:

Jurgeliutė gauna $3,000 į metus.
Vitaitis, tai pat $3,000.
Vadinasi, jie gauna beveik du syk daugiau, negu 

SLA. narys darbininkas gerai dirbdamas.
Gegužis gauna $500 į metus ir apie $520 pasi- 

samdymui sau pagelbininko. Be to, “Tėvynės” No. 
15 atskaitoj už pirmą šių metų bertainį, Gegužis gavo

iš SLA. iždo $241.35 “kelionės” lėšų ir už “su
gaištį !”

Ponas Gugis, kaipo iždininkas, į metus pasiima 
$1,105.00 algos ir dar po' $15 į savaitę pasisamdy- 
mui pagelbininko. Bajoras ir kiti ponai ir ponios 
taip pat gauna augštas algas.

SLA. eiliniai nariai ir seimo delegatai turi stot 
už viršininkų algų numušimą. O tie sutaupyti pini
gai turi eiti į fondą, iš kurio bedarbiams SLA. na
riams būtų padedama duokles užsimokėti.

Ką Turi Daryti SLA. Seimo Delegatai?

Puslapis Trečias

OAKLAND, CALIF.
Gegužės 25 dieną įvyko mil

žiniška demonstracija paliuo- 

savimui Tom Mooney ir Scot

tsboro jaunuolių, šita darbi
ninkų demonstracija buvo vie

na iš didžiausių demonstraci- l
jų, kokios kada yra buvę. 
Darbininkai maršavo su įvai
riomis iškabomis ir reikalavi
mais.

Demonstracija buvo šaukta 
! ant. 6 vai. vakare, bet jau 5 
valandą buvo tūkstančiai dar
bininkų ir laukė. Demonstraci
joj dalyvavo ir Tom Mooney 

; motina. Darbininkai maršavo 
1 daugiausia negrų apgyvento
mis vietomis. Paskiaus susi
metė į dvi dideles svetaines. 
Bet ir čia darbininkai netilpo.

Dar tūkstančiai .darbininkų 

■klausėsi prakalbų prie svetai- 

- nes ant gatvės. Į
Kalbėtojai nurodinėjo, ko- 

|del kapitalistai laiko ir kalina 
darbininkų vadus i kalėjimus. 
Visi kalbėtojai ragino darbi
ninkus veikti bendrai ir kovo
ti solidariai, kad paliuosavus 

I visus politinius kalinius. Dar
bininkai turi kovoti ir prieš 
patį kapitalizmą, kuris smau
gia darbininkus ir yra prife*- 
žastimi.š'o krizio. Tik kovo- 

Į darni ir veikdami visi bendrai, 
darbininkai galės nugalėti ba
dą ir atidaryti kalėjimų duris.

K. M.
I <

| SKAITYK LAISVE 
j IR KITIEMS UŽRAŠYK
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Visu Mūšy Skaitytojų ir Platintoju Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutes:

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistu Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietą Valdžia

Parašė Z. ANGARIETIS

Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—3cnt., S.S.R.S.—5 kp.
šias knygutes galima gauti

“BALSO REDAKCIJOJ,

M. Laborius,

Tilsit, Pr., Memelst. 26, Germany

Kas įdomaujasi proletarine lietuvių literatūra, Sov. Sąjungos socia- 
i listine statyba ir kultūrine revoliucija, revoliuciniu judėjimu Lietu

voj ir kitose kapitalistinėse šalyse, privalo skaityti vienintelį lietu
vių kalba literatūros, politikos ir visuomenės mokslų mėnesinį 

i darbininkų žurnalą

: “PRIEKALAS”
i I

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

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

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

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS, ko’ektyviečio 
ir darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą,” užsirašant jį, renkant 
prenumeratas ir raginant kitus užsirašyti, platinant, remiant jį raš- 

Į tais ir kitokiu būdu.
“Priekalo kaina: šiaur. Amerikoje

Į SSRS, metams—3 rub. metams—2 doler.
I G men.—1 rub. 50 kp. G mėn.—1 doler.

atsk. ekzempliorius—30 kp. atskiras ekz.—20c.
Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Francijoj ir kitur: metams—1 dol., 6 

mėn.—50c., atsk. ekzempliorius—10 centų.
Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais kreiptis Moskva, Nikols- 

kaja 7. Izd.—vo Inostrannich rabočich v SSRS., red., “Priekal.” Ame
rikoj galima dar išsirašyti ir per “Laisvę”.

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras rengia labai di

delį pikniką, kuris įvyks 19 
d. birželio, Lenevičiaus far- 
moj. Programą išpildys pats 
Aido Choras. Jauna choro 
mokytoja gerai lavina daini
ninkus, kad viskas būtų gerai 
atlikta.

Aido Choras yra darbinin
ku choras. Choras dalyvau
ja darbininkų organizacijų pa
rengimuose ir išpildo jų pro-' 
gramas. Choras nereikalauja 1 
atlyginimo iš organizacijų,. 
kuomet joms dainuoja.

Dabar Aido Choras tikisi, 
kad darbininkai parems chorą 
ir atsilankys į šį parengimą. 
Mes kviečiame lietuvius dar- 

> inkus atsilankyti į mūsų 
P' rengimą iš visų apielinkių. 
Padarykime, kad šitas pikni
kas būtų kuoskaitlingiausias. ;
* X Tas Pats. I

Draugai darbininkai SLA. seimo delegatai: Nariai 
mus išrinko tam, kad sutvarkyti organizacijos reika
lus ir apsaugoti jų interesus ir pašalpą. Ponų vieš
patavimas privedė SLA. prie didelio krizio. Jeigu 
Gegužių, Gugių, Bagočių, Bachunų ir Jurgeliučių 
ir panašių ponų rankose paliksime SLA. ant toliau, 
tai galime netekti visko, ką esame įdėję į šią orga
nizaciją. V

Ant seimo delegatų guli didelė ir svarbi atsako
mybė. Mes, darbininkų komitetas, už kurio siulo-j 
mus kandidatus į Pild. Tarybą buvo paduota kuone 
du tūkstančiai balsų, šaukiame visus seimo delegatus 
darbininkus gelbėti savo reikalus iš ponų rankų. 
Mes atsišaukiame į visų srovių DARBININKUS DE
LEGATUS :

Sudarykime bendrą frontą prieš mūsų reikalų prie
šus. Mes siūlome, kad visų srovių darbininkai dele
gatai sudarytume bendrą surašą naujai Pild. Tary
bai ir ją pastatytume SLA. priešakin. Seimas turi 
galią tatai padaryti. Seimas yra augščiausia mūšų

organizacijos įstaiga ir šitame organizacijos krizyje 
mes turime pavartoti tą galią.

Sudarykime bendrą visų srovių darbininkų narių 
Pildomąją Tarybą.

Sudarykime bendrą darbininkų frontą prieš ponus, 
prieš Gegužius, Jurgeliutės, Vitaičius; Bagočius, Gu- 
giūs, Tareilas ir kitus panašius mūsų bendrus prie
šus ir mūsų skriaudikus!
PONAI PEŠASI Už VIETAS, KAD MUS Iš- 

NAUDOT IR SKRIAUST
Draugai darbininkai delegatai: Neduokite save 

,apgauti. Tos peštynės tarpe Bagočiaus, Gegužio ir 
Baėhuno yrą niekas daugiau,- kaip tik kova už vietas 
ir už SLA. turtą. Kiekvienas iš jų nori pasinaudoti 
del savęs ir del bosų lįlasės. Jie veda kovą tarpe 
savęs ne už tai, kad jie turėtų skirtingus principus 

. bei kad jiems rūpėtų SLA. eilinių narių gerove, bet 
tik už,tai, kad pasiimti organizacijos vadeles į savo 
rankas ir paskui mus skriausti ir išnaudoti. Todėl 
juos visus reikia atmesti ir nė vieno jų neįleisti į 
Pildomąją Tarybą.

VARPAS BAKERIES, Inc

ŽODIS 1 SLA. NARIUS DARBININKUS
braugai darbininkai: Gyvenimas mus spaudžia iš 

visų pusių. Ne tik bosai dirbtuvėse ir kasyklose, ne 
tik algiį kapojimas ir bedarbė begailestingai smaugia 
mus kasdien, bet dar SLA. ponai pasiryžę yra mus 
nuskriausti. Jie pešasi už šiltas vietas, o ant mūsų 
pečių krauna naujas mokestis. Jie praganė virš du 
šimtu tūkstančių dolerių mūsų organizacijos pinigų, 
o dabar bando įkalbėti mums, kad reikia pakelti na
rines duokles!

Klausimas prieš mus stovi: Ką daryt? Kaip ap
ginti savo interesus mūsų Susivienijime? Kaip iš
gelbėti tai, ką esame įmokėję į šią organizaciją?

Mes turime atsikratyti nuo ponų vadovybės jr pa- < 
imti organizacijos vadeles į savo rankas. Todėl mū

sų pareiga visose SLA. kuopose reikalauti, kad mūsų 
išrinkti delegatai į seimą stotų už išrinkimą Pild. 
Tarybos iš visų srovių darbininkų. Lai į . Tarybą 
įeina visokių pažiūrų darbininkai ir sudaro naują, 
darbininkišką SLA. vadovybę. Užteko ponų viešpa
tavimo. Užteko to, ką jie jau sugriovė. Tegul jie 
eina šalin nuo SLA. vadelių. Tegul darbininkai 
prižiūrės ir tvarkys savo organizacijos reikalus.

Veikite tuojaus. Dirbkite greitai. Jeigu lauksite, 
ponai pasiliks ant mūši] sprando ir visai praganys 
organizacijos iždą ir išvaikys visus narius. , -

Remkite šiame lapelyje siūlomą programą delei 
išgelbėjimo ŠLA^ narių pašalpos!

SLA. Darbininkų Narių Komitetas.

f

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-.-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938 ■M
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ELIZABETH, N. J.
LDS. 33 kuopos susirinkimas įvyks 

Trečiadienį, birželio 8 d. L.D.P. Kliu-

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

ir braižinių, atspausdin- 
audeklo viršeliais.

o
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ū
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2
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Tiktai išėjo iš spaudos Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos 34-tas leidinys “Religija ir Jos Socialė Reikšmė”. 
Knyga turi 250 puslapių, daug paveikslų 
ta ant geros popieros ir gražiai apdaryta 
yra
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Puslapis Ketvirtas

B. Garbatov.

(Tąsa)

PITTSBURGH, PA.

Report.

—Suprantama, kad ne!—palaike Kame-1 PRANEŠIMAI Iš KITUR PHILADELPHIA, PA.
i.

į

—Ištiesų pas mus kol kas blogai su bu-
B susirinkti. .

i Ho

Union”
CAMBRIDGE, MASS.

,0,O

o

GRAND RAPIDS, MICH.

o

o

o

o

o(Tąsa bus)
J

8

PHILADELPHIA, PA O

pasekmingas. Pagal koloniją, I Nesenai buvo koncertas Phi- kartu aukavo, bet ir pasįžadė- O

NEWARK, N. J.
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Apsigyni- 
J., rengia

Paterson

St. 
nes

organizacijos
Nepamirškite naujų atsi-

Sekr. B. E. Senkevičienė. r

nievas.
—O mums geriau?—atsiliepė Miščenko

jaunimą, . 1 ; ■
—Tai jau ne!—suriko Kamenievas karš-

_0

Todel gelbėkime savo drau- 
kiek išgalėdami. Komisija.

(135-136)Visi dainavo vieną po kitai dainas, tai 
, tai taip paprastas

EASTON, PA.
LDSA. 14 kp. pusmetinis susirin

kimas įvyks seredoje, birželio 8 d., 
kaip 7:30 vai, vakare, pas d. M. 
Švegždienę, 1029 Washington St. 
Įsitėmykite, draugės, vietą ir visos 
dalyvaukite, nes labai svarbu. Bus 
apkalbėjimas mūsų suvažiavimo ir 
kiti klausimai mūsų, 
gėrovai, 
vesti.

tt i 'uuuuuKu lomus, oruuioro, mass.■ik a (J Vietos , ir apielinkės. lietuviai yra šir- 
ir kazermėje didelis susikimšimas, sunku dingai kviečiami atsilankyti.

M . < i • i . Komisna.

lės, o perkainavimas komjaunimo, 
pagalinus, jis mus vadina “štabu,” užmirš-

ELIZABETH, N.
“Friends of the Soviet 

rengia paskaitą-lekciją ir diskusijas 
temoje: “Krizis Tolimuose Rytuose” 
trečiadienį, 8 dieną birželio (June) 
š. m. Y. M/ H. A. Auditorijoj 1034 
East Jersey St. (arti Broad St.) 
Kalbės žymus lektorius Norman Ta- 
liptyre, ką tik sugrįžęs iš Sovietų 
Sąjungos. Taipgi Liston Oak vy
riausias redaktorius žurnalo “Soviet

L.D.S.A, lOftęą'. kuopos susirinki
mas įvyks1 birželio .10 d. 7:30 vai 
vakare 79 Jackcon St., Kubio Sve
tainėje.

Draugės malonėkit atsilankyti pas
kirtu laiku, 
dalykų, kaip 
ir rengimas 
liepos 10 d.

nes yra daug svarbių 
tai delegačių, komisijos 
prie pikniko, kuris bus

Organizatorė.
(135-*130)

A.P.L.A. 47-tos kp. mėnesinis susi
rinkimas bus sekmadienį, 12 d. bir
želio, 9 vai. ryte, Lietuvių Svetainė
je. 25 Gatvės ir W. Vernon High, ant 
3-čio augšto.

Vįsi nariai nesivėluokite ateiti, i nes 

renkami delegatai į nepaprastą A. 
P.L.A. seimą-suvažiavimą. Tai šis 
susirinkimas yni svarbus, svarbesnis 
už visus kitus. Neatsilankiusieji į 
susirinkimą papulsite po bausme.

Norkus.
(135-137)

j , j > Komisija.
' (135-136)

Penktadienį, 10 birželio įvyksta, 
svarbus susirinkimas, kuriame pre
zidentinių rinkimų kampanijos dele
gatai, sugrįžę iš Chicagos konyencL 
jos, kur tapo formaliai nominuoti 
Komunistų Partijos kandidatai W. Z. 
Fosteris ir J. W. Ford, išduos rapor
tus. Susirinkimo vieta: 8th St. ir 
Girard Ave. Pradžia 
Lietuviai darbininkai 
lingai

T.D.A. susirinkimas įvyks seredoje 
8 d .birželio, 7 vai. vakare, Over 
Globe dirbtuvėje. Turime svarbių 
reikalų aptarimui bėgančiais klausi
mais. Svarbiausias reikalas, tai pri
sirengimas prie šeimyniško išvažia
vimo ir išrinkimas darbininkų. Iš
važiavimas atsibus Liet. Taut. Namo 
Parke, Montello, Mass., 26 d. birže- 

(June).
(135-136)

lorado Valstijų Dienraščio 
Skaitytojus

Del silpnos sveikatos, gydytojų 
patartas noriu važiuoti tūlam laikui 
apsigyventi bi kurioje iš minėtų val
stijų. Prašau draugų suteikti man 
antrašą, kur galėčiau apsistoti. 
Siųskite sekančiu antrašu: B. Yuš- 
kauskas, Box 253 West Frankfort, 
Ill. Už suteikimą antrašo, busiu 
nuoširdžiai dėkingas.

(135-136)

ALDLD. 8 kuopos, APLA. 58 kuo
pos ir; Lietuvių Darb. Susivienijimo 

, -- į 62 kuopos rengiamas didelis pikni-
klausimas neišspręstas, patoLkas su pietais įvyks 19 birželio, ant tz j ! Juaduko formas, Bradford, Mass.

bent kas prasilavint, vieni kitiems kliudo.!
Draugai kalbėjosi ir laukė, ką pasakysi 

Maksimas, jis, nors ir turėjo sugalvojęs [ 
planą, bet tylėjo; jis žinojo, kad draugai 
laukia jo minties, bet jis tyčia leido jiems ^"^etuvių Vetain^

Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA

8 vai. vakare, 
privalo skait-

P. Puodis.
(135-136)

WORCESTER, MASS.
T.D.A. 13 kuopos susirinkimas 

sekmadienj, 12 d. birželio, 10:30

Visi nariai malonėkite susirinkt, 
yra svarbių reikalų aptarimui.

Org.
(135-136)

Trečiadien., 'Birželio 8, 1932

—Kas ten?
—Ar Vasius namie?
Durys atsidarė ir pasirodė ašarotas 

Aporenkos motinos veidas, kuri pasitiko 
verkdama:

—Namie tas bedievis! Namie tas anar
chistas !

Dimitrius Železriiakas įėjo į kambarį ir 
pamatė sekamą sceną:’ komjaunuolis Apo- 
renko buvo užsilipęs ant stalo ir lupo nuo 
sienos “dievo motinos” paveikslą, o jo tė
vas stovėjo arti jo ir laikė rankose Lenino 
paveikslą. Kada “šventas” paveikslas buvo 
jau nuimtas, tada komjaunuolis paėmė iš 
tėvo rankų Lenino paveikslą ir prikalė ant 
tos pat vietos, kur pirmiau buvo “šventas”.

—Gatava!
Motina pradėjo verkt dar garsiau:
—Fu! Bedieviai! Komunistai pagoniški! 

Paliksiu aš jus, paliksiu!
—Nepaliksi!—juokėsi komjaunuolio tė

vas.
—Kariaujame! Kariaujame!— linksmai 

sušuko komjaunuolis Aporenko, priėjęs

(tai.—Kaip matote mane gyvą, komjauni
mas man brangus! Komjaunimas tai jau
noji karta, o aš, draugai, už ją. Už saulę, 
už jaunosios kartos pergales!

Maksimas prisiminė savo mintis apie 
komjaunimo pavasarį ir ledynus. Jis pri
pylė visiems arbatos ir pasiūlė išgerti už 
komjaunimą, už komjaunimo pavasarį. 
Visi išgėrė. Kambaryje buvo šilta, gerai 
ir smagu. Železniakas greitai palinks
mėjo savo draugų tarpe. *

—Na, pasakykite, atamanai, kas naujo? 
—klausė Kamenievas pas Aporenką, kada 
jau buvo išgerta arbata ir vieni draugai 
rūkė, o kiti valgė dešrą.

—Kariaujame, drauge komandieriau!— 
juokdamasis atsakė Aporenko. — Mes šian
dien su mano tėvu “šventąjį” paveikslą iš- 

i metėm. Motina verkė, o mes pakabinom 
jo vieton Leniną.—Bet pažiūrėjęs į Želez
niaką suminkštino toną ir pridėjo:—Tfu, 
po velnių, ir pamiršau! O pas mus jau ir 
sužeistasis yra.— Ir jis papasakojo apie 
Železniako susirėmimą su tėvu.—Na, kaip
dabar bus, draugai, juk jis negali pasilikti 1 

prie Dimitrio. — Mes su tėvu prieš seną ant gatvės?
tvarką ir kartu prieš motiną, kuri gina se- —Suprantama, kad ne!—palaikė Kame- i 
ną tvarką.—Dimitriui net pavydu pasida- nievas.—Jį reikia paimti nuo jo tėvo, tik-Į 
rė, jis manė: “Ot kad taip aš turėčiau tokį tai kur padėti? /
tėvą, tai jau nereikėtų galvą sukti apie

vo pikniką ir renegatą Prūsei- Atsišaukimas Į Arizona ifr Co- 
kk buvo atsigabenę. Prūsei- ’ ' ” ~
ka, kaip ir visur, tą pačią mal
delę poteriavo. Gyrė savo 
kontr-revoliucinę “Klampynę.“ 
Bet ir čia darbininkai nedavė 
jam ramumo, nors jis manė, 
kad čia tai visi parinktieji, 
bet apsiriko.

Senas Vincas, plūdęs atski
rus asmenis, žinoma, kurie jau 
nepučia į Seno Vinco farmerc- 
ką dūdą, neina su renegatais. 
(Čia apleidžiu vardą Jatužio, 
nes jis jau neremia sklokos. 
Tai ne tas Jatužis, kuris pini
gus nunešė—giminaitis).

Pruseika buvo nusiminęs vi
są laiką piknike, nežiūrint; 
kad buvo paėmęs “vaistų,“ ir 
jis jų naikino^ gana daug.; Ko
dėl ? Todėl, kad daugiau ir 
daugiau, suklaidintų darbininkų 
vis pradeda aiškiau ir aiškiau 
matyti Pruseikos ■ kontr-revo- 
liucinius žygius’ir jife: traukiasi 
nuo jo. Mes ir sakėme, kad 
pavyks jam suklaidinti dalis 
darbininkų, bet neilgam. Dar
bininkai, pamatę jo tikslus, 
mes jį ir pasmerks jo dar
bus.

—Tame tai ir dalykas. j Bridgewater, mass.
komjaunimo bilietą.” | —Et, po velnių, vis tie seni prietarai, i

—Na, kas gero ir naujo? dar daug bus kovos,—kalbėjo ir koliojosi
—Gero mažai. Aš irgi kariauju su savo Čubatyj.

tėvu, bet pas mane vis pralaimėjimai.—Ir
jis papasakojo apie kovą su jo tėvu.—O ką tais, kazermė perpildyta, taip susikimšę, 
dabar daryti, tai nežinau; pasiduoti seniui kad ir lavintis negalima,— kalbėjo Kame- 
nenoriu, o iš namų eiti neturiu kur.

—Taip, tai bent muzika. Na, einame mes
pas Maksimą ir bendrai aptarsime—pasiū- —štai ir aš vienas, kaip lauke erškėtis...

*1 1 • | Gyveni tiesiog kaip gyvulys. Et, dar daug
Kada iie atėio nas Maksima, tai ten at-! varan Į

—Ir man rodosi, kad mes, nors ir tvar-

lė Aporenko.
Kada jie atėjo pas Maksimą, tai ten at-'vargo! 

rado draugus Kamenievą, čubatą, Gaida- - r 
ša ir Miščenką. Kamenievas virė arba- kom kuopą,—kalbėjo Gaidaš,—bet, kol gy- 
tą, kitas pjaustė duonos,trečias atidarinėjo venimų 
konservų dėžę, o ketvirtas triūsėsi su deš- mums negalima kaip reikia dirbti, 
ra. Paskutiniu laiku vakarais jie tankiai I 
rinkosi pas Maksimą ir čia gėrė arbatą ir 
svarstė organizacinius reikalus, kritikavo 
komjaunimo klaidas, darė planus, kalbėjo
si apie komjaunimo kovas su seniais, kurie 
gina seną tvarką ir prietarus. Dainavo iri 
tik jau vėlai vakare skirstėsi, šie jų suėji-1 
mai daugiau apjungė komjaunimo aktyvą i 
ir padarė kaip ir nuolatiniai pošėdžiaujan-1 
tį generalį štabą, kuris riktavo komjauni- i 
mo eiles į kovas. Kamenievas taip ir vadi
no šiuos suėjimus: “susirinkimai generalio 
štabo”, ir tas turėjo daug tiesos. Jeigu Į 
kliube konrįaunimo biuro susirinkimai bu- j 
vo biuro, tai čia susirinkimai komunistinio 
biuro ir jo artimų rėmėjų kaip ir buvo ge- 
neralis štabas, kuris darė planus ir svarstė 
organizacinius darbus. Susirinkusieji sma
giai pasveikino pribuvius draugus Aporen
ką ir Železniaką.

—Na, dabar tikrai visas štabas jau susi
rinkęs !—šaukė Kamenievas.

—Pas draugą Kamenievą yra paprastas Haus pamatysime, o dabar sudainuokime! 
nukrypimas! Nukrypimas į karinį komu- - - - - 
nizmą!—juokėsj draugas Aporenko. Raudonos Armijos,

—Pas Kamenieva nukrypimų—nors pa- liaudies, 
sirink,—pajuokavo ir Maksimas.—Štai, kad 
ir nedakainavimas Komunistų Partijos ro- sykloje buvo kaip ir šventė: atidarė 37 

Staj, naujus namus, šiuos namus budavojo va
saros metu ir iki rugsėjo turėjo baigti, bet

patiems svarstyti.
—Tas tai taip, draugai,—kalbėjo Apo

renko.—Na, bet, ką gi mes praktikoje gali
me pagelbėti draugui Železniakui?

—Nežinia, nes bėda su butais!
—Tas tai bėda!
—Aš manau, kad d. Železniakas galėtų 

pas. mus gyventi, juk Petro dabar nėra,— 
pasiūlė Maksimas.

—Tai labai gerai!
—Ką manai, drauge Dimitriau?—krei

pėsi Maksimas į Železniaką. Dimitrius 
tiktai nusišypsojo.

—Na, gerai .’—sušuko Aporenko.—Pakol 
kas Dimitrius gyvens pas Maksimą, o vė-

Tarptautinis- Darbininkų Apsigyni
mas rengia pikniką, kuris įvyks 12 
d. birželio (June), 1932, Workers 
Cooperative Camp. Bus šokiai, žais
lai ir taip toliau. Pradžia 10:30 vai. 
vakare. Bus paskirta dovana “Wrist 
watch”,\ kas turės laimingą numerį, 
tas laimės jį, Tikieto kaina 10 cen
tų. Pelnas nuo šio pikniko eina ap
gynimui 5 draugų, kurie buvo areš
tuoti gegužės 9 d., prie City Hali 
demonstracijoje ir vienas iš areštuo
tų, drg. Killep, tapo nuteistas 45 die
nom į kalėjimą. Tą bilą reikia ape
liuoti i augštesnį teismą, o kitų ke
turių teismas įvyks birželio 17-tą. 
Taigi dabar T. D. A. labai reikia pi
nigų, 
gus

Rusia Today” ir F. S.’ U. distrikto 
organizatorius. Įžanga 25 centai.

i (134-1$5)

DETROIT, MICH.
Didelis ’ Piknikas

Birželio 12 d. 11 vai. ryte atsibus 
didelis piknikas Beechnut Grove dar
že, ant Middle Beet Rd., Rengia 
Keistučio pašalpinė Draugystė, šia
me piknike bus prijimama jaunuo- 
jimo. Visus kviečiam dalyvauti, 
jimo. Visus kviečiam dalyvatui. 
Įžanga tik 25 c.

Susirinkimai laikomi kas ketvirtą 
nedėldienį kiekvieną mėnesį 10 vai. 
ryte per tris mėpęsius, birželio, lie
pos, ir rugpjūčio.

Kviečia Rengėjai.
(134-135)

be, 69 S. Park St., Elizabeth, N. J. 
Pradžią 8 vai. vak. j • į

Visi - nariai ii', natės dalyvaukite 
susirinkime. Taipgi atsivejfldtfe nau
jų narių prisirašyti prie kuopos.

LDS. 33 kp. sekr. V.K. Sherelis. 
' i . (134-135)

YONKERS, N. Y.
Pirmas išvažiavimas, rengia ben

drai ALDLD. 172 kuopa ir LDS. 47 
kuopa, įvyks nėdėlięje, 12 birželio 
Aizry Dock, palei Tibic Park, prasi
dės 10 vai. ryte. Yonkers ir apie
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 groži ir patogumą daug 
nekalbėsime, užteks priminus, jog 
puikesnės vietos išvažiavimams nė
ra šioje apielinkėje už augŠčiau pa
minėtą. Jei 12 birželio lytų, tai pik
nikas įvyks sekantį sekmadienį, 19 
birželio. (133-135)

i
I Pittsburgh© ir apielinkės Priešfa- 

šistinis komitetas rengia labai gražų 
išvažiavimą, kuris įvyks 10 liepos, 10 
vai. ryte, drg. M. Pudniko, sodne, 1911 
Edgebrook -Avė.,' Brookline, Pa.

Važiuodami imkite karą No. 36 ir 
važiuokite iki Edgebrook Ave., išlipė 
eikite žemyn apie 5 minutės ir ra
site sodną. Mašinoms važiuojant 
per Liberty Tunelį, išvažiavus iš tu
nelio reikia- suktis po kairei į Pio
neer Avė. į kalną iki Brookline 
Blvd, ir važiuokite iki Edgebrook 
Ave.

Bus žaislų, dainų prakalbų ir kito
kių įvairumų: Kviečiame skaitlingai 
susirinkti. Rengėjai. 135-136)

Skaitydami šią knygą, rasite apie “dievo” motiną, krikščionių 
tikėjimą. Kas ta yra traicė, kalėdos, Velykos, krikštas, išpažin
tis, komunija, “šventos” relikvijos, “šventieji” ir tt.

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

Kiekvienas darbininkas privalo perskaityti šią knygą. Jos kai
na $1.00, atsižvelgiant j bedarbę—parduodame tiktai po 75 cen
tus už knygą. ALDLD. kuopoms ir nariams platinimui tik po 

centų. O kas stos šiemet i ALDLD., tas gaus šią puikią kny- 
VELTUI. Visus užsakymus siųskite šiuom antrašu:

46 Tėn Eyck St. Brooklyn, N. Y.

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

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

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

DETROIT, MICH.
Už kelių dienų po šio pasikalbėjimo, ka-

o
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damas tai. kad mes tiktai komunistine rai- pavėlavo ir atidarė lapkrityje. Namai buVO yra daugelis svarbių reikalų ir bus 
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dideli, akmeniniai, su dideliais langais, sto-

Rašt. v. A.

PATERSON, N.

tąrija, o štabas tai K. P. kuopa. dideli, akmeniniai, su dideliais langais, sto-
—’Tai niekis, dabar nuo to nukrypimo gai dengti skaldytais sluogsniais, kamba- 

pasilįuosuos,—palaikė Aporenko. — Dabar! riai šviesūs ir dideli, apšviesti elektros švie- 
mes jį pervesime į partiją: Jis užsiaugins sa; aplinkui kiekvieną namą medžiai ir ža- 
ilgus ilsus ir tada su panieka žiūrės’ į kom- lumynai, po namais sandėlis ir kiti paran- 
•—( J kūmai.

Riversidiečių Balsas
Gegužės 15 dieną teko daly

vauti ALDLD. Riversides kuo
pos piknike, ant Plungio ūkės. 
Piknikas, reikia sakyti, buvo Į

, prakalbėles, jei tik pašvęstų naši, kur nėra tautiškų lizdų, 
įbent kiek laiko prisirengimui, ten jaunuoliai daug protinges- 
Laike prakalbos, darbininkai 
labai ramiai užsilaikė ir aty- i 
džiai klausėsi kalbos, ypatin
gai jaunuomenė. Tai geras 
pavyzdys kitoms kolonijoms.

nemažai buvo žmonių.
Teko keli žodžiai pasakyti 

piknike. Pradėjus programą, 
drg. Jokubonis iš Chicagos, 
geras darbuotojas Garfield 
Parko kolonijoj, pasakė kele
tą žodžių apie ALDLD. ir jos 
svarbumą. Reikia pasakyti, 
kad Jokubonis galėtų pasakyti

ni.
Besikalbant ypatiškai, drau

gas A. Samulionis paaukavo 
$5 Komunistų Partijai, taip ir 
A. Shioblickas $5. Ne tik tuo

jo ir ant toliaus remti K. P. ir 
jos vedamą darbą. Draugai 
pareiškė, kad “negaliu prisidė
ti veikimu, tai nors pinigais.“ 
O Riverside yra ir daugiau 
darbininkų ir biznierių, kurie 
galėtų taip pat padaryti, kaip 
Samulionis ir Shioblickas.

Savaitė pirmiau toj pMČioj

ladelphijoj, Daily Workerio 
naudai, kurį rengė liet, ir rusų 
organizacijos. Kuomet buvo per
statytas kalbėti B’ilTLawrence, 
tai jaunuoliai lietuviai kėlė 
kačių koncertą. Ne tik patys 
nesiklausė, bet ir kitiems ne
davė. Parodė savo tautišką 
“kultūriškumą.” Riverside vi
sai skirtingai atsinešė. Vadi-vietoj turėjo ir sklokininkaisa-

Tarptautinis Darbininkų 
mo Sekcija, Paterson, N. 
bankietą 11 d. birželio (June) 7 v, 
vakare, 3 Governor St. 
N. J. Pelnas yra skiriamas delei 
vedimo teismo 5 Patersono suareš
tuotų darbininkų laike streiko, kurie 
yra infremuoti ant Murder Charge, 
taipgi delei vedimo teismo Scottsbo
ro 9 jaunuolių.

Draugai darbininkai, dalyvaukie 
šiame parengime, kad sukėlus kiek 
nors finansų delei vedimo taip svar-. 
baus teismo.

Užkviečia Tarpt. Apsigynimas 
(135-137)

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų toązilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas •— plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros’ ligos, jomis užsikrėtimai.
Šląpligė, mažakraujingumas. i
žolinė sloga, dusulys, kosulys.^ 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės. ■.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės.
Prakaitavimas, karštis, skaus 
Rūkymas, negras tkyapis,į p 
PiktšašiaL šuiivdtėl, ivptys , 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

mas.
< Plaukų slinkimo priežastis.
t Geltligė, spuogai įr jiems panašūs daly

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba?
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas.
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė.
Aprašoma arterijų veržlumas.
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.
Apsideginimai ir apsišutinimai.
Kas daryti su apsideginimais?
Pavojus įkandimų ir įgilimų.
Tekėjimas kraujo iš. nosies.
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti.
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį.
Ką reiškia apsidegimmas piktrožėmis.
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai.
Įsireižimai, persitempimai ir t.t.
Niksterėjimąi, narių pertempimai.^ ■ 
Kaulų perlaužimai įr jų šipuliai. . 
Išnarihimai,1 išnirimai—jų pavojus/4-7 
Apalpimai del skirtingų priežaščių. 

f Ką reiškia nervų užgavimas. i > /
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoją.

, Kaip pasidaro dįrbtin^s kvėpavimas.
Gazų ir garų| paVojinguma^.
Pagalba gazu pritroškusiems.
Elektros užgavimas žmogaus.
Pagalbą Elektros pritrenktam.
PląukirĮias,! gelbėjimais skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

mas.
Kokia pagalba užnuodintam duoti?
Kaip reikią nešti sužeistus?
Svarba gimnastikos, mankštinimasi.
Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų ir akių tinkama priežiūra.
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 

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

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

šią knygą gaps dovanai

‘LAISVE,’ 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Puslapis Penktas

VIETINES ŽINIOS^“*
__ KLAIPĖDA. —- Klaipė-
.čeverykų dirbtuvių darbinin-1*?08 kraštas jau sudarė nau- 
i kai yra šaukiami į masinį mi-'^1JS^V0 v^ldzią. Į naują 
tingą Irving Plaža svetainėj, |vaidzią, taip vadinamą Di- 
kampas 15th St. ir Irving Pla- !*’^^01 datą, įeina visi vokie- 
ce, netoli Union Square, Newjciai. JPirmininku yra Ott-

MIRUS SCHLESINGERIUI

(Tąsa iš 6-to pusi.)
Philadelphiškiame suvažia

vime, pagal Schlesingerio su
manymą, buvo pakelta nepa
prasti mokesčiai, užkrauti na
riams, ir panaikinta visuotino 
balsavimo teisė.

■ bedarbių darbininkų, su; darbi- 
j ninku, klasės pažvalgomis, bet 
dabar jąu kita kalba ir su jais. 
Ir lenkai, darbininkai jau duo
dasi kalbėti ir organizuotis. 
Tik reikalinga daugiau veikti.

Komunistų Partija organi
zuoja darbininkus į komunis
tų kuopeles. Pietinėj dalyj jau 
suorganizuota 19

. Po 15-20

Pastarieji nukapojimai. už
darbių Montreale ir Clevelan- 
de ir įvedimas darbo nuo štu- 
kų Chicagoje taipgi yra Schle- 
singerio ir jo mašinos nuopel
nai fabrikantams prieš darbi
ninkus.

u... Komunistų! ma^ai tesirūpina.
Yorke. Reikia pasmarkint dar- niar Schreiber, Vokietijos IPartijos .grupelių. ~ -----
buotę sušelpimui streikuojan- pilietis Klaipėdoj. (narių į grupelę. ’ Tos grupes

laiko susirinkimus stubose, pas 
darbininkus.

Lietuvių darbininkų dar daug 
nesimato Komunistų Partijoj. 
Tieša, jau yra keletas. Bet 
lietuviai darbininkai prie or
ganizacijų, kaip ALDLD. ir T1

Čių šiaučių; reikia sutelkti sa- 
'vo spėkas masinėms Tag Day 
aukų rinkliavoms su dėžutė
mis, birželio 10, 11 ir 12 d.; 
taipgi reikia susimobilizuoti į 
būsimą darbininkų < 
komitetų konferenciją.
. . Visi lietuviai, dirbanti čeve- 
rykų ■ bei. odos, pramonėje, da
lyvaukite masiniame šiaučių

Laikraščiai praneša, kad 
ginčai del Klaipėdos krašto 

" jau baigti. Smetonai nepa- 
• sisekė tą kraštą užvaldyti 

dirbtuvių taiP> kaiP Jisai n°rėjo. Tai 
labai gerai įrodyta, kad fa
šistai pasilaiko tik ten, kur 
juos ginklas remia.

Kairioji; Adatos Darbiniąkų mitinge rytoj, vakare, 
dustrinė Unija, pa^ymėda- | ' ■ i | ) 1’ plaučius.

MILWAUKEE, WIS.
Industrinė Unija, 
ma Schlesingerio pardavystes i 
ir jo mirtį, kreipia siuvėjų do- 
♦nę į tai, kad jo vietoj liko 
ta pati kompaničnos linijos ma
šina; ir todėl eiliniai nariai 
turi tęsti ir smarkinti savo 
veikimą, kad, einant per par- 
davikų vaclų galvas, galėtų su
siorganizuoti į tikrą masinį 
streiką ir laimėt savo būklės 
pagerinimą.

9 FLORŲ” MUNŠAINO 
VARYKLA

NEW YORK. — Blaivybes 
agentai užtiko didžiausią deg
tinės dirbtuvę, kuria buvo už
imtas visas devynių lubų na
mas po num. 296 South St. 
Degtinė dūdomis buvo nuve
dama į garažą. Ta dirbtuvė ga 
Įėjo pagaminti po 40,000 gor
čių alkoholio per dieną. Jos 
įtaisymas kaštavęs iki $300,- 
000. Agentai rado 200,000 gr. 

. raugo ir 20,000 gorčių gatavo
Ketvirtadienio vakare, rytoj, i labai macnaus alkoholio, net 

visi Brooklyno ir New Yorko iki 190 laipsnių stiprumo.

G. M.

Masinis čėverykg Darbinin
kų Mitingas Rytoj

■_»-«! t'JJ-LJ-l - —V.•:««>*”.L TI- •’ L-ĮU l'l 1—J 1 ll-2_l.il L -------------------- L-J  ...  -----------------=3

MiKonai Bankieriams, Bet Nieko Darbininkams

bitas išvažia- < Kitas parengimas įvyks bir-
„ , , „ , iželio 19 diena. Tai bus tarp-Esterbrocker Parke No. 3. i ,

bus 'tik 25c Pelną* tautinis piknikas, Geboy Gro-

Mat, sako, kad dabar nėra pi- bininkų choru, i 
higų, bedarbe, tai negalima nei vimas įvyks birželio 12 dieną, ; 
į. organizacijas priklausyti. 

; Taip pat galima pastebėti, j Įžanga f
darbininkuose į skiriamas pusiau abiems orga- ; ve Parke, 8333 Greenfield Ave., 

iWest Allis. Tikietai perkant 
v^.uvJn..v ( parengimą,'iž anksto tik 2,5c- 0 pr*e 

reikia imti karą No. 37, Lin-!durų bus 35c. Piadžia 11 vai. 
coin Park, važiuokite iki ga-1 Vėliaus, vakare, bus gera muzi- 
lui. 
ką. 
dalyvauti šiame parengime, nes i ivvauįį 

. • i. tai bus parengimas pačioms or- 3
Amerikoj ganjzacijomg> | Milwaukee Bedarbis.

kad' lietuviuose
yra įsigalėjęs girtavimas. La- Į nizacijoms. 
bai greitai jie prisitaiko prie, 
“naminėles” ir kitų girtybės Į 
įmonių. Apie organizacijas

Važiuojant j šį

Pakilo
Darbiniu

Ten išlipę rasite ir pikui-i ka. Visi darbininkai turi ir 
Visi darbininkai turėtų '§iame darbininkų parengime daMoteru Kuopa

Čia yra Lietuvių 
kių Susivienijimo 
kuopa. Jinai turėjo tik 7 na
res. Bet vajaus laiku gavo

‘ dar 9 naujas nares. Tai dabar 
jau turi 16 narių.

LDSA. 89 kuopa rengia išva- 
DA. ir nesirašo labai sparčiai, žiavimą- sykiu su Ukrainą dar- j 

:_____ —___L ;.... 1___________ _ Į

I Komunistę Partijos Pirmo Distrikto Lietuvių 
Frakcijas, del Pasitarimo Birželio 12 Dieną

DRAUGAI IR DRAUGĖS! 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 valsti
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 dalyvautu. 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

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
Brooklyn© Įvyks Nedėlioję

3 Liepos (July), 1932
Programoje dalyvaus Aido Choras, iš 

Worcester, Mass., Laisves Choras, iš She
nandoah, Pa. ir Aido Choras iš Wilkes Bar
re, Pa. Grieš Raudonasis Benas ir dalyvaus 
visi New Yorko apielinkės chorai.

DVI ORCHESTROS ŠOKIAMS
Tai Didžiausias Lietuvių Darbininkų Pikni
kas Pasaulyje. Čia rasite savo pažįstamų, 
kurių nesate matę jau per daugelį metų. 
Nes klasiniai sąmoningi darbininkai iš arti 

ir toli čia suvažiuos.
Finai Atletai, iš Labor Sports Union

Perstatys Raudoj Vėliavą
Išanksto įsigykite įžangos tikietus, 

nes prie vartų
ĮŽANGA 50c., O IŠANKS. PERKANT 40c.

WILKES BARRE APIELINKĖ
Piknikas Įvyks Nedėlioję

28 Rugpjūčio (August), 1932
Bus puiki programa, kuri susidės iš pra

kalbų įr dainų. Dalyvaus Laisvės Choras iš 
Shenandoah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

BROOKLYNO AIDO CHORO
Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 

Barre Piknike
Tai bus puikiausia programa dailės žVil- 

ksniu ir- bus svarbių prakalbų, nes iš Broo- 
klyno ten vyksta grupė kalbėtojų.

PHILADELPHIJOS APIELINKĖJE

Piknikas Įvyks Nedėlioję
4 d. Rugsėjo (September), 1932

Programoje dalyvaus Aido Choras iš 
Brooklyn ir vietinis Lyros Choras. Žymūs 
kalbėtojai sakys prakalbas ir risis žymiausi 
ristikai.

Mūsų mieste irgi veikiama I 
šiek tiek, tik niekas neparašo j 

japie tai. Daroin. bruzdėjimas i 
čia pradeda kilti. Miestą vai-1 
do daugi ausia “socialistai.” j 
Bet bedarbius, tai jie badu ma
rina. Ant 5 žmonių duodama 
tik po $2.63 į dvi savaites. f

Socialistai prieš rinkimus rė- , 
kė, kad jie mažumoje, tai negali! 
nieko g elbėti darbininkams. I 
Tad bedarbiai darbininkai per-! 
eituose rinkiniuose balsavo už 
socialistus, tikėdami, kad gel
bės bedarbiams, bet apsiriko 
darbininkai.

Dabar socialistai turi mies
to majorą ir du nariu daugiau 
miesto taryboje. Jie turi ir ki
tus didelius viršininkus. Bet 
bedarbių reikalai dar blogiau 
stovi dabar, negu kad pirmiaus. 
Tik patys bedarbiai jei ką iš
sikovoja, tai ir turi.- Bedarbių 
Tarybos veikimu ir spaudimu 
išsikovota šiek tiek koncesijų, j 
Maisto produktus dabar pakei-1 
čia šiek tiek geriau. Tai yra' 
duodama įvairiau — vieną sa-1 
vaitę vienokius, kitą — kito- ( 
kiu.s. Bedarbių Taryba verčia > 
įstaigas daugiau duoti maisto.'

Gi socialistai nieko nedaro, i 
kad pagelbėti, kad daugiau duo-, 
ti maisto bedarbiams darbinin- ■ 
kams. Tik Bedarbių Tarybos, 
reikalauja darbininkams dau-,

WASHINGTON, D. C. —-! negavo iš šių pinigų. Be- 
Amerikos kapitalistinė vai- j darbe dar vis darosi dides- 
džia paskelbė, kad iš dviejų nė, didesnis skaičius darbi- 
biliotių, kurie buvo skiria- ninku badauja. Valdžia ma- 
mij^ad panaikinti bedarbę j no, kad tą “gelbėjimo” kor- 
ir teikti pašalpą darbiniu- poraciją dar reikia padidin- 
kams, tai gauna tik kapita- ti iki $3,000,000,000. Jinai 

■ gelbės bahkieriams/ gelžke- 
lių kompanijom^, fabrikan- 
tarųs ir kitiems'biznieriams., giau pampos. :- Jej kur bedar-į 
Gi; kaiįd veterąnaL negauna biai neturi maisto — pieno ne-!

• ? : ‘ ’ •• gauna, duonos' neužtenka, gazą
i uždaro, elektrą atima, — tai ( 
bedarbiai susirenka ir išreika- ( 
lauja. Prie tokių įstaigų bedar- i 
biai, po vadovyste Bedarbių 
Tarybų, susirenka po kelis šim , 
tus ir priverčia pašalpos įstai- • 
gas skaitytis su tais darbinin- I 
kų reikalavimais. O socialis
tai nieko patys nedaro ir dar' 
bedarbius užleidžia policija, | 
kad išvaikytų bedarbių de- . 
monstracijas. ;

Komunistų Partija sakė prieš

~^istąi ir bankieriai. Hoove- 
ris jau paskelbė,, kad iš. tų 
pinigų gavo ' $670,^00,000 
gelžkelių kompanijos ir kiti 
kapitalistai.
. Darbininkai dar nei cento

nieko iš tų pinigų, kaip ne
gauna ir darbininkai.

— pieno ne-1 
gauna, duonos ' neužtenka, gazą 

atima, — tai.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Airijos Valdžia nušloHlaa Rumuniją Valdo Karalius 
Anglijai

BUCHAREST, Rumuni-
DUBLINAS. — De Valera ja.. — Čia sudaryta nauja 

4valdžia jau daro 
mus Anglijai.

valdžia. Naujos valdžios 
priešakyje stovi mlnisteris

< . , - _ . . pirmininkas A1 e k s andras
• , • V • * 1 • _ ' | rinkimus, kad socialistai nieko

prie aitimų lysių su Anglį- parlamentas paleistas. Ka- gero neduos darbininkams, 
ja. Konferencijose daly-i ralius Caro! tik atlėkė iŠ i dabar jau visi mato, kad socia- 
vauja daugiausia kapitalis-! Paryžiaus, mostelėjo ranka 1 Hstai tik apgaudinėjo darbinin- 

’ ’ “ 1 x i.............................................. Jie negeresni už pačius
Vi Z ** k ! demokratus arba republikonus.

'i 4. ~ ! i -.v. . i, . , , . . ,ri Dabar jau ir darbininkai piTJ''puola ant darbininkų, o ne valdžia skelbia, kad busią ir da tei pamatyti. Seniau dal
ant buržujų. rinkiniai. ‘

nusileidi- 
Laikoma

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos I va lias, 
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.

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu- 
viama 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.

Ir
69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 

Tel. Trinity 1-8721

tų klasės atstovai. Mat,! ir visi valdininkai ir žmo-! ^us> 
Anglijos letena daugiau nes jo “klauso.” ’ i Dabar jau ir darbininkai prade-

— — t-------------------------j ne-
I buvo 'galima prieiti prie lenkų

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

" .................. ■ - - - - 1 - - - - - - -________________

SMAGUS PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO III APSKRITYS J S

Nedėlioję, 12 d. Birželio-June, 19321

MM M M M W» M M WIM M Wl M imimiviivi I “Aš išgydžiau savo
Reumatizmą”’

“Aš kenčiau per daux metų nuo reumatiz
mo'’ rašo p. T. Kubiliūnas, Bobton, Mass. 
“Aš ėmiau daugelio rūšių vaistų, bet jie ! 
man klok nepagelbėjo. Nugą-Tone pa- J 
gelbėjo man pirmą savaitę. Ąš išgydžiau 
savo reumatizmą. Dabar aš esu ■ sveikas , 
neturiu til baisių skausmų. Aš esu stiprus 1 
ir gyvus, NugQ.-Tone yra pastebotiniausi vai- | 
šiai kokius aš ‘esu kada ėmės.” |

' .- ■ i • i i

_ Nuga-Tone išvalo kūiją nuo nuodų, kurie 
iššaukia ligų ir skausipūs. Jis padai'o jus 
stiprų ir sveikų ir suteikia jums naujas 
jėgas ir gyvumų. Nugaj-Tone yra pardavinė
jamas aptickininkų. Jeigu apliekininkas ne
turi jo, paprašykit, jį užsakyti iš savo uis 
mininko. Persitikrinkit, kad jus gaunat Nu-’l 
ga-Tonc. Substitutai yi'a be vertės.

Pennsylvania ir New Jer
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

MEADOW GROVE CRANFORD, N. J.
PRADŽIA 10 VAL. RYTE. ĮŽANGA 25c. GERA MUZIKA ŠOKIAMS LIETUVIS GRABORIUS

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 Elizabėtho, Aido Choras 
is Brooklyn ir kiti pamarginimai. Bus ir sporto žaislų.

Tad visi darbininkai ir darbininkės esate kviečiami dalyvauti šiame parengime. L.I 
ninku pašalpos ir apdraudos organizacija. Kiekvieno darbininko yra pareiga dalyvauti šios 
eijos parengime ir būti jos nariu.

yra darbi-
orgaųiza-

patar- 
ir už 
kainą,

1 Norintieji ge« 
i

riausio
L

navimo

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

GATVEKARIU važiuojant: imkite Union karą ant West Grand ir Broad St. kampo ir važiuokite į vakarus iki 
Centre St., Garwood, N. J. Ten matysite Č.R.R. of N. J. stotį (Station). Praėję stotį, eikite iki North Ave. ir pasi
sukite Cedar St. ir eikite taip, kaip viršuj nurodyta. Šekit sainas (iškabas). Brookside1 Place eikite iki Divi
sion Ave., ir eikite po kairei, ten -arit Division Ave. rasite pikniką. j- - j ,

IW W VU WM vy tfW VM WV Mi IM IfM W W IiM *.< • ^4

žemų 
nuliūdimo va
landoje Šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS. 
!’ Residencijat 13 West 3rd Street 

Tel. i So. Boston 0304-W

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-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Z I NS no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Ncdelionv — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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Puslapis šeštas . LAISVE

Iš Aido Choro Veikimo

VIETINES ŽINIOS Aido Choras pereitame susi
rinkime nutarė perkelti savo ■ 
susirinkimus iš antradienių į 
trečiadienius. Priežastis tame,

bedarbė, ir tuomet, girdi, ne
reikėtų šnekėt apie bedarbių 
apdraudą. Jokis klasiniai 
protaujantis darbininkas neti
kės tai jų pasakai.

tų kontr-revoliucionierius, ku
rie darė sumokslus delei So
vietų valdžios ;nuvertimo ir de
lei imperialistų karo užtrauki
mo ant darbininkų šalies.

(Tąsa 5-tam pusi.)

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

masės vis aiškiau įmato, 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 i 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 vaL vaka
re. Kviečiame jus, drauge, dalyvauti šiame susirinkime 
ir duoti iniciatyvos veikimui toje srityje.

Taipgi artinasi “Laisvės” piknikas, turėsime daug sve
čių iš tolimesn’ų 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.

Pereitą žiemą 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,

“Laisvės” Red. ir Administracija.

kad chore, yra daug komunis
tų, o Komunistų Partijos kuo
pelės laiko susirinkimus antra
dieniais; todėl -antradieniais 
jie arba negalėdavo dalyvauti 
choro susirinkimuose arba tu
rėdavo apleisti savo kuopelių 
susirinkimus. Tai todėl dabai' 
Aidas* laikys savo susirinkimus 
trečiadieniais, rodos, kas tre
čia trečiadiejiis kiekvieno mė
nesio—vėliaus apie tai bus tik
rai prenešta.

Pereitame Aido susirinkime 
buvo taipgi svarstoma finansų 
klausimas, nes dabartinė dide
lė bedarbė labai atsiliepia ir 
j chorą. Piknikas gegužės 
22 d. buvo nepasekmingas. 
Atsižvelgiant į finansų mažė
jimą, Aidas nutarė sumažinti 
mokytojos mokestį nuo $8 iki 
$5 už vakarą. Ligšiolinė mo- 

jkytoja II. Retikevičiutė su 
kuom nesutiko. Tad sekantį
penktadienį turėsime naują

Tarptautinės Vienybės 
Dienos Išvažiavimas

Tarptautinę darbininkų vie
nybės dieną, birželio 12-tą, 
šios apielinkės darbininkai mi
nės per demonstracinį išvažia
vimą,* kurį rengia Darbininkų 
Tarptautinė Pagelba, Starlight 
Parke, prie Coliseum, 177th 
St. ir West Farms Road, Bron- 
xe. Išvažiavime dalyvaus ir 16 
Amerikos darbininkų delega
tų, kurie bus ką tik sugrįžę 
iš:Sovietų Sąjungos. Savo kal
bose jie praneš tūkstančiams 
susirinkusių, ką patyrė Sovie
tų Respublikoj ir ką matė 
kapitalistinėse šalyse, per ku
rias jie keliavo. Išvažiavimui 
siunčia revoliucinius sveikini- j 
mus drg. Kusinen, Komunistų 
Internacionalo Pildomojo Ko
miteto narys, primindamas,

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda užeiga, geroje ’ biznio 
vietoje, parduodu todėl, kad turiu 
du bizniu ir vienam sunku apsidirbti. 
552 Ko rest Ave. Brooklyn, (Rid
gewood) N. Y.

(135-140)
PARDAVIMAI

Parsiduoda bučerne ir groserne už 
labai pigią kainą. Nepraleiskite pro
gos, nes tokia proga retai pasitaiko. 
Pardavimo priežastį sužinosite nuo 
savininko. Antrašą gausite atsikrei
pę į “Laisves” raštinę.

(135-141)
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)

IŠRANDAVOJIMAI
mokytoją.

kad jeigu buržuazija pradės
Visi aidiečiai tą karą prieš Sovietus, milionai

T. D. Apsigynimo 17-tos Kp. Visi Ruoškitės į LDS. III 
Pusmetinis Susirinkimas Apskričio Pikniką

penktadienį būkite pamokose 
8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje, kampas Lorimer ir 
Ten Eyck St., Brooklyne.

darbininkų įvairiose šalyse 
stos į griežtą kovą po proleta
rinės revoliucijos obalsiu.

Tame demonstraciniame iš-
šiandie 8 vai. vakare, “Lai

svės” svetainėje, turėsime pus
metinį susirinkimą Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
17-tos kuopos. Visi draugai ir 
draugės, būkite susirinkime ir 
užsimokėkite mėnesines duok
les. Netęskite toliaus. Nes 
organizacijai labai reikalingi 
yra pinigai vedimui bylų už 
paliuosavimą politinių kalinių. 
Nariai, kurie ką tik prisirašė
te, būtinai atsilankykite. Pa
šaliniai darbininkai, kurie dar 
nepriklausote prie Tarptauti
nio, Darbininkų Apsigynimo, 
ateikite, išgirskite šios organi
zacijos tikslus ir tapkite jo
sios nariais. Visiems yra vie
ta toj svarbioj organizącįjoj, 
kuri kovoja už darbininkų tei
ses ir liuosuoja mūsų klasės 
kankinius-kovotojus.

Sykiu primename, kad nei- 
kiek nepavėluotumėte. Nes šį 
vakarą “Laisvės” name taipgi 
įvyksta “L.” skaitytojų ir rė
mėjų susirinkimas. Turėsime 
anksti užbaigti 17-tos kuopos 
susirinkimą, kad nariai gautų 
progos dalyvauti ir dienraščio 
“Laisvės”-rėmėjų mitinge.

Organizatorius.

Reikia $50,000,000 Gelbėt 
Bedarbius nuo Mirties

NEW YORK. — Privatinių 
labdarybių taryba savo laiške 
miesto valdybai sako, kad iš 
iždo turėtų būt paskirta bent 
50 milionų dolerių šelpti be
darbius; kitaip gi daugelis, be
darbių išmirs badu iki kitos 
vasaros.

Labdariai bijosi revoliucinių 
riaušių iš bedarbių pusės. Ta- 
čiaus ne buržujiniai labdariai 
išsirūpins tinkamos bedar
biam paramos, bet patys dar
bininkai. Tuo tikslu Bedarbių 
Tarybos siunčia savo delegaci
ją į City Hali, birž. 10 d., kad 
reikalaut kiekvienam pavie
niui bedarbiui po dolerį į die
ną, o kiekvienam Vedusifttti po 
$10 į savaitę.

SMULKMENOS

Sekmadienį, birželio (June) 
12 d., bus Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo Trečio Aps
kričio piknikas Cranfordė, N. 
J., P. Vaičionio darže. Kiek
vienas LDS. narys ir pritarėjas 
rengkitės važiuoti į tą pikni
ką, kur apart draugiškų pa
silinksminimų girdėsite *ir ma
tysite vieną iš įdomiausių pro
gramų. Dainuos Aido Choro 
Merginų Sekstetas ir trys cho
rai : Sietynas, Banga ir Aidas. 
Be kitko, bus ir sporto žais
mių.

Važiuokime Busais
LDS. 1 kuopa ir Aido Cho

ras rengia važiavimą į LDS. 
III Apskričio pikniką busais. 
Bušai išeis nuo “Laisvės” sve
tainės, 12 vai. dieną. Bet ne- 
vėliaus, atminkite, kad busai 
12 valandą jau išeis, tad rei
kalinga būti anksčiau.

Registruokitės Dabar
Draugai, kurie norite va

žiuoti į LDS. III Apskričio pik
niką, turite užsiregistruoti 
“Laisvės” raštinėje. Taip pat 
galite užsiregistruoti pas LDS. 
1 kuopos valdybą arba Aido 
Choro narius. Į abi puses kai
na tik 1 dol.

Užsiregistruoti reikia išank- 
sto, nes mes turime žinoti, 
kiek reikės imti busų. Tad, 
draugai ir draugės, pradėkite 
registruotis jau dabar. Reika
linga taip pat užsimokėti, kuo
met paduodate savo vardą.

LDSA. 1 Kp. Susirinkimas
Ketvirtadienį, 9 d. birželio, 

8 vai. vakare, įvyks Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo pir
mos kuopos susirinkimas. Susi
rinkime turėsime išrinkti de
legatę į Komunistų Partijos 
valstijos nominacinę konven
ciją, kuri įvyks 19 d. birže
lio, Schenectady, N. Y. Be to, 
turėsime raportą iš buvusios 
rajono konferencijos, žingei- 
du bus išgirsti, kiek kuopa pa
sidarbavo rinkime piliečių pa
rašų del uždėjimo Komunistų 
Partijos kandidatų ant baloto. 
Taip pat bus perrinkimas kuo
pos valdybos ateinančiam pus
mečiui ir visa eilė kitų reikalų.

Kviečiame visas nares, taip

Turime rengtis su dainomis; 
pradėsime dvi naujas dainas; 
turime dalyvauti trijuose dide
liuose parengimuose; tad pri
valome gerai prisirengti su 
dainomis prie naujos mokyto
jos. Visi būkite pamokose.

Pirmas piknikas, kur mes 
dainuosime, įvyks ateinantį 
sekmadienį, birželio 12 d., 
Cpanford, N. J. Tai bus Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Trečio Apskričio pikni
kas. Aidas jau turi užsisakęs 
busą važiavimui į pikniką. 
Kaina į abi puses — doleris.

Dabar .eina Aido Choro va
jus gavimui daugiau naujų na
rių. Vajus prasidėjo birželio 
1 d. ir tęsis iki' liepos 3 d. 
Kiekvienas choristas ir cho
ristė turi pasistengti gaut bent 
po vieną naują narį.

Aidas taipgi kreipiasi į dar
bininkiškas organizacijas, kad 
jos ypač tarp savo jaunimo 
varytų agitaciją, ragindamos 
jaunuolius dėtis į Aido Chorą. 
Darbininkiški tėvai, kurie turi
te paaugusių berniukų bei mer 
gaičių, atveskite juos prisira
šyti, prie Aido Choro. Tai la
bai tinkama jiems vieta — ir 
naudingos dainavimo dailės 
pramokti ir smagiai laiką pra
leisti su aidiečiais, kurių dau
guma ir dabar susidaro iš jau
nuolių.

J. Saulčnas.

ROCKEFELLERIS JAU STO
JA PRIEŠ BLAIVYBĘ

J. D. Rockefelleris, “jaunik
lis,” parašė Columbijos Uni
versiteto prezidentui Butleriui 
laišką, kur pasisako permai
nąs savo frontą ir nuo šio lai
ko stojąs už panaikinimą blai
vybės įstatymo. Jis apskait- 
liuoja, kad “prohibition” ant
ra tiek padaugino girtybę. 
Slapieji politikieriai džiaugiasi 
iš Rockefellerio atsivęrtimo. 
Tie, kurie pasakoja, būk pro- 
hibicijos panaikinimas sugrą
žintų gerus laikus, tikisi iš 
Rockefellerio gaut krūvas pi
nigų. Jie mulkina darbinin
kus, būk panaikipus “blaivy
bę,” pranyktų be i sumažėtų

važiavime bus ir raudonoji 
meno programa; šiaip gi par
ke yra visokiausių patogumų 
žaidimams, šokiams ir kt.

Mirus Schlesingeriui

ATYDŽIAI PAMĄSTYKIT
PASlRANDAVOJA vieta gąsdino 

stočiai, prie didelio bulvaro, šalę 
parko, yra ir lunch wagon šioje vie
toje. Išrandavosiu už prieinamą kai
ną ir duosiu lysą ilgiems . metams. 
Suprantantis šį biznį kreipkitės se
kančiu antrašu:

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

(131-136)
PA SI RANDAVO! A ~ŠTO RAS

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

(130-136)

New Yorke ir priemiesčiuo
se pereitą sekmadienį tapo au
tomobiliais užmušti 7 žmonės.

NEW YORK. — Pasikorė 
bedarbio dailydės Thomas 01- 
seno sūnus Eugene, T 6 metų 
amžiaus, jauniausias studen
tas su garbe užbaigęs George 
Washingtono High £>choolę. 
Jo tėvas buvo išmestas iš kam- 

J barių už negalėjimą užsimokė
ti. Sūnui pasidarė aišku, kad

pat pasižadėjusias įstoti kuo- 
pon, ateiti į šį svarbų susirin
kimą.

• Kp. Org. O. Vyšniauskiene.

MEDALIS BEDARBIUI
WOODSIDE, L. I. — Jung

tinių' Valstijų karo ministrei- 
ja ką tik dabar apdovanojo 
medaliu bedarbį spaustuvių 
darbininką Francis X. Kelly 
už nepaprastą jo narsumą lai
ke pasaulinio karo, Francijos

yra neįvykdomos jo svajonės 
užbaigt augštąjį mokslą. To
dėl jis nusiminęs užbaigė “vis-

fronte, kur jis buvo sužeistas. 
Dabar jam daug labiau rei
kalinga duona ir pastogė, ne
gu medaliai.

Pasimirė Benjamin Schlesin
ger prezidentas kompaničnos 
International Ladies Garment 
Workers Unijos, laike savo va- 
kacijų Colorado Springs, Col. 
Tai buvo zajadlas kovojančių 
darbininkų priešas, o fabri
kantų draugas. Todėl drabu
žių fabrikantų laikraštis “Wo
men’s Wear” šitaip jį aprau
da: ' 11
“unijiniai darbininkai neteko 
vienos iš konstruktyviškiausių 
spėkų kafc tik šiuo laiku, ka
da patyrus ir "konservatyvė 
išmintis yra reikalingiausia, 
kad apsaugot unijinį darbi
ninkų judėjimą \ šioj šalyj, 
idant jis nepatektų į radika
lų rankas.”
Išanudotojai gailisi Schlesin- 

gerio, kaipo'* kovotojo’ prieš1 
klasinius darbininkus, vis la
biau pereinančius po vadovy
be Amerikos Komunistų Par
tijos ir Darbo Unijų Vienybės 
Lygos. Už tai įvairių drabu
žių fabrikantų organizacijų 
pirmininkai Sam Klein, Harry 
Uviller, Leo A. Del Monte ir 
kiti išpyškino pasigailėjimus 
delei Schlesingerio mirties.

Jis buvo vienas iš begėdiš
kiausių pardavikų. Per apga- 
vingą streiką pradžioj šių me
tų Schlesingeris su sėbrais pri
vedė prie to, kad I. L. Gar
ment Workers Unijos nariams 
liko numušta uždarbis 20 iki 
50 procentų. Jo vadovaujamas 
1929 metų streikas taipgi da
vė panašias pasekmes! Į 
paskutinį unijos suvažiavimą 
Schlesingeris pasikvietė streikr 
laužį ir; bedarbių budeliuotoją 
Philadelphijos majorą pasa
kyt prakalbą. Tame pat su
važiavime, sudarytame iš kapi
talistų ir Schlesingerio gizelių, 
tapo pervaryta rezoliucija 
prieš Sovietų Sąjungą; sęhle- 
singeriniai.toj rezoliucijoj rei
kalavo, kad Sovietai paliuosuo-

Telefonas: Stagg 2-9108

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.

Kojy Nesveikumai 
Vokietys Specialistas T t* •!} 
Garankščiuotos krau- Va/a

jagysles, niežint: ek- 
žyma, kojų skauduliai K/jU)
ir skausmingi kojų su- ĮJJF/
tinimai, paeinanti nuo J
gyslų įdegimo, yra gy- pT'U

domi be operacijų J n j]
DR. O. MEYER

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 fimian ir chroniikaa vyrų Ir 

moterų ligaa kraujo ir ode*. 
Padarau iityrimų kraajo ir ilapuaia.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room It} 

New York, N. Y.
Valandoa PriSmimoi

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo S 
Iki 0 vai, vakare 

Sekmadieniais nuo 11- ryto iki 1 po pietų 
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
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

ATSIVESKITE!
Jauskitės Maloniai 

Didesnėj ir Geresnėj

NAUJOJ STAUCH MAUDYNĖJ
CONHY ISLAND, Boardwalk, prie Stillwell Avenue

Rūbams šėputė DA Sezonui kambariaiI It V 2, 3 ir 4 asmenimsVisam Sezonui 20-25 dolerių

DYKAI MŪSŲ KOSTUMIERIAMS
Roof Garden—Gimnaziumas—Saulėtas Salionas—Garo Pirtis , ■ ■ . i <. * .

Lietuvių Apsistojimo Vieta Coney Islande

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- 
vien tik barberiauti, bet ir mote
rims plaukus kirpti.

Pilnas Kursas $25
Kurie jau turi pradžia, o nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persitik
rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 lOtK Avė.,

Corner 44th St. New York City
T-r.imnwiHmti,-.t.-,-,i■ i "r„-m’irr--, i    -- i - as

Treči.adien,, Birželio 8. 1932

512

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

402

BROOKLYN, N. Y.
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DEKAVOJU PACIENTAMS

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

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.

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

231 Bedford Avenue

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

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

į Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

I Dovanom ar patys sau norėda-
II mi pirkti laikrodžius, daimantus 
ar bi ką iš auksinių

| nokite, kad pas mane
■ sipirksite.
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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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TEL. STAGG 
2-5043

X

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I EL A U S K A S) 
GRABORIUS

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

MŪSU , ĮSTAIGA M ATLIEKA wSEKANČIUS ^DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM ' IŠ VISU ĮŠALUI,! IR IŠ Č1A 
PAS1UNČ1AM Į. KUR KAM REIKIA. ‘ TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI' . AMBULANSINį 4 AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI f LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETA% SAVO 
MYLIMUOSK^PASARVOTI DOVANAI.

VISNIS TAlS-'ĘElKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGER1ĄUSIA1 PATĄrUAUSIML

MUSU RAŠTINE atoaęaJ DIENĄ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGĄ

w tot lot VV W W W w W VV W
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Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
1 žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
stengsiuosi pilnai patenkinti. ?

Williamsburgiečiams, kuriems ■ 
pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ■ 

n Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
atvešiu į “Laisvę.” Jys užsimo-1 
kėsite “Laisvėje.”
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127-17 Liberty Avė

Tarpe 127 ir 128 gatvių
Richmond Hill, N. Y.
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šiuonJ pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
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512 Marion SU 
kamp. Broad-; 
way, Chauncey 
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Brooklyn, N. Y.

Naujoj .vietoj; 
studija daug; 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
p uikiausiai.

daiktų ži- 
pigiau nu-
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Tel. Dickens 2-1182
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GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
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