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KRISLAI
Faktai apie Maistą. 
Faktai apie Turtą. 
Bet žmonės Badauja. 
Lavinamos Mokykla. 
Vėl Komplimentas.

Rašo Komunistas.

Pernai rudeniop Oakland,
Californijoj, šimtas tūkstančiu 
galionų pieno buvo išpilta j 
upę, idant palaikius pieno aug-
štą kainą. Alaskoj 40,000 la-
šisų ( ‘salmon”) buvo tyčia su
naikinta. Los Angeles, Calif.’. 
120 vagonų kopūstų aparta že
mėje. Gi toj pačioj Californi
joj tais pačiais pereitais me
tais turčių Rotary Kliubas var
tojo kiaušinius kaipo beisbolę.
Taip sudaužyta 60,000 kiauši-Įpę ir tris iš jų nužudė, 
nių!

Tas pats kitose šalyse. Bra
zilijoj .sunaikinta dvidešimts 
milionu maišiuku kavos, t
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų ' Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!
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Managua, Nicaragua. — 
Birželid 7 d. valdžios kar
eiviai sumušė sukilėlių gru-

Berlyn. — Spėjama, kad 
Aust- Prūsijos ministerija bus pa- 

lalijoj išpjauta ir sunaikinta leista ir Hindenburgas pa- 
didžiausios bandos avių, idant gkjrg diktatorių visai valsti- 
palaikius mėsos augstas kai-į.,. 
nas!

Bet milionai žmonių Ameri
koj grumiasi su didžiausiu 
skurdu. Milionai 1

New York. — Generolas 
bedarbių ĮHarbord prakeikė eks-kar- 

laipsniškai žūsta delei stokos eivių maršavimą į Wash- 
maisto! Tai 
tvarkos prajovai!

O štai žiupsnelis 
apie Amerikos turtus.

kapitalistinės ingtoną. “Kas nors reikia\ 
Įdaryti, kad sulaužius šitą! 

šaukia tas reak- 
“Jeigu to nepa- 
tai judėjimas

davinių( 
Vienas

I judėjimą,” 
cionierius.

nuošimtis turtingiausių žmonių darysime,
kontroliuoja 59 nuošimčius ša- plėsis. Mes turime atminti, 
lies turto. Dvylika nuošimčių i jog kaip ilgai mes pribuvu- 

žua/į'’sius į Washingtona eks-ka- 
”"~'reivius maitinsime, taip il-

Jgai daugiau jų atmaršuos.”
jos, kontroliuoja 31 nuoš. visoj 
šalies turto. Gi didžiausia 
žmonių .masė (darbininkai ir 
vargingieji valstiečiai), kurie 
sudaro 87 nuoš. žmonių, kontro
liuoja tik 10 nuoš. viso šalies 
turto!

Washington. — Illinojaus 
valstijos demokratas sena
torius Lewis paliepė eks-ka- 
reiviams nešdintis “į praga
rą.”Birželio 12 d. Montelloj įvyks 

pasitarimas M ass ach u s etts 
draugų dviem svarbiais klausi
mais: prezidento rinkimų kam
panijos ir steigimo dviejų sa
vaičių komunistinės lavinimos 
mokyklos. Mokyklos steigimą 
sumanė Worcesterio bolševikai. ,

Connecticut valstijos draugai i nas iš maršavimo organiza-

Beacon, N. Y.—Prieš pat 
išmaršuosiant grupei eks- 
kareivių, rastas negyvas 
juodveidis Jesse Porter, vie-

praneša, kad jie savo pasikal
bėjime nutarė steigti tokią la- 
vinimos mokyklą. Jie prašo, 
kad Centro Biuras duotų jiems 
už instruktorių draugą Šolom- 
ską. Nėra abejonės, kad Cen
tro Biuras draugų pageidavimą 
išpildys.

Grigaičio organas (“N.” bir
želio 4 d.) sako:

“Kada komunistai buvo dar 
nesušalę j prūseikiniuJ ir bim- 
binius, tai jie veikė išvien. Bet 
kada jau suskilo, tai padoresni 
jų eina su Prūseika, o patys 
žemieji keliauja pagal Bimbos 
ir Andrulio komanda.“

O “padoresniais,“ aiškus da
lykas, Grigaičio organas skaito 
oportunistus, kurie šiandien 
griauna komunistinį judėjimą. 
Taigi, tie oportunistiniai didvy
riai dabar jau “košer” socialfa- 
šistams.
Negaila mums Grigaičio kom

plimento Prūseikos “armijai.”

Suareštavo Veteranę 
Maršavimo Vadą

PITTSBURGH, Pa.—Čio- 
nai policija suareštavo 
draugą C. B. Cowan, kuris 
vadovavo Clevelando eks- 
kareivių maršavimui į Wa
shington^ Suareštuotas 
del “ištyrimo.” Bet tai val
džios užsimojimas sulaikyti 
veteranus nuo maršavimo 
linkui Washingtono. •

BOMBA UŽMUŠĖ DU 
ŽMONES

Havana, Kuba. — Mies
te Santa Clara parke eks- 
plodavo bomba. Du žmo
nės užmušti, o dvylika su
žeista. Bombos padėjėjas 
nežinomas.

Mexico City. — Meksikos 
valdžia pripažino naują “so
cialistinę” Čili respublikos 
valdžią.

torių.

New York. —Plieno ga
myba dar vis tebeina že
myn. Plieno trusto orga
nas “The Iron Age” skelbia, 
kad gamyba nusmuko iki 
20 nuoš. savo išnašumo.

New York. — Geležies 
gamyba nuo balandžio pra
džios iki gegužės pabaigai 
nusmuko 11 nuoš. Gi paly
ginus su tuo pačiu laiku pe
reitų metų, geležies gamy
ba sumažėjo 60 nuoš.

Praga. — Čechoslovaki- 
jos valdžia aptaksavo ka- 
narkas ir kitas dainininkes 
paukštes. Kas turi lakštin- 
galę, tas turi mokėt $2.97 
taksų.
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H00VER10 VALDŽIA PRIRENGIA 
DIRVĄ IŠGRUD1MUI VETERANŲ 

IŠ WASHINGTONO
WASHINGTON. — Val

džia pareiškė, kad ji pra
šanti eks-kareivius liuosno- 
riai, geruoju apleisti Wash
ington^ Ji net tokia “ge
ra,” kad nuo birželio 9 d. 
turėsianti gatavai priruošus 
trokus ir busus pargabeni
mui namo tų veteranų, ku
rie sutiks grįžti namo. Šitą 
“prašymą” veteranams įtei
kė policijos galva generolas 
Glassford.

Bet veteranai griežtai at
sisako klausyti Valdžios 
“prašymo.” Jie sako’, kad

Pittsburgh, Pa. — Pitts- 
Įburgho Universiteto stu
dentai surengė prieškarinę 
demonstraciją, kaipo prote
stą prieš pastatymą gene-_ 
rolo McArthur kalbėt stu- 'jie neapleis Washingtono, 
dentams. Policija suarešta- kol nebus kongreso nut&r- 
vo tris studentus ir demon- ta jiems atmokėti' bonus, 
straciją išvaikė. , šis valdžios žygis yra pir-

CH1NIJ0S VALDŽIA ESANTI NUTARUS ATNAU
JINTI DIPLOMATINIUS RYŠIUS SU SOVIETAIS

New York “Times” ko
respondentas praneša iš 
Shanghajaus, jog esą patir
ta iš pasitikimų šaltinių, 
kad Nankingo valdžia yra 
nutarus atnaujinti diploma
tinius ryšius su Sovietų Są
junga. Tas tarimas būsiąs 
oficialiai paskelbtas už die
nos kitos. Tuo tarpu Nan
kingo valdžios tarybos pre
zidentas Wang Ching-wei 
pareiškęs, kad atnaujinimas

ryšių “dar anaiptol nereiš
kia, kad Nankingo valdžia 
toleruos* komunizmą Chini- 
joj”

Tas, žinoma, aišku. Bet 
taip pat aišku, kad Nan
kingo valdžia daro nusilei
dimo Chinijos žmonėms, ku
rie senai reikalauja atnauji
nimo ryšių su Sovietų Są
junga. Šis Nankingo val
džios nutarimas yra Sovie
tų Sąjungos laimėjimas. :

COOLIDGE GAL BUS 
FINANSIERIŲ GALVA

WASHINGTON. — Iš Fi
nansinės Atstatymo Korpo
racijos pirmininko vietos 
rezignavo Dawes, tai Hoo- 
veris, sakoma, ketina pa
skirti Coolidge. > Iki šiol tas 
republikonų šulas buvo pū

ras žygis bus nebe prašy-Į sėtinai užmirštas, 
mas, bet grūmojimas. O 
trečias, savaimi supranta
ma, reikš spėkos pavartoji
mą prieš alkanus ir suvar
gusius veteranus. Hooverio 
valdžia nepasigailės kulka- 
svaidžių prieš tpos, kurie 
nepasiduos geruoju. , /

mas prie atsikratymo nuo 
nelauktų jai svečių: Ant-

Sukilimų Liepsna Pietų 
Amerikos Respublikose

Anglijos ir Amerikos Žibalo 
Trustai Suokalbyje Prieš 
Sovietus

NEW YORK. — Nesenai 
Anglijos, Amerikos ir kitų 
šalių žibalo korporacijų at
stovai laikė konferenciją, 
kurioj dalyvavo ir Sovietų 
Sąjungos žibalo sindikato 
įgaliotinis. Niekas iš tos 
konferencijos neišėjo. So
vietų Sąjungos atstovai ne
sutiko su kapitalistų siūlo-

Pranešama r .iš Panamos, 
kad tenai .indijonai sukilo 
priešė Valdžią, i O iš Hondu
ras ateina ’ žinių, kad šiau- mais planais delei žibalo 
rinej dalyj sukilimas plačiai | rinkos. Dabar skelbiama, 
prasiplėtęs ir mūšyje i tarpe kad Anglijus ir ; Amerikos 
sukilėlių ir; valdžios spėkų žibalo Į trustai ketina suda- 
žuvę penkios dešimts žjmo- ryti bendrą frontą . prieš 
nių. Sakoma, kad dalisika- Sovietų Sąjungą ir jos žiba-
rinių spėkų eina su “revo
liucija.” . > ■

AMERIKOS VALDŽIA Už 
ATLUPIMĄ KARO 

SKOLŲ

. WASHINGTON! — Hoo- 
veris vėl persergsti Vokie
tijos, Anglijos ir kitų šalių 
valdžias, jog Amerika yra 
priešinga bile kokių i karo 
skolų panaikinimui. " ■'

lą išmušti iš pasaulinės rin
kos. Tai naujas imperialis
tinių kapitalistų užsimoji
mas ant Sovietų prekybos.

NELAIMĖJ UŽMUŠTAS 
VIENAS VETERANAS

CRAFTON, W. V.—Mar- 
šuptojus veteranus ištiko 
nelaimė, kuomet jų trokas 
apsivertė susisukime. Vie
nas veteranas užmuštas, o 
du sužeisti.

NAUJOJI CILI VALDŽIA SAKO TURINTI 
PRITARIMĄ DARBININKŲ, BET ŽINIOS 

CENZŪRUOTOS IR NEPASITIKIMOS
Ateinančios žinios iš Či- 

li respublikos yra cenzūruo
tos ir todėl tikrą padėtį 
sunku spręsti. Davilos val
džia sako, kad ji turinti pri
tarimo iš darbininkų pusės. 
Birželio 8 d. Santigao mies
te buvus didelė darbininkų 
demonstracija ir pasisakius 
už palaikymą valdžios. Gi 
penki tūkstančiai bedarbių 
demonstravę ir reikalavę, 
kad valdžia tuoj aus turčių 
puošnų kliubą pavestų be
darbiams. Taip pat prane
šama, kad valdžia leidus 
darbininkų komitetams pa
imti ir vesti taupinamus

bankus.
Naujoji valdžia norinti 

susitarti su Sovietų Sąjun
ga delei apsimainymo Čili 
nitrato ant Sovietų žibalo.

Buržuazinės žinių agen
tūros Davilos valdžią vadi
na “socialistine ■ valdžia.” 
Veikiausia taip ir bus, nes 
šiądien “socialistinė” val
džia reiškia valdžią kapita
listų, generolų ir fašistų. 
Iš sykio ta valdžia kalba ne
va už darbininkus. Bet 
faktas, kad ta valdžia už
draudė darbininkams gink
luotis, parodo, jog ji yra 
darbininkų priešų.

DRG. TOSTERIS SAKO, KAD GARNE- 
RIO BILIUS TAI DŪMIMAS AKIŲ 

BEDARBIAMS
ST. PAUL, Minn. — Bir

želio 8 d. čia kalbėjo d. Tos
teris, Komunistų Partijos 
kandidatas į prezidentas. 
Tai buvo nepaprastai skait
lingas darbininkų susirinki
mas.

Drg. Fosteris plačiai kal- 
jbėjo apie Garnerio bilių, 
jkurį priėmė Atstovų Butas 
ir kuris eina Senato svars
tymui. Tas bilius skiria 
$2,990,000,000 “ v i e šie m s

Katalikų Kardinolas 
Išsigandęs Komunizmo
NEW YORK. — Katali

kų kardinolas Hayes kalbė
jo Fordham Universiteto 
studentams ir visą savo 
prakalbą pašventė niekini
mui ir keikimui komunizmo. 
Jis manąs, kad komunizmas 
nesulaikomai auga. Divor- 

isus išgalvoję irgi komunis- 
j tai. O komunistai esą bai
sūs todėl, kad “jie neturi 
nė kibirkštėlės dievišku
mo.”

Kaip visi parazitai, taip 
kardinolas Hayes persigan
dęs komunistinio judėjimo 
laimėjimų.

Terorizuoja Mainierius
CAMBRIDGE, Ohio. — 

Prie Harriet kasyklos naci- 
onalė gvardija paleido or
laivį, kuris išsikėlęs į orą 
metė ant pikietuojančių mo
terų gazines bombas. Kuo
met pikietuotojos tapo apa
kintos, tada policija pradė
jo jas areštuoti. Suareštuo
ta 32 pikietuotojos.

PITTSBURGH, Pa. — Iš 
Coverdale Pittsburgh Ter
minal Coal kompanijos pa
samdyti policistai šaudė į 
mainierius, kurie dalino la
pelius mainieriams tos kom
panijos kasyklos “Montour 
No. 10.” ' '

darbams” del “prašalinimo” 
bedarbės. Drg. Fosteris 
nurodė, kad tai kongreso 
skymas apdūmimui bedar
biams akių ir atitraukimui— 

j jų nuo kovos už patalpą. 
; Hooverio valdžios tie. “vieši 
darbai” jau ne kartą pasi
rodė apgavystė. Pasinau
doja kapitalistai, o bedar
biai pasilieka badant. Ko
munistų Partija veda kovą 

į už tuojautinę bedarbiams 
pašalpą ir už apdraudą.

Anglijos Valdžia Neįsi
leidžia Idą Wright

LONDON. — Didelis pa
sipiktinimas apima Angli
jos darbininkų mases Mc
Donald valdžios pasielgimu, 
kuomet ji uždraudė į Angli
ją įvažiuoti Idai Wright, 

Į motinai dviejų Scottsboro 
Į jaunuolių. Įvairiuose Angli
jos miestuose buvo surengti 
masiniai susirinkimai, ku
riuose turėjo kalbėti motina 
Ida Wright. Bet dabar tie 
mitingai bus paversti į pro
testus prieš valdžią.

Šis bjaurus socialisto Mc
Donald valdžios žygis paro
do. kaip Anglijos kapitalis
tai nenori nusidėti Ameri
kos plėšikams ir kaip' jie 
nusistatė prieš pavergtus 
'juodveidžius.

LAIDOJAMAS KŪDIKIS 
ATGIJO

PITTSBURGH, Pa.—Tū
la Greenienė pagimdė kūdi
kį kelios dienos atgal. Bet 
birželio 8 d. kūdikis apsir
go ir “mirė,” tai yra, dak
taras pripažino jį mirusiu. 
Graborius išsivežė kūdikį 
pašarvoti. Bet kūdikis pra
dėjo verkti. Manoma, kad 
dabar gyvens.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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Leluino Lenktynes
Į
j Nesenai Anglijos buvo
• automobilių lenktynės ne 
del to, katras smarkiausiai, 

žuvyčių šokiai ant Smėlio-bet katras Palengviąusiai

ĮDOMUMAI
“Vasario mėnesį, kuomet Siaokan, Tingchen ir Yum- J , pervažiuos šimtą jardų.

Shanghajaus konfliktas bu- meng distriktuose' prie Pei- Pietinės Califormjos pa-i Tokiose lėtumo lenktynėse 
Dabartiniai Chiniios Rau- vo augščiausiame laipsny,.|ping-Hankow gelžkelio. 48- . ^YyePfnti. zmol}ės;dalyvavo 341 automobilis.

nrnnjvs lau.ifj.- komunistlJ grąsinimas už- ta divizija, smarki dalis vai- «10ZIS1> žiūrėdami j mažas,Laimėjo tas, kuris važiavo 
rrytinėj Kiangsi Han.k?.w^ buY°’kai.p;džios ekspedicijos spėkų, 
i oasireiškč ne <at ^U-S 'l1? Zln,0*'®’ !a^al J3? buvo supliekta ir buvo pri- j pasneisKC ne kr n. tlk tai dallnal del x 1

(Chinų Darbininkų
Korespondencija)

donosios Armijos laimėji- [komunistų grąsinimas už- 
mai šiauri 
provincijoj 
tiktai atėmimu atgal Lop
ing ir Wanlin distriktų, ku
rie buvo pralaimėti mūšiuo
se su Kuomintango armija 
1930 metais,, bet taipgi už
ėmime daugelio kitų mažes
niu distriktų. Raudonosios 
armijos ^veikimas pastaruo
ju laiku prasiplėtė iki Anh
wei ir Chekiang provincijų 
rubežių, o balandžio 16 d. 
ant vakarinio Chekiang pro
vincijos rubežiaus tapo už
imtas didelis komercinis 

tokią pagelbą. Įskaitant ir pereito imperialistinio karo miestas Hwapuchein Tapo 
sužalotus kareivius, ’ kurie‘ buvo sumobilizavusios 4,- .sukriušinta žemvaldžių gin- 
negali dirbti, reikalaujančių 355,000 darbininkų. Iš tonuota organizacija, po var- 
paramos buvo 3,344,506 as-' skaičiaus tapo užmušta, mi-: 
menų. I re nuo žaizdų ir ligų 360,- pusas.

Francijoje po karo buvo 300, palikdami tūkstančius -Nors 7“ 
teikiama parama del 3,633,-i tų, kuriems jie pirmiau pel-: palaiko ir maitina 15 divi-1 komunistai 
100 asmenų. Bet kokia toji [nė duoną. . zijų ir 6 brigadas kareivių i šiaurius ir tūlas skaičius jų
parama?. Nagi $20.00 į mę-; Dabar per visas Jungti- delei “raudonųjų užslopini-1 -• L. .
tus laiko, už kuriuos tik di-’nes Valstijas eina smarki juo,” 1 .
džiausiame varge galėjo ka- kova buvusių kareivių už 1 j°j Raudonoji Armija nuo- 
ro aukos gyventi. jiems priklausomus

Vokietija iš 14,000,000 ka-'gUS.

KARAS IR SKURDAS
Pereitas i m p e rialistinis išmaldos. Ir tai tiktai tie 

karas prarijo virš 10 milio-ituri tą “laimę,” kurie jau 
nų jaunų vyrų karo lauke'negali jokio darbo dirbti. Gi 
ir paliko rtiilionūs ir milio- Į desėtkai tūkstančių huvu- 
nus sužalotų, našlių ir naš-:siu kareivių, netekusieji 
laičių. I sveikatos, pasilikę paliegė-

Anglija neteko virš 1,000,-; kais, buvę ūpnuodinti ga- .   1. X ---------- -„1--- ,
Anglijoje j paramos ir tęsia kankinimo 

gyvenimą, o daugelis jų pa-

000 užmuštais ir 2,900,212! za*s t. t. negauna jokios 
buvo sužalotų.
po karo buvo 992,116 naš- , .
laičių ir 226,700 našlių, delpVs pasidaro sau galą.
kurių, valdžia teikė šiokią-' Jungtinės Valstijos laike

to, kad Chinų Prekybos Bu
tas surinko tam tikrą sumą 
pinigų užmokėjimui užvilk
tos algos vietinio garnizo
no kareiviams, ta nelaimė 
buvo išvengta.”

Poliaus jis sake:
“Į šiaurryčius nuo Hanko- 

wo yra didelė grupė, žino
ma, kaipo .Pirmoji Raudo
noji Armija, veikianti tarp 
Macheng ir Ping Han gelž- 
kelio. Šių metų sausio mė
nesį ta grupė grasino uži- 
imti Huangpei ir, vedė de
rybas su garnizonu del jo 

Valdžia pa
siuntė kariuomenę iš Hah- 

jkowo, apsupo miestą ir nu- 
( Po to 

pasitraukė į

I A k A C l Vz V vA V_z A W A A A vA A J • r J » C.v a • ~i •

i du Taikos Palaikymo Kor- pasidavimo.
! re nuo žaizdų ir ligų 360,- pusas.

. - . .... . ’ Hupeh Provincija igjnklavo garnizoną.

-ranuonųjų uzsiopim-'perčj0 Ping Han gelžkelį į 
tačiaus toj provinci-1 Yingcheng.

“.. Hankow yra faktinai

žuvytes iš Atherinidų veis-- tokiu lėtumu, jog per valan- 
’ lės; sako, kada jūrų vanduo dą padarė tik pusę mylios.

. /Ipakyla, žuvytės pasilieka (Viena buvo sąlyga laimėji- 
,versta pasitraukti*. 40-tą ir imlias minutes ant smėlio Į mui,—kad ir lėčiausias va- 
41-mą divizijas smarkiai su- ir stačios šoka ant savo! žinotojas neturi apsistot 
mušė komunistų spėkos, ku- uodegų. Gamtininkas Neil iant vietos nei vienai sekun- 
rios dažnai sunaikindavo, Frost dabar sugadina tą‘dai.
Peiping - Hankow gelžkelio poetišką įsivaizdinimą’. Jis j --------
Hupeh dalį delei strateginių pastebi, kad jos laike nei’-1 Pasaulis Eina Platyn 

štimo, patekusios ant pak-[ 
raščio smėlio, smeigia uo- 

smėįį ir tokiame

tą' dai.

1 išrokavimų.”
Ho Ghien, Kuomintango 

pirmininkas Hūnan ' pro- , ,. . . v.
vincinės valdžios, nepralei-Į?.tOvyj?. dedS? saV? klaHslĄe 

t x lmo» m n imi rrnii ancivinri
džia jokių žinių iš tos pro- Į 
vincijos, kas liečia Raudo
nąją Armiją. Neigi jis lei
džia tas žinias talpinti tos 
provincijos laikraščiuose. , , ,. ,
Tačiau s, nepaisant to, b. . , .
Shanghai aus laikraštyj’ 110 .™strakset atgal 
“Shunpao,” balandžio 19 d.,. van en^’ 
kamputy buvo trumpas pra
nešimas iš Hunan sostinės 
Changsha, kuriame sakoma, 
kad “19-ta divizija vėl už
blokavo Yoochow upę, slo
pindama Raudonąją Armi
ją.” Sulig oficialio praneši-

Kaip apskąitliuoja . as
tronomas James Jeans, 

t oiuciį , ii Luiviąiiic žvaigždynas, prie kurio pri- 
čia imi <nili susirietė iklauso saulS> Pleška su 12>’ ims. ciajau guli susnietę goo j. greitum per 

šinėlius užvaisina. O iįu- įkandą tolyn nuo milzmis- 
vytės atrodo šokančios, ka- !kiai’SI° Vsat.*?s lmglyn?’ su‘ 
d'a jos paskui stengiasi iš- gedančio is neapsakomo 

1 - & sm- ploto žvaigždines medžia
gos, arba, žiūrint iš antros 
i pusės tas žvaigždinis mig- 
i lynas tokiu smarkumu neša
si tolyn nuo mūsų. Tad, 
sakoma, pasaulis plečiasi.Elektrčs šiluma Smarkiai

Augina Daržoves ir
• Gėles

Tūlose vietose, kur augi- ■ 
na gėles bei daržoves 
stiklais, pradeda įvezdinėtiĮ 
elektrinį apšildymą, p'.\;:.i-.! 
syta prie medinių lovelių' 
iš apačios, kur želia tie au-; 
galai. Palaikymui to pa- į 
ties reikalingo šilumos spauda rašo:
1 a i p s n io yra aparatas cialistinė valdžia. Čilėj, 
(thermostatąs), kuris savai
me reguliuoja šilumą. ina^

Taip elektra apšilf .mo-iraso: 
se lovelėse kai kurie raso- 
dos daigai prigyja net iki 
20 sykių geriau, kaip be 
šito įtaisymo; jurginų daL 
gąms šaknis gerai suleisti 
bereikia tik apie pusę lai
ko; salotos, tomeitės ir ki- ' z • J J
tos daržovės taipgi dauginyje* 
geriau tarpsta, negu kad Ten, kur viešpatauja Am- 
auginamos be elektros šilu- erikos imperialistai, žemė-

i ° j Socialfašistai Surado 
“Socialistinę” Valdžiąpriklausomus pini-'kitos grasino užgriebti Wu- saja anį ^urįos krantų ko-|mo> Kuomintango, kareiviai 

Vienok, viešpataujan- kan miestą_ bėgy pastarų- mun’izmo vilnys verčiasi, | negavo nei vieno cento sa- 
kaip nuolatos kylanti ban
ga. Jeigu Nankingas nieko 

į sumažini
mui pavojaus, tai buvimas 
daugiau laivyno spėkų daug

reivių neteko 1,865,156 už- ti klasė nenori nei girdėti jJ1! kelių mėnesių. Kovo 8
muštais ir 4,246,706 buvo buvusių kareivių balso. Tūk- d. Trečioji Raudonoji Armi- ____ _
sužalotų. Užmuštųjų tarpe stanciai buvusių kareivių ia> vadovaujama Ho Lung, ^egajį &padaryti 
30 nuoš. buvę vedę ir sužei-'traukia į Washingtona rei- sumušė ištisą tisu Yuen-1

1 „ ’ ‘ \ f. . įkalanti, kad jiems būtų iš- chuen’o brigadą^ ir dalį 40-

puola policija, i įvyko tarp Tienmen ir Che- 
• „ |K:—Tapo suimtas Kuo-

suteikti mintango kariuomenės vy
riausias štabąs, taipgi rau-

stųjų tarpe 35% vedusių.
Po karo vien Italijoje Ii-;mokėti'bonai. 

ko 264,652 visiški karo pa-!Se vietose 
liegėliaį r 457,557 :
kiek mažiau; 288,130 našlai
čių ; 152,851 pašlių; 313,071 
senų ..tėvų, įųrių . itižlaiky- 
mąs priklausė nuo jų sūnu^ 
ir 4,210 r * ‘ , ?

vo algos per pastaruosius 
13 mėnesių.

Tačiaus, kaip pranešimas 
sako, Ho Chien nutarus pra
vesti “Penkių Metų Oro 
Spėkų Planą” del savo pro
vincijos; jis planuoja turėti 
160 karo orlaivių ir ketu
rias ; orlaivių šaudymo ka- 
nuoles pabaigoj, to periodo.

:Ant Honan-Anhwei rube- 
žiaus raudonarmiečiai, už
ėmę Hsiangchen,Kwangshu, 
Wangchuen irKoochi apie 
vidurį vasario mėnesio, da
bar traukia pirmyn linkui 
Chingyangkwan, į rytus 
Peiping-Hankowo g e 1 ž ke
lio.

Kiangsu, Shensi ir Kan
su distriktuose nesenai ta-

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Amerikos k a p i t alistine 
“Įsisteigė so-

Žydų socialfašistų orga- 
“New York Forward” 

“Socialistinė valdžia 
sudaryta Čilėj.”

Lietuviškų socialfašistų 
organas “Naujienos” (No. 
134) rašo: Pietinėje čįlį da
lyje iškilo, kontr-«ukilimas 
prieš socialistinę valdžią, ’ 
kuri buvo įsteigta šeštadie-

Juos įvairio-itos divizijos^ mūšyje, kuiis(pagelbėtų atidėjimui grasi- 
[nančių atakų ant Wuhan 
miestu.” T. L/ , . i : 

Dixon reikalauja didesnės 
imperialistų in t ę rventijos 
jjrieš jrevoliuęMeš > Chimios 
darbo,, masių kovaš. ! '

Kuomet Trecioji Raudo
noji Armija užėmė Siaoshih 
centralinėj Hupeh apie ko
vo mėnesio vidurį, tai ji 

j C. D. Dixon, pirmininkas! sumušė du pulkus gerai 
Remdami Komunistų Par- Anglų Prekybos Buto Han-(ginkluotos Kuomintango 

tijos kandidatus ir jos pro
gramą rinkimuose, darbi
ninkai kovos už bedarbių ir 
socialę apdraudą valstybės 
ir darbdavių iškaščiu. pareiškė:

sužaloti kliudo ju eisenai, miestu įkiang.
. »i • ■. . *■ . ’ t i • j
■ vt I i • • i • ) i • i i • i irt r n imajorai atsisako 

maisto ir t. t. . . , s. . . . ę _
i . J i donarmiečiai užgriebė 22 di-

iiuu-ouiW atsimoka‘buržu- Jži-ąsias kanuoies, 26 kiilka-
ir 4,210 giminių, viso 1,48^'tiems, kune state pa- SVaidžius ir viršrl,000 šau- 
471 Bmenų; jiems valdžia v?J«n ^vo gyvast;, kovoje tuv(J.
teikę .mizerną paramą. O 
jau mes žinome, kaip bur
žuazinė valdžia skubinasi su 
parama del našlių ir našlai- 
čių!|Ū

‘ Jungtinės Valstijos 1930 
metais turėjo 464,275 asme
nis, kuriems teikė šiokią- 
tokią piniginę pagelbą, kai
po karo pasekmes. Tame 
skaičiuje buvo 259,127 suža
loti kareiviai; 453 slaugės; 
210,724 našlės, 3,400 vaikai 
ir t.‘fc Tais metais del vi
sų jų’ išmokėta $219,203,- 
541, arba proporcionaliai [ 
padalinus išeina po $473.00 
į metus *laiko. ’ Mes gi žino- į 
me, kad visokie buvę virši- i 
ninkąi, generolai, oficieriai 
ir kitokie suryja didžiausias 
sumas, o buvusiems karei
viams veik nieko nętenka. 
Štai,i’pavyzdžiui, Kanadoje 
leitenantai ir kiti buvusie
ji ko&andieriai gauna į me
tus l&ko po $2,700, o buvęs 
kareivis ir užlaikantis savoi 
žmonU' ir du kūdikius į- me
tus Miko gauna tiktai $180.

Prife to iš valdžios skiria
mos sumos pinigų yra užlai
koma- ir tam tikra adminis
tracija tų reikalų tvarky
mui. LTie ponai praryja di- 

*deles sumas pinigų. Fran- 
cijojė iš $286,722,000 paskir- < 
tų veteranams pinigų viso-1 
ki tvarkytojai į metus lai-1 
ko Sunaudojo $87,378,000.1 
Tai baugiau, kaip vienąI 
trečdalį visų pinigų.

Pilni miestai Jungtinėse 
Valstijose buvusių “didvy
rių,” *♦* kurie neturi rankų, 
ko jų,-Lakių ir t. t., .kurie 
vaikšto gatvėmis ir prašo

už buržuazijos reikalus.
D. M. š. Interesingą peržvalgą pa

dėties Wuhan srity padarė

kow mieste, metiniam tos j kariuomenės. G e n e r o las 
organizacijos s u s irinkime. |41-mos divizijos (Kuomin- 
Kalbėdamas apie “komuni-1 tango) buvo sužeistas mū- 
stų-banditų” padėtį, Dixon Į šy ir Raudonoji Armija su

ėmė brigadierių, - generolą

t*v.: ■

'i.

ft.v i.t ■<
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je Guggenheim trusto, ta
po “sudaryta socialistinė 
valdžia.”

Davila, naujos valdžios 
galva, sako, kad jis socialis
tas. O buržuazinė spauda 
rašo, kad jis viską apie^ so- 

garvežimis, arba lokomoty-Įcializmą išmoko Jungtinėse 
vas, kurio ratu buksvose i Valstijose, būdamas Čilės 
įdėta rutuliukai," arba “bol-ambasadorium. Na, ar tai 
beiringai,” taip kad ašis į to neužtenka!

igula ant tų rutuliukų, o ne j Bet pats Davila pareiškė, 
!tiesiai ant buksvos. Tas jog jis vykins savotišką 
‘lokomotyvas padarė 100,-,“socializmą,” o ne tokį, ko- 
319 mylių kelionės be jokio kis vykdomas Sovietų Są- 

1 taisymo nei ašims nei buks-'jungoj. Jis pareiškė, kad 
ivoms; jis galėjo bėgti grei-'Amerikos imperialistus, ku- 
!čiau ir tyliau už kitus lo-jrie turi interesus Čilėj, ir 
‘komotyvus. Jo buksvų abelnai kapitalistus ir stam- 
i temperatūra, nežiūrint di- ,bius žemvaldžius neskriaus 
■džiausio greitumo, pakilo —jų nuosavybės nekonfis- 
■ jo priekiniuose ratuose tik kuos.
;15 laipsnių, viduriniuose 20 mas,” tai patinka Amerikos 
'ir užpakaliniuose 30 laips- kapitalistams ir jų agen- 
nių; o paprastos kitų loko- tams socialfašistams.
(motyvų buksvos -ir ašys: Ir toliaus kapitalistinių 
(įkaista nuo 100 net iki 400 laikraščių redaktoriai sako: 
laipsnių. Taigi Timkeno “Davila sociajizuos pramo- 
lokomotyvo; pagerinimas la- nę, suorganizuojant sulig 
bai praktiškas. Toliau gal .fašistinio pavidalo.” 
būsią įtaisytą • “bolbeirin- 
gai” net vagonų ašims.

Didelis Lokomotyvo 
Pagerinimas

Per 21 mėnesį ant try
likos gelžkelių linijų buvo 
bandomas naujas Timken

Ot, tokis “socializ-

f
U
U

Tai štai prie kokio “socia
lizmo” einama Čilėj.
i Čilėj skurdas ir badas la- 

Brangus Garsirtimasis per 'bai slegia darbo mases. 
Radio i Darbo masių kovingumas

Biznieriai, kurie savo ta-!didėja. Ir štai, kad tam pa- 
vortis' garsina per didžią-'stoti kelią, Davila su savo 
sias radio stotis, gana bran-; sėbrais naudoja radikales 

Igiai joms užmoka. WEAF 
ir- WJZ stotys^ pavyzdžiui, 
ima po< $900 už valandą ir 
po $562.50 už pusvalandį, 
pradedant 6 vaL vakare ir 
baigiant .12 vak naktį.

frazes, kalba apie “socializ
mą,” o įveda fašizmą.

Ir tas patinka kapitalis
tams, tas patinka ir jų išti
kimiems tarnams socialfa- 
šistams.

DARBININKAI, UŽVERSKITE SENATĄ PROTESTAIS PRIEŠ KONffiESMANO DIES SV ETURGIMIU DEPORTAVIMO IMJ! 
DEMONSTRUOKITE PRIEŠ NAUJAS KAPITALISTŲATAKAS ANT SVETIMŠALIŲ DARBININKŲ!
l i
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» — * — ‘ < -Itai turi būt visos klasės ko- mokesčių, jau neteko ir 
va, kova visos masės ir vi
sos partijos, o ne pavieniui 

tTasa) tokio klausimo pastatymo [asmenų. Bet prie šito klau-
IV ! išeina, kad provokacija .yra ;s^mo mes grišim žemiau.

Visi tie partijos demora- tam tikram laipsnyj neiš-j V.
lizacijos metodai, iškraipy- v e n g ia mas apsireiškimas. | Metodai pravedimo pro- 
mai jos politinės linijos su-. Kaip tuomet nugalėt jį, vokatoriu i revoliucines or-
daro tiktai vieną policijos ypatingai jei imt domėn,' ganįzacijas tiek įvairūs, kad4! gaišties ,tai kunigai, 
agentų veikimo pusę parti-j kad provokatorių atidengi- išsemt šią temą trumpam 
jos eilėse. Ne mažesnį pa->mą smarkiai apsunkina da-.$traipsnyj negalima.

bartinių laikų žvalgybų tak
tika.

Ne revoliucionierius tas, 
kuris bejėgiai nuleistų ran- mos visokios priemonės: jė- 
kas, sužinojęs apie priešo ga (žvėriški kankinimai 
darbo metodus. Kas pasi- žvalgybų urvuos), bedarbio 

pro-[badavimas, ir tautiniai ar-
“neišven-[ba religiniai atsilikusio dar- 
užmiršta,' bininko prietarai, jauno, re-

APIE KOVĄ SU PROVOKACIJA Na, o jis pats ir “skystą" jįpfe ChinijoS Raudonąją
i biznį varo. Aš pats tą šutvė-i.a

so savo; gyvenimo kruvinu pra-Įr*m<3 tėmi.jau, kada ėjo su sa-• 
kaitų uždirbtus centus.
tiems gręsia tas pats—gręsia 
ne tik skurdas, badas 
išmetimas lauk, ant 
lietaus!'
dus, kaip gelbėtis iš tos pra-i

J 4-ni piyČCriai,

savo
namelių, už kuriuos sudėjo vi-

kaip 
de- 
ju-

Ki-*vo klapčium per krautuves,, ______
karčiamas bei "sp.vk.yzes”. (Tasa jš 2_ro pusI } 

bet ir kaulydamas maisto ir kitko |
šalčio__ ! del savo rengiamo pikniko. |po suorganizuotos Raudo-

Vieton nurodyti bū-| Virš minėtam kunigo pikni-inosios Armijos. Kiekviena
j ke biznis Jrgi buvo varoma armijų susideda iš ke- 

, . , . tu" liu šimtų vyru su šautuvais,
i visokie bambizos dar labiąus rint omenyje, kad kunigas ge- Kianesu Raudonoji Armiia 
i gązdina1 savo tikinčiuosius I rimus ir kitus produktus nuo J
i “dievais,” “velniais,” “praga-! lengvatikiu veltui sukolekta-

■ Del verbavimo provoka- ■ rais” ir visokiais nebūtais ga- 
torių tarp partijos narių i lais> l<afl darbininkai nedary- 
'politinės policijos išnaudoja-1 nieko, tik melstųsi ir

ke biznis irgi buvo ' 
“geras”. Pelnas didelis,

rengęs kapituliuoti prieš
vokaciją del jos
giamumo,” tas
kad taipgi “neišvengiamas” [ v o 1 iuęionieriaus neprityri- 
baltasis teroras, taipgi “ne-imas, pakliuvusio ant šir- 
išvengiami” visi buržuazi- d i n g o pasikalbėjimo su 
jos klasinio darbo imasių : ž v a 1 gybininkais meškerės, 
paver gimo apsireiškimai. | Kiekvienas, kas leidžiasi į [ apgaudinėtojus. 
Aišku, kad kapituliuot prieš kalbas apie “principus,”’

kad klasinės priespaudos apsi-! apie “pasauliožiūrą” žvalgy- 
reiškimus, atsisakyt nuo ko-įboj, turi žinot, kad jis atsi-pro-

Laikas

p raga- Į ] e n g vat i k i ų
Duoda jam ir tie biznie- 
kurie į religinius burtus!

žinoma, tik del 1
jų biznis su tikinčiai

siais surištas.

Piknikus daro visi, tas gerai 
reikalinga išeiti ant tyro oro 
pasilinksminti! Bet atsaky-

džia užtikrino $500,000 su
mą į mėnesį padengimui lė- 

Išų “raudonųjų slopinimo” 
! kampanijos Yangtze upės 
srityse. Prie to taip vadi
nama “Kaimų Apvalymo 
[Sąjunga,” kurią vadovauja 
ir kontroliuoja militaristai 
iš Hupeh provincijos, balan
džio 19 d. nutarė uždėti spe
cialius mokesčius ant drus
kos ir tuo būdu sukelti ne 
mažiau kaip $3,000,000 iš 
turčių toje provincijoje dė
lei finansavimo vedamos 
“raudonųjų u ž s 1 o pinimo” 
kampanijos.

užėmė mažąjį distriktą ry
tuose nuo Haichow, kuomet

. J Shensi ir Kansu Raudono-: 
tojsios Armijos nuginklavo'

1,000 Kuomintango armijos 
kareivių prie dviejų provin
cijų rubežiaus.

Dėdama desperatiškas pa
stangas palaikyti savo po
ziciją tarnavimui užsienio 
imperializmui, Kuomintan- \ 
go Partija, pradėjo naują sirinkimas įvyks birželio 12,

vo. 
i’iai 

ra- j netiki.
į miai neštų tą vargų, skurdo, j kad ir 
bado kryžių! Girdi, tuos “die-j 
vas” myli, kuriems duoda tai 
“kryžių nešti.” Bet patys nuo i 
to kryžiaus kratosi, nenori1 
nešti ir neneša—kunigai neno-!1.1 

• • * Kri nei tos “dievo meilės.” Tik I , v, , . 1 sutaikyt girta bizni su baz-tau, apgautasai darbininke, tai v. : T . ”
v m-i v. . ... ny.cia ? Juk jus sakote, jogpersą, lik nors siek tiek pa- , • v v. , . , ,, . A, 7 . bažnyčia, tai šventa įstaiga,naudok savo protą, o pamatv- .. T v. , ■ . ., d, 2.. . . j . . Nežinau, kaip kitur, bet čiasi tuos veidmainius, bjaurius,, ’ * , ! v.' ; kum Daumantas, tai siuos du

, bizniu galutinai “suže/njo.”
Štai ir lietuvių kum Dau- Arba kaip su tuo'-.' "šven- 

montas, matydamas, kad ir jo tas” raštas sako ir jūs, kuni- 
parapijonai, iš priežasties to-1 gai, sakote, jog “dievas” 

dieną t'k 
pasilsi o ir maldos—“šventą” 
diena ka nors dirbti “dievas” 
uždraudė. Na, o piknikuose

vos su jais gali tiktai blo-'durė ant slidaus kelio, kad l<io blogėjimo, pradeda bruz-Į'kyrė 
giausios rūšies oportunis-!jis jau tik per žingsnį nuorėti, tai, kad užbėgti už akiu, 

.[išdavystės. Klausimai re_ i gegužės 30 d., bažnyčioj, įgra-

vojų partijai sudaro ir dar-į 
bas provokatorių, renkančių 
žinias apie partijos darbą, 
iškeliančių atskirų partijos: 
darbininkų rolę. Ypatingą! 
reikšmę tas turi, žinoma, i 
nelegalei partijai. Tarp kit 
ko mūsų partijos šiam klau
sime rodo nedovanotinai 
lengvo atsinešimo.

Labai dažnai prie di
džiausių pravirtimų ta ar 
kita partija atsineša, 
prie pripuolamų, nors 
šimtmečių revoliucinio 
dėjimo praktika įrodo, 
stambių pravirtimų be 
vokacijos nebūna,
tą tiesą žinot visoms parti
joms, laikas išmokt rimčiau- tas, tiktai renegatas. Kovai___
siu būdu ištirt kiekvieno su provokacija ant tiek gi j voliucionierių laikymosi lai- 
pravirtimo aplinkybes. įgalima, ant kiek galima>ke tardymo, kalėjime, teis-

Dažnai tarp draugų vy- kova su visais klasinės [me turi būt atsidedančiai 
rauja nuomonė, kad apieiPriesPaVdos. apsireiškimais.; išdirbti kompartijų vadovy- 
tuos klausimus aplamai gar-?J°s pasisekimas gludi vie- bių.
šiai kalbėt negražu. Jeigu Į noJ svarbiausioj sąlygoj:; ^(Tąsa bus) 
dargi pasiseka atidengt' ...... ......— : -..... —;
provokatorių, tai geriau ne 
tiek daug apie tai kalbėt, 
nes tas, girdi, kompromi
tuoja partiją, kuri davė sa
ve priešui apgaut, ypatin
gai jei provokatorius išaiš
kintas v a d o v a u jaučiuose 
partijos sluogsniuose.

Nėra didesnių nesamo-[ra< y 
monių, kaip tokios pažiūros, sišaukimą: 
Reikia dar kartą pabrėžtu 
kad provokacija yra vienas1 
iš buržuazijos klasių kovos 
metodų prieš proletariatą. 
Argi neaišku, kad valdanti 
klasė, išnaudodama visą 
savo klasinio viešpatavimo 
aparatą — anksčiau ar vė
liau—gali rast kelius ir bu
dus, kad pravest į kompar- - 
tiją savo agentus? ____ [
ka pastatyt tą klausimą, 1^X7" 77'77^7.777demonstraciją prieš kari-
kad išaiškint sau, kad nega-y7^ ą1’ seniai^ moterys n inius krimįnaiįstus.” 
Ii būt tokios partijos, į ku-jY?1.^1’ . JaPonBa užpuolė į 
rią priešas negalėtų įkišt skendo beginklius j____________
savo agentų. O jei taip, tai " 
kompromituoja partiją ne 
atviras kėlimas provokato
rių aikštėn, o nemokėjimas 
jų atidengt, nesugebėjimas 
rimtai pastatyt tą klausi
mą.

Negali būt abejonių, kad 
atidengt provokatorių kapi
talistinėse šalyse dabarti
niu laiku daug sunkiau, 
kaip senuos caro laikuos 
Rusijoj. Priešas daug ko 
išmoko. Jeigu ir pirmiau 
caro žvalgyba kovoj su re
voliuciniu judėjimu vartojo 
labai sudėtingus manievrus, 
tai labiau dabar pas žval
gybas išsidirbo ištisa takti
ka. Areštai toli gražu ne 
visuomet įvyksta tuojaus po Sovietų Sąjunga 
konspiratyvios organizaci- kai atsilaikė prieš 
jos atidengimo. Buržuazi-provokacijas iš Japonijos, _ , ......
ja saugoja savo agentus puses ir sukaupė savo paje- 
kaip akį. Geriau praleist gas į didįjį socializmo kū- 
kokį nors areštą (kartais rybos 
dargi slaptus darbininkus), ypač Rumunijoj, Lenkijoj 
bile išlaikyt provokatorių, i,i>’ Balkanų vals- 
bile išsaugot jj nuo įtartinų. 
Žvalgybai svarbu išlaikyt 
savo agentus partijoj išti
sais metais, nes tik tuomet 
ji gali dasigaut iki partijos 
paslapčių, ir dargi neku- 
riuos atsitikimus paveikt į 
partijos veikimą, paraly- 
žiuot jos darbą viena link 
me, stumt kita linksme.

Bet, — sakys koks nors 
neprityręs revoliucionierius, 
—kaipgi tuomet galima ko
va su tuo piktu? Juk iš

Tarptautinis Komitetas Kovai Prieš Karą [
Pagal sumanymą garsių 

Prancūzų rašytojų, Romain 
Rollando ir Barbusse’o, ne
senai įsikūrė Tarptautinis 

'Komitetas Kovai prieš Ka-
. Jis išleido sekamą at-

nis karas.”
• Tarptautinis Komitetas 

Kovai prieš Karą nurodo, 
kad tas karas vyriausiai 
būtų atkreiptas prieš So
vietų Sąjungą; bet toliaus 

liš jo išsivystytų visapasau- 
ilinis karas. .

Organizuotam pasiprie
šinimui prieš imperialistų 
!ruošiamą naują, kraujo tva
ną, šis komitetas šaukia 
tarptautinį kongresą, rug- 

kviesdamas į jį visus “ge
ros valios vyrus ir mote
ris,” kad padaryt iš to kon-

“Per ištisus mėnesius | 
Tautų Lygos konferencija | 
posėdžiavo Genevoj; tuo 
pačiu laiku ėjo kruvinas ka
ras Tolimuose Rytuose. Plė-1 
šikiškas Japonijos karas ~
prie Chinija tęsiasi. Oriai- pucl° 1 d" s' .?•, Genevoj 

■ vių bombomis ir kanuolių 
šoviniais užmušta tūkstan-

777. 1 čiai Čhinijos piliečiu, tame i , , ,.U * (skaičiuje darbininkai ir val-.«reso ^all.n^ tarptautinę

civilius gyventojus Chapei. j 
Japonija pasigrobė Mand-i 
žuriją. Gremėzdiškai pri-i 
dengdama savo tikslą, būk Ir vėl vieną didelį kalierį (ka- 
tai įsteigdama nepriklauso- s 
mą Mandžurijos respubli- Co- 
ka, Japonija daro iš Man-1 iriausia dirbo 
džurijos i 
karui prieš Sovietų Sąjun
gų. U

MINERSVILLE, PA.
Kad blogai, tai dar blogiau

syklą) uždaro. Lytle Coal 
kalieris pirmiau iš visų 

• ir labiausia 
strateginį lauką i Pasidėjo prie šio miestuko pa-

laikymo. Bet apie pora me
tų atgal pradėjo daug blo-

Pasku-P e n k i o 1 i ka jau metų ^’au dhbt, negu kiti.
kaip Sovietų Sąjungą sten- ,tiniu laiku, apie pora mėnesių 
giasi pastatyt naują pašau- p?sai nedirbo. Mainieriai vii
lį, paremtą bendrais darbo 
žmonių reikalais... per ko
operaciją, nėr panaikinimą 
žmogaus išnaudojimo ir 
spaudimo kito žmogaus,—o 
tai principai, griežtai prie
šingi kapitalizmo 
jai.

“Per ištisus

anarchi-

mėnesius 
didvyriš- 
š visas

darbą. Europoj,

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD. 43-čios kuopos su-

sino, kad nesilankytų į komu
nistų bei kitų progresyvių susi- ne tik parapijonai dirba, kar- 
rinkimus, prakalbas, parengi- tais
mus. Nes, girdi, “tai smertel- Į kunigai dirba prie baro, 
nas nusidėjimas, už kurį ne- ar čia kunigams rūpi ‘ 
gausite išrišimo.” Bet patys 
parapijonai pasakoja ir juo- 

' kiasi iš to mulkiaus. Girdi, 
“kas jau to nesupranta, kad
jisai tik savo biznį gina, I R n _ Nauj .Q kabį. 
lo zmomu vargingas gyvenimas . v L • i • • i n i j- į neto sulai atvirai kalba, kad

Taip pat prakeikė ir tuos, hepos 31 d. linkimuo- 
kurie dalyvauja ant protesto- nelaimės reakcionieriai, 
nu kapinių laidotuvėse, nes tai naujas reichstagas bus 
girdi, irgi “smertelnas nusidė- į vėl tuojaus išvaikytas ir an- 
jimas.” [tri rinkimai paskelbti.

net iki pailsimo, bet ir
Tad 

dievo
prisakymai ?”

A. Arbačauskas.

ataką prieš Čhinijos sovie
tinius distriktus ir prieš 
Čhinijos Raudonąsias Ar
mijas. Ho Ying-ching, ka- 

:ro ministeris Nankingo vai
zdžioje, kuris atsisakė imti 
ginklą prieš japonus užpuo
likus, tapo paskirtas vyriau
siu komandierium slopini
mui raudonųjų spėkų 
Kwangtung, Kiangsi ir Fu
kien provincijose. Balan
džio 30 d. jis išvyko į Kan- 
chang asmeniniai vadovau
ti naujausią “raudonųjų už-■ 
slopinimo” kampaniją.

Artilerijos dalys ir oriai-• 
vių skvadronai, kuriuos' 
Chiang Kai-shek nesiuntė i 
pagelbėjimui ginti Shang- 
hajaus nuo Japonijos impe
rialistinių užpuolikų, dabar 
siunčiami į centralinės Chi-1 
nijos širdį karui prieš Chini-: 
jos mases. Nankingo vai-!

Poteliuno svetainėje, 53 Bank 
St., Wilkes Barre, Pa., 10-tą 
valandą ryte. Draugai ir drau
gės, malonėkite būti susirinki
me. Yra svarbių reikalų, taip
gi reikės išrinkti darbininkus 
dirbti piknike, kuris įvyks 26 
dieną birželio, 1932 m., Val
ley View Parke, Inkerman, 
Pa. Taipgi, draugai, kurie 
galite užsimokėti metines mo
kestis už 1932 m., tai padary
kite.

Sekr. S. Pietaris.

i BROOKLYN LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA 
Salts del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimi 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios ba 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave, 
Tel., StaKK

ir

---  • —____ [_ _________7~

METINIS PIKNIKAS
IMI R/l M IVIlVIMMIVIIUIMIVIMIVIfUIIVIMIVIIUIIVIMMi

DAINOS, SPORTAS, PRAKALBOS IR ŠOKIAI
RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO PIRMAS APSKRITYS

Sukatoje 11 ir Nedėlioję 12 Birželio-June, 1932 
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE, MONTELLO, MASS.

laukė pradedant —ir sulaukė: 
31 gegužės kompanija prikali
nėjo prie stulpų žinias, kad 
per dvi dienas mainieriai išsi- 
koduotų kas turi kiek anglių ir 
išsineštų įrankius. Tai reiškia 
uždaroma kelieris ant neapri
boto laiko. , ■

Dabar jau aplink ši miestu
ką dar dirba tik du kalieriai, • 
--ir tai tik po keletą dienų sa
vaitėje. Kitokių darbų čia :

dirbtuvėlių, kur neorganizuotu [ 
Y merginų mokestys taip nuka

potos, kad vargiai pačios save ’ 
gali išsilaikyti. Kokia čia da
bar padėtis mainierių, biznio-. 
rių bei namų savininkų, tai 
galima suprasti iš to, kad 
pirm šio ekonominio krizio čia 
dirbo apie 10-11 mainų kalie-[ 
rių ir tuomet, kaip tik gyveni- j 
mas vidutiniai stūmėsi. Na gi j 
dabar ?... ,

Ir kada tokia kritiška padė
tis apima vis platesnes mases,! 
tai didžiausias skurdas ir ba- [ 

" vis didesnes

; varomi pirmyn prisirengi
mai karui po Francijos va
dovybe.... Sparčiai didėja 
gamyba karinių ir cheminių 
pramonių F r a n c i j oj 
(Schneider-Cruezot, Reba- 
uld, Kuhlmann), Ruhr sri
tyje, Čechoslovakijoj (Sko
da fabrikai), Rumunijoj ir 
Lenkijoj. Daroma prisiren- ‘"nunė 
girnai sunaikinimui ištisų; skaitlines griebia už gerklės!' 
sausžemių su pagalba che-i Ne tik tai. Ir daugelis per ne-■ 
minių ir orinių karo pabūk-! galėjimą mokėti randų, taksų, ' 

jlų. Gręsia naujas pasauli-'skolų, nuošimčių ir kitokių i

i t Ji

p
L.L.R. Choras Iš Norwoodo Dalyvauja programoje.

Subatoje 11 d. bus piknikas ir didžiausi šokiai prie geros orkestros, po vadovyste Al. Patso. Pradžia 
3-Čią valandą po pietų, šoksime ne tik jauni bet ir seni.

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

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

iiratNinti WW KM W MV KM IM W KW KM KM KW KM WK WK KW KM KM MW KW KW KM KM KM KM KM KM KK KM WK KM KM KM KV KW



Puslapis Ketvirtas Penktadien., Birže. 10, 1932

HARTFORD, CONN. PATERSON, N. J.EASTON, PA. j
Visų ALDLD. 13 Kp. Narių Atydai!

Kadangi nedėlioję, 12 d. birželio, 
ALDLD. 13 kp. rengia pikniką “Dai; 
ly Worker” ir “Vilnies” naudai, tai 
minėtos kuopos susirinkimas, kuris 
turi įvykti tą pačią dieną yra atkel
tas ant toliau. Visi nariai dalyvau
kite .piknike. Pradžia nuo 11 vai. 
ryte ir trauksis iki vėlumos. Vieta 
visiems žinoma, Bushkill Park.

Sekr. B. E. S.
(137-138)

Kitaš pavyzdys, ‘ tai ir su 
“čenčium” reikia apsirūpinti. 
Aš vieną asmenį iš pirmiaus 
gerai pažinojau, kokią jis pie
menišką rolę lošdavo su aukų 
rinkėjais ir literatūros agen
tais. Kuomet jis ką pirkda
vo ar aukaudavo, tai niekuo
met pas jį “smulkių” nėra, 
bet vis “stambūs” pinigai. 0 
jis jų tik toje dienoje pasirū
pina, kaipo priešas, kuris nie
kuomet neaukaudavo darbi
ninkų reikalams. Į literatūrą 
žiūrėdavo, kaipo davatka į 
velnią! O visuomet būk “per
ka,” prieina prie agento ir jau 
“perka.” Brošiūraitė penkių 
centų vertės, paduoda agentui i 
dvidešimkę : “išmainyk,” gir- ' 
di, o “kad neturi, tai aš sau 
einu.” Tokia pat '• istorija su 
aukų rinkimu. Bet sykį pasiū
lė jis man. Aš jam atšoviau, 
kad išmainysiu, duok man. 
žmogų lig šaltu vandeniu kas 
perpylė, paraudo, kaip vėžys. 
Tas “ponas” šiandien Lietuvo
je degutuoja darbininkų atsi-

UKimus. į
Bet faktas pasilieka faktu.

Kliube ėjo darbas, plovė grindis, Ir čia mes turime gerai prisi- 
puošė kvietkais, fizinio kulto ir vaidinimo Į rengti, daugiau 
nariai darė be pertraukos praktikas...

Vakaras buvo pilnai pasekmingas. Pra
kalbą apie komjaunimo pareigas ir darbus 
pasakė Maksimas. Visi jo klausėsi aty-

■ džiai ir kada baigė, tai ilgai plojo. O kada

B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA -
Už Komuną

Komjaunimas šumijo. Jau ne tik jau
nuoliai kalbėjo, bet ir visi kasyklos gyven- 

nlanTs buvo tojai apie tveriamą komjaunimo komuną. 
- - - • Paleido naujai įrengtą elektros gaminimo

naq Kovalieva ir nasikalbėti kas del namo stotį> Paleido anglies perdirbimo fabriką; pas Kovaiievą n pasiKaioeu Kas aei namo., Q11Q1-rinhimnc rinrhimnkfri
—Namas būtinai gauti!
Pas Kovalieva kambaryje tyla, ir kada 

darbininkas ateidavo, tai nesijautė lais
vai... Dabar pas jį sėdėjo inžinierius ir 
rodė kokius tai planus.

—Aš tuojaus!—atsiliepė Kovalievas į 
įėjusius. Maksimas ir Skliarov atsisėdo. 
Ant sienų taipgi buvo planai ir planai...

—Planai geri, bet kažin, ar mes juos iš- 
pildysime?—kalbėjo Maksimas.

—Ar išpildysime?—tuo kartu paklausė 
ir Kovaliev.

—Privalome išpildyti—atsiliepė pasiti
kinčiai inžinierius. Maksimui nuo to inži
nieriaus užtikrinimo pasidarė lengviau.— 
O jeigu bus kokios klaidos, tai iš klaidų 
mes mokinamės,—užbaigė inžinierius.

Ši mintis Maksimui patiko ir pasidarė 
artima. “Iš klaidų juk mokinamės. 
da baigė Kovaliev su inžinierium, ir tas 
apleido, tai jis kreipėsi į Maksimą ir Sklia
rovą.

—Na, draugai, dabar ką galiu jums pa-1 išėjo lošėjai ir fizinio mankštinimosi gru- 
gelbėti ?

Maksimas ir Skliarovas
prie stalo. Skliarov išlėto 
kymo reikalą.

—Taip, tas sumanymas
Bet kuom gi aš galiu pagelbėti?

—Sakai, geras sumanymas,—tęsė Sklia
rov.—Taip ir aš sakau, kad tai geras kom
jaunimo sumanymas. Taigi, mes ir turi
me pagelbėti, būtinai turi pervesti jiems 
baigiamą namą.

—Drauge Skliarovai!—nusigando Kova
lievas.—Aš negaliu tavęs suprasti. Tu pat
sai žinai, kad visi namai pas mus užimti.

—Dar ne visi! Dar ne visi! Taigi aš ir 
sakau tą namą, kuris dar nebaigtas. Rei
kia jį greičiau baigti ir perduoti komjau
nimo komunai.

—Draugas Skliarov! Tą namą aš ma
nau įrengti del įvairių atvažiuojančių ko- Į 
misijų.

—Pas jus yra namas del atvažiuojančių!
—iBet jis netinkamas, senas!
—O komjaunimas neturi jokio 

turi atlikti savo darbus!
—Gyveno jie iki šio laiko...
—Blogai gyveno! Pagaliaus, 

Kovaliev esi nemažas ir patsai 
komjaunimo komunos reikšmę.

(Tąsa)
Maksimas atėjo pas Skliarovą ir papasa

kojo planą apie komuną. Tas planas pati
ko Skliarovui, ir kada visas ;
gatavas, tai jis pasiūlė Maksimui nueiti stotį, paleido anglies perdirbimo fabriką; 

| tankiai laikė susirinkimus, darbininkai lan
kėsi pas kasyklų pirmininką Vavilovą, rin
kosi unijos nariai, posėdžiavo, veikė ir ju- 
dėjo mainieriai. Atgijo veikimas kliubė 

' lavinimosi ratelių, kambarys visada buvo 
pilnas jaunimo ir suaugusių. Tvoros ir 
sienos apkabinėtos apgarsinimais. Vienas 
iš garsinimų skelbė, kad kliube bus pirmas 
šeimyniškas vakaras.

Sujudo kasyklų gyventojai, visur kalbos 
ir diskusijos. Liapa-Tiapa kalbėjo, būk del 
šeimyniško vakaro nupirkta daug alaus; 
moterys skubiai ruošė sau drabužius; vy
rai ištraukė iš baksų geriausius savo švar
kus; merginos, sužinoję, kad bus šokiai,
jau iš anksto darė visokius planus; dau- šaukimus, 
gelis jau susikalbėjo, kad būtinai bus ir 
šoks.

” Ka-

atsisėdo arčiau 
išdėstė atsilan-

geras dalykas.,

namo ir

BRIDGEPORT, CONN.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 49 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 13 birželio, 7:30 
vai. vakare, 407 Lafayette St. Drau
gai ir draugės atsilankykite visi, nes 
turime daug svarbių reikalų aptari
mui.

A. M.
(137-138)

HARTFORD, CONN.
ALDLD. 68 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 13 birželio, 7:30 
vai. vakare, Laisvės Choro svetainė
je. šis susirinkimas bus svarbus ir 
kurie dar nesate pasimokėję duok
lių už šiuos metus, malonėkite pasi- 
mokėti. Taipgi jau atėjo knyga ant
ras tomas Religija, kurie užsimokėsi
te duokles gausite ją šjame susirin
kime.

Finans, sekr. J. Rudžinskas.
(137-138)

ren- j
Rek j Tarptautinis Darbininkų Apsigyni- 
par_ mo Sekcija, Paterson, N. J., rengia 

ke, Šta. Glastonbury Line, pradžia bankietą 11 d. birželio (June) 7 v. 
1 vai. po pietų. Visi lietuviai daly- vakare, 3 Governor St. Paterson 
vaukite šiame piknike, nes tai bus N. J. Pelnas yra skiriamas delei 
vienas iš geriausių piknikų. Bus vedimo teismo 5 Patersono suareš- 
puiki orkestrą šokiams, skanių už- 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.

I Užkviečia Tarpt. Apsigynimas 
I (135-137)

Liet. Sūnų ir Dukterų draug. 
gia didelį pikniką, kuris įvyks 
madienį, 12 birželio, Lietuvių

1 vai. po pietų.
vienas iš geriausių piknikų.
kandžių ir minkštų gėrimų.

Taipgi visi Liet, ir Sūnų draugi
jos nariai įsitėmykite, jog šios drau
gijos susirinkimai dabar bus laikomi 
Laisvės Choro svetainėje, 59 Park 
St., kas antras ketvergas kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare.

Prot Rašt. J. Kazlauskas.
(136-137)

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
Brooklyne Įvyks Nedėlioję

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

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

DETROIT, MICH.
Svarbus T.D.A. Susirinkimas

Birželio 11 d. šeštadienį, 7:30 Vai. 
vakare atsibus T.D.A. Karaliaus Po
žėlos kp. susirinkimas Lietuvių sve
tainėj, ant 25-tos ir Vernor Highway. 
Šis susirinkimas yra labai svarbus, 
nes turėsime darinkti kuopos komi
tetą ir daug kitų reikalų. Visi nariai 
dalyvaukite ir naujų narių atsiveski- 

prisirašyti.
Sekr. J. K. Alvinas.

draugų turi 
i būti ir visame kame turime 
■ būti apsirūpinusiais.
mūsų, kuopų sekretoriai, 
turi padaryti reviziją 
knygų, 
brošiūrai tės yra 
stovi ant lentynų, tik dulkėti, 
mes turime sutraukti į krūvą, 
apkalbėti apie tas brošiuraites 
ir spaudos piknike dalinti vel- 

i tui bedarbiams. Tegul skaito 
i žmonės, gilinasi į darbininkiš- 

—Ačiū! Ačiū, komsa! Kaip gyvas, pir- ką literatūrą. Patirtas yra 
dalykas, kad tas atneša nau- gas už tuos pinigus, 
dos. Beskaitytamas, įgavęs išnešimas nuosprendžio atsibus pa- 
tokios literatūros, kad ir prie- ' 

j šingos pusės darbininkas pra- Į 
j deda mąstyti, galvoti. Užve-‘ 
į da su savo draugais diskusijas, 
I paskiąus, žiūrėk, už kiek lai- 
i kp jau’t)ėrka už ne visai ma-

pės, tai dar daugiau jiems plojo. Jie savo 
roles gerai atliko ir susirinkusius pralinks
mino. Po perstatymo prie Maksimo priėjo j 
senis Mitei su savo žmona ir pasveikino:

Taipgi 
Jie 
ant 

Kurios knygos bei
atliekamos,

j te

mu kartu tokiame parengime!
Apsupo mainieriai Maksimą ir vienas ki

tą lenktyniuodami spaudė jam rankas, o 
vėliaus sveikino draugus, atlikusius savo 
roles. Po to prasidėjo šokiai. Šoko visi 
iki pavargimo. Šoko ir senis Mitei su savo 
žmona. Šoko Dildą, Maksimas, vaikinai ir 
merginos. Tik antrą valandą ryto visi pa- žą suma knygų, 
vargę skirstėsi. Būtų h daugiau pavyzdžių 

gąlimįa priveH' •u~*- 
i 
tik reikia tas mintis pajudinti, 
kad būtume prisirengę spau
dos piknike, kuris atsibus ne
dėlioję, 26 d. birželio, Beech 
Nut Grove, (Ūrbanto Darže). 
Tai visi į darbą literatūros pla
tinime.

DVI ORKESTROS 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.SO. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2-ros kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 13 birželio, 8 vai. va-1 
kare, Piliečių Kliubo svetainėje, 376 
Broadway. Visi nariai dalyvauki!, nes 
bus viešas tyrinėjimas trijų narių, 
pas kurį iš jų, randasi nuo 1930 m. 
vieno parengimo pelnas $16.00 su 
centais. Taipgi bus išneštas ir nuos-j 
prendiš, kuris iš jų yra atsakomin-j 

- • • - . Tyrinėjimas ir 

vydale viešo teismo.
Prot. raštininkas.

(137-138)

HUDSON, MASS.
L. P. Kliubo piknikas įvyks nedė

lioję, 12 birželio, prasidės 12 vai. 
dieną. Taigi visi ir visos skaitlin
gai atsilankykite į šį pikniką. Ren
gėjai rūpinasi, kad svečius paten
kinti. Turėsime įvairių valgių ir gė
rimų. Labai graži vieta, kur pikni- 

” 1 jr gražus
did 

Road, išeina iš Cox St., už ka- 
kapinių, trečia farma už bu- 
Likšio farmos.

(136-137)

EASTON, PA.

KĄ REIŠKIA BARBECUE
Pirmu kartu “Laisvės” Piknike bus ant 

vietos kepama šviežia aviena mėsa, vadi
nama Barbecue. Turėsite pilnai gerus p įei
tus už visai žemą kainą.

WM. Z. FOSTER ar JAMES W. FORD 
sakys prakalbą šioje dienraščio iškilmėje

f

t

- i • ' tįLaai vivva,_ jstų ‘bet draugai,/ka^ stribus, didele pieva f" z 
ciinrWamp’kvnrba todėl’ Pu^as. įKvįe^iA Visust Rengėjai, nies ^upr^nt^me syai oą, LQaeą(| KELRODIS: TCelio vardas O

J. BAGOČIUS Iš PHILADELPHIA, PA., 
-— ir -----

J. J. BAKŠYS Iš WORCESTER, MASS.
Abu ristikai, abu ALDL|D nariai ir veik; • 

lūs darbininkų jud£jinj& ’pirmulka^tuj pą£i-* 
matys “Laisvės” piknikė BFooklyne. Jieduv 
susitiks ant estrados ir jų susitikimas bus 
ilgos atminties visiem, kurie dalyvaus “L.” 
piknike.

Išanksto įsigykite įžangos tikietus, 
nes prie vartų

ĮŽANGA 50c., O IŠANKS. PERKANT 40c.

----- O-----
—Ir taip, draugai, šeimyniškas vakarė

lis pavyko gerai, jis teiks mums gerų re
zultatų, dabar eikim prie kitų klausimų.

į Klausimas apie komjaunuolių komuną, kal
ba draugas Maksimas.

Maksimas, trumpai kalbėjo ir nurodė, 
kad būtinai reikia gauti namą. Kovalie-

•r Į vas sėdėjo piktas ir susiraukęs mąstė apie
namą, kurį jis norėjo įrengti del atvažiuo-Į

Kada Maksimas baigė, tai į . ,
Skliarov pasiūlė nariams išsireikšti. New York. — Saužudys-

—Komuna kaip tik laiku reikia tverti,— tės Amerikoje 1931 metais 
kalbėjo Ščerban,—reik ją būtinai tverti; pasiekė nepaprastos augš- 
kas liečia namo, tai kasyklų miestelio ta- j tumos. Ant kiekvieno 100,- 
ryba privalo suteikti baigiamą budavoti 1000 gyventojų išėjo po 20.5 
namą.

—Kaip tai suteikti?—pyko Kovalievas.
—Formališkumus mes surasime,—nusi

juokė Skliarov,—dalykas ne formališku
muose.

—Taip, taip, reikia gerai apsvarstyti,— 
kalbėjo Ščerban,—ne formališkumai čia 
ant kelio. Bet draugas Kovalievas nenori. 
Suprask, drauge Kovaliev,: komjaunimo pa
dėtį, o kaipo komunistas turėtum t% su
prasti.

Pagaliaus paima balsą Kovaliev:
(Tąsa bus).

; čių komisijų.
draugas
supranti!

—Jokių “bet” nereikia. Tavo atvažiuo
jančios komisijos pabus ir sename name, 
pakol išbudavosime daugiau naujų.

—Drauge Skliarov!—pašoko iš vietos 
Kovaliev,—aš prašau jus.

—Drauge Kovaliev,—^-kalbėjo taipgi atsi
stojęs Skliarov.—Mes šį klausimą apsvars
tysime partijos kuopos biure, 
prieš mano pasiūlymą?

—Taip! Suprantama prieš! 
dyboje būsiu prieš.V.

—Iš karto apsvarstysime 
Partijos kuopos biure,—tarė rūsčiai Sklia- 
rovas ir išėjo su Maksimu.

Ką, ar tu

Komunistų

A. Kalvis.

saužudysčių. Tai vis pasek
mė ekonominio krizio.

PRANEŠIMAI E KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro susirinkimas įvyks 

birželio (June) 13 dieną, Rusų Name, 
995 N. 5th St. 8' v. v. Visi chorie- 
čiai malonėkite atsilankyti, nes tu
rim gerai prisirengti prie rengiamo 
pikniko, kuris įvyks 19 d. June, ant 

I Vytautė Parkės. Nepamirškite ir 
j naujų narių atsivesti.
; Lyros Choro Sekretorė.

j ; (137-139)

DETROIT, MICH gę, kuomet pikniko dienoje su- tai kokia “suktybė, 
važiuoja skaitlingos 
žmonių minios.
kiekvieną atsilankiusi pasiekti | kad jo pinigai
su darbininkiška 1

Stowe 
talikų 
vusios

Didelis ir smagus piknikas “Dai
ly Worker” ir “Vilnies” naudai. 
ALDLD. 13 kp. rengia smagų pikni
ką nedėlioję, 12 d. birželio, Bushkill 
Park. Visi Eastono ir apielinkės 
darbininkai yra širdingai kviečiami 
dalyvauti ir tuomi paremti darbinin
kiškus laikraščius “Daily Worker” ir: 
“Vilnį”, nes visas pikniko pelnas 
jiems skiriamas. Čia bus geriausia 
proga linksmai laiką praleisti, nes! 
vieta labai graži, yra maudynes iri 
kiti patogumai. Bus skanių valgių1 
ir gėrimų. Bus visokių žaismių ir, 
pamarginimų.

Prasidės 11 vai. ryte. Įžanga vi-' 
veltui.

Kviečia Rengėjai.
(136-137)

šiem s

SCRĄNTON, PA.

LDSA. 54-tos kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioję, birželio 12 dieną, an
trą valandą po pietų, paprastoj vie
toj, 
yra

Visos narės dalyvaukite, nes 
svarbių reikalų aptarti.

O. Janušauskas.
(136-137)

SCRANTON, PA.

Susivienijimo

rodo ki- 
darbo j tam ir sako: “Nu, kokia čia 

Mes turime į kvitą.” Kitas dar prideda, 
‘ ........ i “nuvažiavo.”

literatūra. • Sugadina ir kitiems energiją, 
visokios i Kiti mano, kad agentas gal 

darbininkiškos literatūros susi-1 tik “šuleriauja,” daugiau riie-•' . i • w i t • n   • 1 i J ' 1

CLEVELAND, OHIO

Kelios Trumpos Išvados
Literatūros Platintojams

Iš pirmesnių praeities laikų Kuopos knygiai turi 
man teko nužiūrėti, kad tuluo- .
se mūsų parengimuose mes pa- dėti iš kalno, eilėmis, kad ant ko. 
fys, draugai ir draugės, pada- pareikalavimo nereikėtų vers-1 
rome stambių klaidų su lite- tis po bakąus ir pavarčius pa-
ratūros platininiu ir laikraščių 
užrašinėjimu. O tos klaidos 
taip įvyksta, kad mes neprisi
rengiame gerai, nesusiorgani- 
zuojam iš kaino pr:e svarbaus 
literatūros platinimo.

Mes dar laiko turime iki 
- birželio 26 d.; toje dienoje 

įvyksta dienraščių “Laisvės”— 
“Vilnies” piknikas. Mums rei
kia atydos daugiau atkreipti 
ir į literatūros platinimą. Mū
sų organizacijų knygiai, laik
raščių platintojai ir agentai 
turi būti labai gerai prisiren-

Tas pats ir su laikraščių 
platintojais. Tiesą, užgirsi 
garsinant, kad pirktų tokį ar

> I kitokį laikraštį. Bet kada
kurie laikraščius j žmogus paprašo naujausio, 
irgi turi būti pri- tai tuomet neturi ant rankų, 

sirengę. Kartais, žiūrėk, žmo- bet sušunka: “palauk, aš tau 
gus užsiprenumeruoja laikraš- atnešiu.” Na, ir tuomet tik 
tį ar atsinaujina, paduoda pi- pasileidžia į kelionę, kur po 
nigus, tai agentas lyg nesavo- medžiu pundas guli laikraščių, 
mis rankomis, jieško pusvalan- o kuomet sugrįžta, tuomet jau 
dį kvitos išdavimui. Galų ga- “kostumeris 
le ir tos nesuranda, tai jieš- šoka klumpakojį 
kų popiergalio ,suradęs ko
kią plakatą, vos šiaip taip išra- gų pasiimti ir tinkamiaus dirb- 
šo prenumeratoriui, žmogus, ti, negu kad vienam apsikrau- 
užmokėjęs centus, mano, kad^ti ir darbą neatlikti. J

sakyti ,kad 
tą sykį.”

Agentai, 
užrašinėja, 
sirengę.

neradau, ateik ki-

Į ALDLD. 22 ir 190 kp. rengia pikni
ką/ kuris įvyks sekmadienį, <1’2 bir
želio (June), 1932, Gariąek Giraitėj, 
Šit. Člair Avė., tarp E. 260 ir 263 
st.- '1 • ■ į , .į

į Pradžia 10 valandą ryte, i Bus ge
ra orkestrą šokiams, ir galėsite link
sniai praleisti sekmadienį tarp ža
liuojančių pavasario medęllij. 1 ' 

įžanga 25c. ypataį. f ‘
Kviečia Bendras Komitetas.

KELRODIS: Važiuojant iš miesto 
paimkite St. CHair Nathingham gat- 
ve.kąrį ir važiuokite iki galo linijos. 
Išlipę iš gatvekario, paimkite busą, 
kuris eina St. Clair Ave. už 10c. nu
veš į pikniko vietą.

Lietuvių Darbininkų 
82-ros kuopos susirinkimas įvyks 12 
dieną birželio, 1932 m., kaip 1:30 
vai. po pietų, ant Vinkelstein svej 
tainės, 110 W. Market St. Visi na
riai pribūkite į susirinkimą, nes yra 
svabių reikalų aptarti.

Sekr. J. Norkus.
• . ■ ; X ? (136-137)

i *

BRIDGEPORT, CONN.

kaip 1:30

Liet. Darb. Susivienijimo Am. 35 
kuopos susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, 9 birželio, 7:30 vai. vakare,1 
407 Lafayette St. Visos narės da
lyvaukite susirinkime, nes turime 
daug svarbių tarimų ir apkalbėjimų 
atlikti. .

Org. Nuvaikiene. j
(136-137)

(137-138)

PLYMOUTH, PA.
Liet. Laisvų Kapinių Korp. mė

nesinis susirinkimas bus laikomas 
svetainėje: 40 Ferry St., 6:30 vai. 
vakare, 26 (birželio (June), 1932 m. 
Kiti ' susirinkimai bus laikomi , vi
durdieniais.- ' šis susirinkimas yra 
pusmetinis, tai visi nariai dalyvau
kite jame, nes yra daug svarbių da
lykų apsvarstymiu ir nutarimui. Ma
lonėkite užsimokėti už lotus ir už 
apdirbimą lotų, nes vėliau gali būti 
nesmagumų.

L.L.K.K. rašt. J. Stankevičius

MINERS MILLS, PA.'

ALDLD. 170 kuopos piknikas 
įvyks nedėlioję, 12 birželio, ant Li- 
nevičiaus farmos. Tai bus labai pui
kus ir linksmas piknikas, turėsime 
skanių valgių ir gėrimų. Dešrų su 
kopūstais ir kitokių skaniai paga
mintų valgių, bus visiems iki so
čiai. * Taipogi bus programa, dainuos 
Wilkes Barre Aido Choras ir, vei
kiausia bus ir kalbėtojas. Tat kvie- 
čiarųe visos apielinkės lietuvius skai
tlingai susirinkti, pasilinksminti ir 
paremti darbininkišką judėjimą. Nuo 
šio parengimo likęs pelnas bus ski- 
rianrias darbininkiškam judėjimui.

' 1 (136-137)
h i •

WILKES BARRE APIELINKĖ
Piknikas Įvyks Nedėlioję

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

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

BROOKLYNO AIDO CHORO
Merginų Sekstetas RengiasįBūti Wilkes 

Barre Piknike
Tai bus puikiausia programa dailės žvil

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

PHILADELPHIJOS APIEIĄNKĖJE

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

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

kitur nuėjęs bei

Geriausiai, tai daugiau drau-

(137-138)

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse
KAROLIS POŽĖLA

Jis bus suporuotas su vienu iš geriausių 
ristikų, kurio vardas be liepos mėnesio ne
galima paskelbti.

Antra pora bus taip pat įdomi matyti.
JONAS BAGOČIUS

puikios reputacijos ristikas susikibs- su sau 
neprielankiu oponentu, apie, kurį matysite 
sekamuose numeriuose.
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Ar Galima Laikyti Draugijoj Provokatorius? i draugijo.Tai jo tikslas sto-'jie drįsta atimti paskutinį kąs- 
Jis nėralnį duonos, kuria bedarbiai' 

---------------- i nuveikęs jokio darbo šiai or-' pusbadžiai užlaiko savo gyvy- 
TORONTO, Canada. — Po .kia, kad čia “komunizmas.” I ganizacijai, jis visuomet yra'bę? Ne, jie neturi! Tegul ten

S.D. Dr-jos m. (?-Red.) su- ■ Nariai aukavo, kurie norėjo ■ priešingas darbininkams. Ka-'ii’ komunistai stovi toje
sirinkimo A. Frenzelis tuo- '(ir veik visi aukavo, išskyrus. da yra rengiama nors kokis i1 “suplainėje,” tai koks yra skir
j(aus nubėgo pas kun. Garmų ■ provokatorių Frenzelį), tai yra į parengimas
laikyti “konferencijos,” kaip: narių asmeninis dalykas, 
sėkmingiau provokuoti ir ati- tas niekšas ir tai norėtų 
duoti S. D. Draugiją teisman. 
Bet už ką ? Ar už tai, kad 

»Frenzeliui suspendavo balsą 
ant trijų mėnesių už tvarkos 
ardymą laike susirinkimo. Tas! 
senai turėjo būti, nes nei vie 
nas mitingas neatsibuvo 
mus. Kada Frenzelis įstojo į 
šią draugiją, tai mes visi, S. i 
D. Draugijos nariai nuo tada■ 
gerai pažįstame Frenzelio juo-| 
dus darbus ir žinome gerai,: 
kad jis yra darbininkų priešas j 
ir provokatorius. Jis neįsten
gė vienas uždėti socialfašisti- ' 
nę tvarka S. D. Draugijoj.’ 
Tad ant ateinančio susirinki-i

* mo šaukiasi advokato, kad jo 
provokatoriškus darbus apgin
tų, 

i 
Nuėjęs pas advokatą, pasi-1 

skundė, kad S. D. Draugijoj i 
varoma komunistinė propagan
da ir politika, tai paskutinės; 
rūšies provokatorius taip bjau-i 
riai meluoja. S. D. Draugija i 
niekad nekalba apie komunis-' 
tus ir nevaro propagandos. Vi-; Į 

ji draugija 
darbus del

drausti.

ELIZABETH, N. J
Singerio Siuvamu Mašinų Dirb
tuvėj Darbininkai Gauna Už
darbio Po 8 Centus i Savaitę

suomet apkalba draugijos rei
kalus, ir bėgamuosius reikalus 
kurie yra kiekvienam darbi- 

* ninkui naudingi, t. y., darbi
ninkų reikalus abelnai.

Jeigu praeitame susirinkime 
buvo atėjęs laiškas iš Apsigy
nimo Lygos, kuriame atsišau
kia tie darbininkai, kurie yra 
areštuoti ir stovi ant deporta-

sus metus pasidarė arti 30 
milionų litų gryno pelno.: Klaipėdos Direktorija 

Vien iš Vokiečių
yra'bę ?
Ka-' i r

kokis i1 “suplainėje,” tai koks yra skir: 
tumas tarpe komunistų ir ka-1 
talikų? Ar ne tie patys žmo-iVe paieido iš darbo 8,000 dar
nūs? Ar ne visi nori valgyti?! 
Mes, darbininkai, turime susi-!
prasti ir pažinti vienas kitą, I 
ar mes esame komunistai ar 
katalikai, turime suglajusti sa

lvo darbininkiškas jėgas; orga- 
išauginome I tuokimės į stiprias kovingas 
sunkiai už- Į organizacijas ir kovokime ly-1 

Jgiai prieš visus mūsų klasės 
turi rimtai išnaudotojus, parazitus ir pro

vokatorius ,o tada tik pageriu.- j 
sime savo būvį.

S. D. Dr-jos Narys. j 
Nuo Red.—Iš šio aprašymo 

pamatys,

šios , draugijos 
O I naudai, tai jis boikotuoja. Tai 

už- ar galima laikyti draugijoj
toks niekšas, kuris drįsta to
kius darbus atlikti, kurie yra 
žalingi šiai draugijai?

Ar galima leisti jam griauti 
[šią draugiją, ką mes, darbinin- 
jkai, per 20 metų
ir sudėjome savo 
dirbtus centus.

Draugijos nariai
Frenzelio provokacijas ap
svarstyti ir mesti lauk tokį na
rį. Mums nereikia tokio na- 

• -rio, kuris kapitalistams batus 
drtugiios | hūžo, už jo tokius darbus ne-j 

vr.? tilJl ’ ituri jam būti vietos darbiniu-1 skaitytojas pamatys, kokių
' ku tarpe. Į niekšų yra darbininkų tarpe,

provokato-' Kodėl jų yra? Dabar Kana- 
yra kun. j C^°J siaučia reakcija, Komunis- 

atlieka tų Partija nelegalė, Kapita- 
Esant hstams reikia šunų-šnipų. Jų

pa
ša- .
jau |

Pro-'

Dabar aiškiai Frenzelis 
rodė visiems darbininkams 
vo juodą darbą, kurį jis 
atliko ne pirmu sykiu.

j vokatorius Frenzelis mato, kad 
ia -šiandie reakcija siunta ir dar-

I bininkus persekioja, o ypač 
j komunistus, tai jis rėkia visa 
j gerkle ant susirinkimo, kad 
! čia komunizmas ir nuėjęs 
; skundžia valdžiai Jis mano, vis 
kokiu būčių galės vaiužia pri-| 
si kabinti prie šios 

i tai Frenzelio šioks 
Į ir pamatas.

S. D. Draugijos 
imti domėn Frenzelio 
kacijas ir rimtai 

į ar neša draugijai naudą tokie i dideliei bedarbei, darbininkai atsiranda iš socialfašistų ir ku-
;kasdieną pradeda pažinti, kasjn^’T To " ””” K‘'1U" 
Įjuos išnaudoja, ir kas sunkiai
; mūsų prakaitą, o mes, darbi- zelis ii tas kunigas, kurie eiX 

Tacl na darbininkus skųsti valdžiai; | 
kurie nori kenkti draugijai, 
nėra verti nei žmonių vardo, 
tai niekšai. Tokie žmonės, 
kurie nelaimėję draugijoj, bėgti 
pas valdžią, kuri spaudžia vi
sus darbininkus,—yra išgamos 
-šnipai.

Darbininkai prieš tokius el-

turi

. . , .b štai dar vienas 
nauai turi rjug ĮįetuvįLl tarpe

pi°vO"! Garmus, kuris irgi 
apsvarstyti, pjaurįausius darbus.

darbai, kuriuos Frenzelis atlie
ka. ar gali draugiją augti, 
jeigu draugijos narys dirba! 
tokias provokacijas? Kur pro i 
vokatoriaus pamatas, kad sio-lsu kiekviena diena mažinasi ir 

į je draugijoje yra komunistai. “piemens” avelės, kurioms 
j ir varo komunistų propagan-! jis kerpa piikai viinas.
|dą, ar jis turi pamatų, kad šio- Į ktrtbUltmi 

atlieka žalingus . ky^ dviejų 
jos narių? šioje'

draugijoj viskas yra vedama skundžia valdžiai, kad čia val- 
teisingai ir draugija diena iš g0 vįsj komunistai neina į baž-.
dienos auga kaip nariais, taip;ny^ja jr kjtus atkalbinėja, pra-! ementus turi kovoti taip, kaip 

valgyti Į prieš kokią bjaurią ligą. Prieš 
i tokius elementus reikia kovoti 

darbininkai, ne tik draugijose, bet visur, 
kur tik jie pasimaišo tarpe 
darbininkų. Todėl mes ragi
name visus darbininkus skelb-

Jais yra ir kalbamieji. 
Tokie asmenys, kaip Fren-

įlinkai, turime badauti.

Matomai jau neišgali išlaik- 
i gaspadinių, tai 

i nuėjęs kum G. į “suplainę”

ir pinigais. 1 šo, kad neduotų jiems
Tad provokatorius Frenze- be kunigo žinios.

lis, užvydėdamas, kad smar-; štai, 
kiai auga lietuvių darbininkų j mes 
pašalpinė organizacija, su pro-'1....

cijos, į visus darbininkus, kad vokatorium kun. Garmum ir
juos gelbėtų nuo deportavimo, kt. griebiasi bjauriausių prie-
tai provokatorius Frenzelis rė- monių, kad tik sugriauti 'šioji

draugai
; aiškiai matome šiandie 

kunigų darbus ir kuomi jie 
rūpinas. Ar turi kunigai nors 
mažą kibirkštėlę atjautimo pi griežtą kovą tiems niekšams 
ant tų alkanų bedarbiu, kad! visur.

IUHW

SMAGUS PIKNIKASD
H

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO III APSKRITYS 15 
s
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KLAIPEDA. — Naujai 
paskirtas Klaipėdai guber- 

Laike 20 mėnesių ši dirbtu- natorius V. Gylys paskyrė,

laiku dir- 
randasi 

vidutiniai 
tris die-

bininkų. Dabartiniu 
bančiųjų darbininkų 
apie 2,800, kurie 
gauna išdirbti apie
nas į savaitę. Uždarbio čekiai 
į savaitę laiko lyginasi viduti
niai nuo trijų- iki 
pusės dolerių.
naujiena toks uždarbis tenai i 
dirbantiems darbininkams. O ; 
diaugelis darbininkų gauna už
darbio čekius tik S centus i 
savaitę laiko. Vienas darbi
ninkas, gavęs 8 centus savai
tinio uždarbio, įdėjo šį čekį 
(ant 8 centų) į frėmus ir lai
ko parodymui, kiek darbinin
kai uždirba. F

vokieti Schreiber sudarvti 
Klaipėdos direktoriją. Pa
starasis sudarė direktoriją 
vien tik iš vokiečių, bet sa
koma, tie vokiečiai ne prie
šingi Smetonos viešputavi-

keturių irĮ^tli.
Tai visai ne • _______________

Į

'šeši Miliūnai Jaunųjų 
Pionierių

PITTSBURGH, PA.
Visų ALDLD. 33 Kp. 

Narių Atyclai
Draugai:—

ALDLD. 33 kp- susirinki- 
'mas pripuola nedėliok birželio 
I (June) 13 <L, LMD. svetainėj,

MASKVA. — Nesenai 
Sovietų Sąjungos Jaunųjų 
Pionierių (vaikų) organiza
cija minėjo dešimties metų p7?'./4 ’"

T* * *1 ~ ~ 1 AOO OI K) lO !l< Ji įsikūrė 1922
~ ’ | rinkimą,
šešių milionų serbui

sukaktuves. t
'metais iš 3,000 vaikų, gi da-;

Singerio’ siuvamų mašinų i pai> turi iki šeši 
dirbtuvės kompanija įsikūrė !napįu I 
1863 m. ir per 69 metus išau-1 " 
go į milžinišką, dviejų šimtui* • U 1 ii
milionų dolerių korporaciją.' p^BSOIUOS sVluSjyKl

Tai viena iš didžiausiu siu-1 SoVlCtlJ K&SykloS0 
<• I

Nedelioje, 12 d. Birželio- June, 1932
MEADOW GROVE

?

CRANFORD, N. J. 3
PRADŽIA 10 VAL. RYTE. ĮŽANGA 25c. GERA MUZIKA ŠOKIAMS

Prie pikniko vietos, miesto parke, yra graži maudynė, jžanga su savo siūtu 25c., samdytis siūtą, 50c. Daug 
pigiau, negu Coney Islande. Čia Išsimaudė, smagiai pasi šoksite3

£

£

5

S

5
Sietyno Choras, Newark, N, J.

S 
5 
S

i s
3

S

S

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

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

S GATVEKARIU važiuojant: imkite Union karą ant West Grand ir Broad St. kampo ir važiuokite į vakarus iki 
Centre St., Garwood, N. J. Ten matysite C.R.R. of N. J. stotį (Station);. Praėję stotį, eikite iki Nbrtlv Avė. ir paeD : 
sukite Cedar St. ir eikite taip> kaip viršuj nurodyta. Šekit skinas (iškabas). Brookside' Place' eikite'’ ikil DiVi’-'i 
sion Avė., ir eikite po kairei, ten ant Division Ave. rasite pikniką. \ s,/< i' t J

vamų mašinų kompanija visa-j ---------
me pasaulyje, ši kompanijai Sovietų Sąjungoje, 
valdo aštuonias dirbtuves Įvai-'base, daromi svarbūs- 
riuose kraštuose, samdydama i dymai su maitinimu 
28,000 darbininkų. Užlaiko l nierių. Kasykloj 17- 
dešimtis tūkstančių krautuvių i išteista pirma pož 
ir 60,000 ! ' 
kurie zuja po visą pasaulį.

Keletas metų 
įvesta skubinimo sistema, irstomos puikios ] 
užmokestis nuo šmotų—“piece | Kitose kasyklose bus 

I work”. Po šio įvykio tapo I steigiamos valgyklos, 
įvesta taip vadinama “IIoo-l  
ver stagger system” visuose SMETONOS PELNAI 
departmentuose ir skyriuose. I 
Toliaus tapo nukirstos algos 
taip žemai, jog nekurie dar
bininkai neuždirba 10 centui 
kelionei ant busų. Daugelis de
partment^ ypač 6, 8, 10, 29, 
35, 38, ir Diehl Co. (po kont
role Singerio’ kompanijos) 
skyriuose G. D. ir’ H., darbi
ninkai priversti laukti darbo 
net pusę dienos, kad gavus 
Batą valandų padirbėti.

Daugelis šlavikų likosi 
leista. Dabar randasi tik 
vieną šlaviką ant 
flioro, vieton trijų ar keturių, I 
dirbusių pirmiaus.

Adatų departmente 26 dir
bančios merginos, tapo priver
stos iššluoti ir išvalyti grindis 
visai už dyką. Dabartiniu lai
ku sąlygos dirbantiems darbi
ninkams veik nepakenčiamos. 

I Kitos išeities nerandant, dar- 
j bininkuose eina bruzdėjimas 
! už organizavimasi. Darbinin- 
I kai privalo organizuotis į Me- . . . r TA .

Apgailėtina, bet reikia pa- 
sakyti tiesą, kad 33 kp. na
riai labai nerangūs į susirinki
mus. Pereitą mėnesį, antrame 
nedėldienį, kuriame turėjo 
būti susirinkimas, nariai nesu- 

;siiiii]<o. šitaip, draugai, jau 
į per daug negražu. Taigi, at- 

rs į ši pusmetinį susi
nės yra labai daug 

reikalu. Reikia rink- 
dai i pusmetinę 4-to 
j konfei ercija, yra 
myga už šiuos metus, 
.c. Ir dar daugelis 

>arių nėra mokėję duoklių už 
iuos metus. Todėl \ isi būki-

ba įi
ma i- ALDLD. 33 Kp. K«m.

eininc; 
salesmanų-agentų,'vaigykla. Ten mainieriai! 

įgali pasivalgyti pietus švie-l 
tapoižio ir šilto maisto. Numa-I 

irstomos puikios pasekmės, i 
irgi!

DEGTINĘ
Lietuvoje 1931 metais į 

I parduota 5,225.936 litrai; 
degtinės. Smetonos valdžiai; 
vieno litro padarymas lesa- i 
vo 2.10 litų, o parduota už! 
7.70 litu. Tuo būdu per vi-

IMPERIAL BARBER
i SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

1 proga mokintis barberystčs ama- 
■ to. Išmokysime jus j trumpą lai- 
' ką, o išmokę padarysite puikų 
pragyvenimą. Mes mokiname ne- 

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

Pilnas Kursas $25
i Kurie jau turi pradžią, o nori 
| užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
I tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persit’K- 
i rinti.

Lietuvis Instruktorius 
612 10th Avė.,

Corner 44tli St. New York City

a*
k e-

pa- | 
po I 

kiekvieno ;

italo Industrinę Lygą. Lašy-1 
Į kito Lygai apie savo Sunkią 
ekonominę padėtį iš kiekvie
no skyriaus, department©, 5 
East 19th St., New Yorke City.

Reporteris.

Airijos Senatas Prieš
Prezidentą De Valerą

DUBLIN. — Airijos 
natas atmet^prezidento

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

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

LUTVINaS

Luti in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

C

6R S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
J eL Triaity JUSTUI

■zt? r n.,*1

JUOZAS KAVALIAUSKAS <f>

De
Valeros pasiūlymą panai
kinti prisięgą Anglijos mo

narchijai. Jeigu De Valera 
į laikysis savo nusistatymo, 
i tai turės paleisti seimą ir 
paskelbti naujus rinkimus.

•jTačiaus manoma, kad Airi- ~ 
•'jos buržuazijos atstovas De 
'Valera susitaikys su .Angli- 
i jos imperialistais. į

<t>

d)

<♦>
<♦>

Laisniuotas Graborius
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

4>

Smarkūs Mūšiai Chinijoj
i HANKOW.—Honarjį pro- 
įvincijos reakcinė valdžia 
sumobilizavo visas savo 
spėkas sukriūšinimui revo- 
liuoinės’ arthijos. Sakoma, 

.. kad eina labai kruvini mū
šiai; ^Sukilėlių armija (vei- 

■ kiausia Raudonoji Armija) 
į turinti mūšio lauke 20,000 
’ gerai ginkluotų vyrų.

Įsikūręs 25 MetaiM.
M.

' X.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas _ Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mešlažarnes, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydoiųos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susi rokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

Z i NS no EAST 16th ST. N. Y.
i Kasdien — 10 A. M. iki 8 P.

Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P.

<



LAISVEPuslapis šeštas ,

VIETINES ŽINIOS
‘Laisvės5 Pikniko Naujienos

Vis daugiau balsų girdėti iš 
tolimesnių miestų pikniko rei
kale. Skaitykite, ką rašo drau
gė iš Long Islando:

“Gerbiami Draugai!
Jūsų laiką, kuriuomi kvie

čiate Chorą Pirmyn padainuo
ti “Laisvės” piknike, ir tikie- 
tus gavome. Ačiū! Choras 
nutarė dalyvauti programoje. 
Atsiprašau, kad užtrukdžiau 
pranešti choro tarimą.

Žinau svarbų sekretą; kai
po moteris, negaliu iškęsti ne
pranešus. Tik prašau niekam 
nesakyti: Choras Pirmyn pa
sisamdė didžiausią busą važia
vimui į pikniką ir, kiek jau 
žinoma, tai visi choriečiai ne
tilps į tą busą; tat organizuo
jama privatinės mašinos nuve
žimui tų, kurie netilps į busą. 
Mat, Choras Pirmyn subruzdo 
gauti kuo daugiausia narių ir 
padaryti “supryzą”, išeidamas 
ant estrados kaipo didžiausias 
choras. Bet tai yra daroma 
kurčioje slaptybėje, kad kiti 
chorai nedasižinotų. O kad 
greatnekiečiams tas pavyks, 
tai nėra ko abejoti, nes ką tik 
jie panori, tą ir padaro. Aišku, 
jog jie ir šiuo kartu nustebins 
svietą, pasirodydami kaipo di
džiausias choras “Laisvės” pik
nike.

Draugiškai, Choro Pirmyn
Sekr. A. Bečienč.

Čia iškilo svarbi paslaptis- 
Nėra abejonės, kad ji kaip 
šaltu vandeniu perpils kitus 
chorus, kurie dalyvaus šio pik
niko programoje.

Drg. A.- J. Pranaitis prane
šė, jog iš Philadelphijos at
vyks keli busai, iš Patersono 
smarkiai rengiamasi mašinom 
ir busais atvažiuoti; iš Eliza
beth©, New'arko, Clifside ir ki
tų New Jersey vietų irgi ren
giamasi atvažiuoti. Svarbiau
sia, kad Massachusetts ir Pen- 
nsylvanijos revoliuciniai darbi
ninkai atvažitioja masiniai.

5,000 PUBLIKOS f “LAIS
VĖS” PIKNIKĄ- BROOKLY- 

NIEČIŲ OBALSIS

Gellerio kompanijų šiaučiams 
yra rengiamos Tag Days, rin
kliavų dienos su dėžutėmis 
gatvėse, šiandie, rytoj ir po
ryt. Gaukite dėžutes po num. 
61 Graham Ave-, Brooklyne, 
569 Prospect Ave., Bronxe, ir 
301 W. 29th St., New Yorke, 
ir eikite parinkti aukų tiems 
narsiems čeverykų pramonės 
kovotojams.

Apart kitų kalbėtojų bus ir 
lietuvis kalbėtojas, V. Tauras 
iš Brooklyn©.

Yonkerso lietuviai darbinin
kai raginami kuo skaitlingiau
siai atsilankyti.

Vienas iš Rengėju.

želio 10 d., šv. Jono kapinėse- 
Laidotuvių apeigom rūpina- 
graborius J. Garšva.si

Buvo Geras TDA. 17-tos 
Kuopos Susirinkimas

Taip tai atsiliepia kolonijos 
į “Laisvės” masinį pikniką. 
Na, o ką sako Brooklynas?— 
Truks—laikys, sūtraukt PEN
KIS TŪKSTANČIUS PUBLI
KOS į pikniką,—tai brookly- 
niečių atsakymas. Tą pasiry
žimą jie storai ir entuziastiš
kai pabrėžė “Laisvės” skaity
tojų ir rėmėjų susirinkime pe
reitą trečiadienį. Susirinkę 
tarėsi sudaryti urmininkų bū
rius mobilizavimui žmonių į 
pikniką. Užsirašė du tuzinai 
draugų ir draugių dirbti pačia
me piknike. Daugelis išanks- 
to nusipirko tikietus ir pasiė
mė 400 tikietų pardavimui ki
tiems. Ir nėra abejonės, kad 
tarp jų ir kitų “Laisvės” pik
niko tikietų pardavinėtojų kils 
rimtos varžytinės, katras dau
giausia ..paskleis tikietų,—o 
šitaip pasižymėjusiam 
duota graži dovana.

Kai kurie veikėjai iš 
nijų buvo numetę žodį 
Brooklyno adresu, kad, 
Brooklynas “rambus”, 
draugai veikiausia turės 
mainyti savo nuomonę, 
milžiniškas Brooklynas 
judins; o jis judinasi.

Busais Važiuokite j LDS. 
III Apskričio Pikniką

Lietuviu Darbininku Susivie
nijimo Trečio Apskričio na
riai ir pritarėjai yra pasiryžę 
atlaikyti savo apskričio garbę 
ir sudaryti skaitlingiausią sve
čiais pikniką iš visų, kurie tik 
šį sezoną buvo, taip kad atei
nantį sekmadienį, birželio 12 
d., užpildyt dar ir su magary
čiomis erdvingą P. Vaičionio 
daržą, Cranforde, N. J.

LDS. 1-ma kuopa ir Aido 
Choras mabilizuoja busus va-> 
žiavimui į pikniką. Visi sykiu 
važiuokite busais, bet tam tu
rite 
sto 
m a, 
sais
giausia ir pigi, tik $1 į abi 
pusi.

Busai išeis nuo “Laisvės” 
svetainės lygiai 12-tą vai. sek
madienį. Piknike dainuos Aido 
ChorO Merginų Sekstetas ir 
Aido, Bangos ir Sietyno cho-į 
rai. Šokiams grieš smarki or
kestrą.
ir gausybė įvairių užkandžių j 
ir gėrimų. Įžanga tik 25 cen
tai.

PASTABA: Jeigu kartais 
tą dieną lyty, tat piknikas 
įvyks Litvino svetainėj, 69 So. 
Park St. Eliabeth, N. J.

S. Narys.

, John Alfred, 29 m. amžiaus. 
306 Lafayette Ave., mirė bir
želio 5 dieną, palaidotas bir
želio 8 d., Maple Grove kapi
nėse ; pašarvotas graboriaus 
M. Ballas (Bieliausko) įstai
goj.

William Savidge, 24 m. am
žiaus, 4 85 Grand St., mirė 6 
d. birželio, St- Catherine ligo
ninėje; palaidotas birželio 9 
d. šv. Jono kapinėse. Abiejų 
laidotuvių vedėju buvo grabo
rius Matthew P. Ballas (Bie
liauskas).

bus

kolo- 
kitą 

girdi, 
Tie 

per- 
kada 
išsi--

Didž. N. Y. Draugiją Sąryšio 
Komiteto Susirinkimas

Didžiojo New Yorko Liet. 
Dar. Organizacijų Sąryšio Ko
miteto susirinkimas įvyks 10 
d. birželio, “Laisvės” svetainė
je. Pradžia lygiai 7:30 vai. 
vakare. Visi draugai ir drau
gės, dalyvaukite, nes yra la
bai daug svarbių reikalų ap
tarimui, 
pasiųsti 
Partijos 
renciją.

Sekretorė O. Visockienė.

trijų mėnesių
darbuotės pla-

nuolatiniai dele-

“Laisvės” raštinėje išank- 
užsirašyti, kad būtų žno- 
kiek busų paimti. O bu- 
kelionė šiuo laiku sma-

Tarpt. Darb. Apsigynimo 
kuopos Susirinkime trečiadienį 
“Laisvės” svetainėje dalyvavo 
narių daugiau, kaip keliuose 
pirmesniuose susirinkimuose. 
Išduota geri raportai iš TDA. 
plenumo, iš miestinės Kom. 
Partijos nominacijų konferen
cijos ir k L

Nutarta ne vėliau kaip už 
dviejų savaičių šaukt nepa
prastą kuopos susirinkimą iš- 
diskusavimui 
pasmarkintos 
no.

Išrinkta du
gatai į Bedarbių Tarybą, d. Be 
nėnas ir Kuncevičius; nutar
ta prisidėti su reguliariu mė
nesiniu kuopos mokesčiu prie 
Bedarbių Tarybos palaikymo.

Nutarta surengt kitą savaitę 
prakalbos opiausiais klausi
mais, kaip kad apie ateivių 
deportavimą, apie Kom. Par
tijos rinkimų kampaniją, apie 
ex-kareivių bonus, apie per
mainą linkui fašizmo Vokieti
jos valdžioj, apie bedarbių ko
vas, apie karo pavojų Sovie
tams ir apie revoliucines ko-

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

Lietuvių Darbininkij Susivienijimo 
40-tos kuopos susirinkimas įvyks 10 
<1. birželio (June), kaip 7:30 vai. va
kare, pas Blažius, 1730 De Kalb Avė.

Visi nariai turite pribūti, ir atsi- 
veskit naujų narių prisirašyt.

K. Nečiunskas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda saldainių krautuve. 
Yra 4 kambariai už krautuvės. At
sišaukite — 66 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

(136-8)

Bus sportiškų žaislų vas įvairiuose kraštuose.
Išrinkta prakalbų surengi

mo ir plakatų paskleidimo ko
misija: drg. Tamošiūnas, Leva- 
nas, Stakovas ,Buknys, su ku
riais turi tuo reikalu darbuotis 
ir visas kuopos komitetas.

Išrinkta kuopos delegatas į 
New Yorko valstijos Komu
nistų Partijos rinkiminių nomi
nacijų suvažiavimą birželio 19 
d., Schenectady. Padaryta ir 
priimtą paraginimai 
šų rinkt K., Partijos 
tams.

Kuopos reikalams 
sumetė $2.30, aukų.

PARSIDUODA
Parsiduoda užeiga, geroje biznio 

vietoje, parduodu todėl, kad turiu 
du bizniu ir vienam sunku apsidirbti. 
552 Forest Ave. Brooklyn, (Iwd- 
gewood) N. Y.

(135-140)

PARDAVIMAI
Parsiduoda bučernė ir grosernė'už 

labai pigią kainą. Nepraleiskite pro
gos, nes tokia proga retai pasitaiko. 
Pardavimo priežastį sužinosite nuo 
savininko. Antrašą gausite atsikrei
pę į' “Laisvės’’ raštinę.

(135-141)

10,000 Mokytoju-Bedarbiu 
Delegacija City Hali : > r ‘

eit para- 
kandida-

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja gerai įtaisytas forni- 
šiu«tas kambarys vienai ypatai; 
Williamsburgho apielinkėje, arti ge
ros transportacijos. Antrašas 38 
Stagg SU, ant antrų lubų.

-.■i,' . (137-140)

fenktadien., Birž. 10, 1932
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MATHEW P. BALLAS
( B I EL A U S K AS) 
GRABORIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS * DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR iŠ ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I, LIGONINE IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄx IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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LORIMER RESTAURANT
, LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

TEL. STAGG 
2-5043

1 Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai
I Dovanom ar patys sau noreda- 
Imi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką iš auksinių 
"nokite, kad pas mane 
j sipirksite.

I IVaTrūs 
f RODŽIAI 
■ 
Ijausios 
luž prieinama 
} KAINĄ

JONAS STOKES
Fotografas

Siuond pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo .studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
§12 Marion St., 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn^ bt. Y.

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

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja fornišiuoti kamba- 

kambariu arba vieną kambarį del 
dviejų, su valgiu ar be valgio. Ant 
vietos yra ir restaurantas. 518 Grand 
St. tarp Lorimer ir Union Ave. Broo
klyn, N. Y. ,

(136-1141)

NEW YORK. — šiapdię į 
miesto valdybą eina delegatai 
10,000 bedarbių mokytojų ir 
Studentų Konferencijos su rei
kalavimais : nemažint mokyto
jų skaičiaus, i 
jiems algų ir nekelt mokesčių Į)YieioSe DirbtllVeSC 
studentams, lankantiems mies
tines kolegijas- Delegacija

draugai

K. R.

nenumušinėt Šiaučiai Laimėjo Streiką

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

toliau madienį,
Odos

BROOKLYN, N. Y

BROOKLYN, N. Y.

Jeig-u darbininkai masi- DEKAVOJU PACIENTAMS

YONKERS, N. Y

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

ir

Ll

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-Taipgi mes turime 

delegatą Į Komunistų 
N. Y. valstijos konfe- LAIK-

NAU-

MADOS

O

"T

o

o'
Aš dėkavoju visiems draugams už jy 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.

domi be
DR. O.

y
<3

Valandos:
Subatomis
Apart Nedeldienių

bausmės.
LAP. Kliub. Sekr.
A. Deikus.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

dešim- 
darbi- 
prieš

91 In-

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ii 

gimdymo organų

DR. M. FILURIN
/ 215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nmo 4 iki 8
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

TAG DAYS ŠIAUČIŲ 
STREIKAMS

Delei finansinės - paramos
I streikuojantiems Millerio ir ■■■■’ ----- --------- -- ------------------------ ------------- - --------------- ...... . !■ .. ------------------------------ - .. ■ - ...------ ------------------------------------------ —------------
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JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Siuvėją Streikai ir 
Laimėjimai

Rinkite Piliečiu Parašus 
Kom Partijos Kandidatams

Draugai ir komunistinio 
judėjimo pritarėjai, dau
giau veiklumo rinkime pilie
čių parašų Komunistų Par
tijos kandidatams !k Nors 
įvairios mūsų organizacijos 
tarėsi pasidarbuoti Kom. 
Partijos rinkimų kampani
joj, bet vis dar per mažai 
parodo praktiško darbo, o 
greičiausias darbas tai pilie
čių parašų rinkimas.

Darbininkai ir darbinin
kės, jaunuoliai ir suaugę, 
ateikite vakarais j “Lais
vės”' raštinę, gaukite infor
macijas ir blankas ir trauki
te rinkt piliečių parašų.' Ne 
tik patys ateikite, bet ir ki
tus atsiveskite. Nepamirš- • 
kite pavadint į šį darbą jau
nuolius ir jaunuoles. Kurie 
frieni, nedrįstate, gausite 
“Laisvės” raštinėje patyru
sius bendrus ir eisite sykiu, 
poromis parašanti. Tai bū
tinai reikalingas darbas, bet 
ir jdomus—juk namie būda
mas niekad nesužinosi to, 
kas galima matyt ir girdėt 
apie darbininkų Jr bedarbių 
gyvenimą, vaikščiojant po 
jų namus.

Atminkite, jog tik Komu
nistų Partija šiais laikais te
veda kovą už bedarbių ap- 
draudą ir dirbančiųjų reika
lus. Todėl, dirbdami Par
tijai, ir patys sau dirbsite.

NEW YORK. — Trečiadienį 
sustreikavo darbininkės ir dar
bininkai aštuonių moteriškų 
drabužių siuvyklų. Streikams 
vadovauja Industrinė Adatos 
Darbininkų Unija- Bosai, ati
darydami trumpą vasarinį 
darbų sezoną, kerta uždar
bius. Darbininkai priešinasi.

Darbdaviai dviejų siuvyk
lų jau'tapo priversti atšaukti 
uždarbių nukirtimą ir page
rint sąlygas.

:< *
Telefonas: Stagg 2-S1M

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKĄ 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

. . ., , . . , i BROOKLYN. — Potaipgi reikalaus, kad butų pa- ,.. ,v. ,. ; , , ’ „ . (ties savaičių kovos, 851 L 4-r* v»v-t vrhnrt ‘2 1 II nnillH c 7

! ninkai laimėjo streiką 
i Paris Shoe Kompaniją, 
graham St. Savininkas buvo 
prispirtas pripažint- darbinin
kų šapos komitetą ir paten
kint visus streikierių reikala
vimus.
Trečiadienį, po vienos dienos 

kovai, darbininkai Astor čeve
rykų kompanijos, 8 Astor Pla
ce, New Yorke, privertė bosą 
atsisakyti nuo kirtimo uždar
bio 10 nuošimčio; jis taipgi 
turėjo pridėt penkis nuošim
čius, kuriuos buvo numušęs ke
li mėnesiai atgal, ir pripažint 
darbininkų šapos komitetą.

Šiaučių streikams vadovauja 
Industrinė Čeverykų ir 
Darbininkų unija.

imta tarnybon 310 naujų mo
kytojų, kurie ir kurios 
nuo 1928 metų užsiregistravę, 
o dar negauna jokios vietos.

4 vai. po pietų įvyksta be
darbių ir dirbančiųjų mokyto
jų masinis mitingas City Hali 
Parke, New Yorke.

Solidarumo Dienos išvažiavi
mas Starlight Parke

Ruoškitės į Darbininkų Vie
nybės Dienos išvažiavimą, ku- 

Nors policija areštavo de- ri rengia Workers Internatio- 
Šimt pikietų, tačiaus visos už-

' streikuotos šapos yra
i vis tirščiau'pikietuojamos.

nal Relief birželio 12 d., sek- 
Starlight Parke, 

177th St. ir West Farms Road, 
Bronxe. Išvažiavime, be kit
ko, sakys prakalbas Amerikos 
darbininkų delegatai, ką tik 
sugrįžę iš Sovietų Sąjungos.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

’ ’ ’ operacijų
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

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

| Taipgi taisau visokius laikrod- 
?žius ir kitus papuošalų daiktus.
■ Taigi kreipkitės pas mane, o ‘ aš
I stengsiuosi pilnai patenkinti. < 
i Williamsburgiečiams, kuriems« 
i pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise.

n Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.” i

J VIKTORAS JANUŠKA
į 127-17 Liberty Avė
■ Tarpe 127 ir 128 gatvių

Richmond Hill, N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

! Ateivių Gynimo Susirinki
mas Šiandien Vakare

Šiandien vakare Ateivių Gy- Jy tarpe yra ir vienas Ken- 
nimo Komitetas šaukia nepap-, tucky mainierys. Išgirsite apie 
rastą susirinkimą—kovai prieš į 
sumanymą delei ateivių depor-1 mus 
tavimo. Tokį sumanymą prieš j 
klasiniai susipratusius ir vei-į 
kiančius darbininkus jau pri
ėmė Washingtono atstovų rū
mas, 
niai nepasipriešins, tai jį už- 

.girs ir senatas. ,
Atstovai visų organizacijų, 

prisidėjusių prie Ateivių Gyni- 
i mo Komiteto, būtinai dalyvau- 
I kite šiame susirinkime, kuris 
įvyks 6:30 vai. šiandien vaka
re, po num. 799 Broadway, 
Room 410, New Yorke.

didžiausius Sovietų nuveiki- 
paskutiniais mėnesiais.

I Tie delegatai sugrįš laivu 
Berlin” . sekmadienį; prie- 

‘ plaukoj juos žada pasitikti 
tūkstančiai darbininkų. Iš 
prieplaukos važiuos tiesiai į 
Starlight Parką.

Svarbus Masinis Mitingas 
Šiandien

Įvairių tautų darbininkų or
ganizacijos rengia masinį mi
tingą reikalavimui paliuosuoti 
nekaltus Scottsboro negrus 
jaunuolius, kurie tapo nuteisti 
elektros kėdėn., Mitingas at
sibus šiandie vak., birželio 10 
d.. 37 Clinton St.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo nepaprastas susirinki
mas įvyks subatoje, 11 d. bir
želio (June), 1932, Kliubo 
Svetainėje, 80 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 6 :30 
vai- vakare.

Šis susirinkimas svarstys 
vien tik senojo namo klausi
mą, kuris šiuom tarpu gan 
serjoziškas dalykas kliubui- 
Visi nariai turi dalyvauti susi
rinkime. Kurie nepribus į šį 
susirinkimą, turės užsimokėti 
$1

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Ūmiai ir chroniškai vyru Ir 

moterų ligai kraujo ir ado*. 
Padarau ištyrimų ‘kraujo ir šlapumu.

DR. MEER
IM W. Mth St;, > Room Ml 

New York, N. Y.
Valandai Priėmimo i 

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

Sekmadlenlail nuo 11 ryto iki 1 pa pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”
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MIRTYS — LAIDOTUVĖS
Ėlzbieta Vaičiulienė, 46 me

tų, 327 Trautman Si., mirė 
birž. 6 d. Bus palaidota bir-




