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Suokalbi: Žudyt Ame
rikonus Inžinierius

Baltagvardiečiai ir impe
rialistai sugalvojo naują 
planą su kurstymui Ameri
kos žmonių prieš Sovietų 
Sąjungą. Komunistų “Dai
ly Workeris” iškėlė aikštėn 
faktus, kurie parodo, kad 
baltagvardiečių yra planuo
jama žudyti amerikonus in
žinierius Sovietų Sąjungoje. 
Toksai kruvinas žygis, jų 
supratimu, sukiršintų ame
rikonus prieš komunistus ir 
prieš Sovietų valdžią.

Kontr-revoliucionieriu or
ganizacijos skyrius randasi; 
Amerikoje, kuris veikia po 
vardu “American Vigilant 
Intelligence Feder ation.” 
Raštinė randasi Chicagoje. 
Sekret. yra tūlas Harry A. 
Jung, kuris yra žinomas 
agentas požeminio pasaulio, 
gengsterių ir Fišės komite
to.

Pavojai Žvejams
MASKVA. — Gautas iš 

Irkutsko pranešimas, kad 
Baikal ežere penki šimtai 
Sovietų žvejų tapo pagauti 
ant didelio ledo ir nunešti 
nuo krašto. Skubiai pasiųs
tas laivas jų išgelbėjimui.

O Finliandijos įlankoj 
septyni šimtai finų žvejų 
buvo papuolę tokioj pat ne
laimėj. Apart vieno, kuris 
mirė nuo širdies ligos, visi 
tapo išgelbėti.

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS
Scranton, Pa. — Užsida

rė Taylor Discount and De
posit bankas, kuris turėjo 
virš $2,000,000 depositų.

Albany, N. Y. — Valdžios ■ 
raportas parodo, kad taupi-1 
nimo depositai N. Y. vals
tijos bankuose šiais metais 
mažesni ant $21,079,487.

London. — Gautas prane
šimas, kad Belgijos valdžia 
atsisakė įleisti Ida Wright, 
motiną dviejų Scottsboro 
jaunuolių. Reakcinė val
džia, matomai, bijo darbi
ninkų agitacijos prieš Ame
rikos imperialistus.

Great Neck, N. Y. — Bir
želio 10 d. automobilių ne
laimėj užmuštas vienas 
augštosios mokyklos stu
dentas ir keturi sunkiai su
žeisti.

Newark, N. J. — Prohibi- 
cijos agentai užgrobė vago
ną, pilną mūnšaino. Sako, 
kad degtinės vertė siekia vi-; 
są šimtą tūkstančių dole-1 
rių.

Chicago, Iii. — Telegra
mų kompanijos laukia gra
žaus biznio iš republikonų 
konvencijos. Jos prirengė 
parankumus delei persiunti
mo į visas šalies dalis 350,- 
000 žodžių į valandą!

t

Tokyo, Japonija. — Gau
tas pranešimas iš Mandžu
rijos, kad Japonijos armija 
visai supliekus ir pakrik- 
džius generolo Ma kariuo
menę.

Santiago, čili. — Jungti
nių Valstijų valdžios atsto
vas užprotestavo prieš nau
jos Čili valdžios nutarimą 
užgrobti užsienio valiutą ir 
paskui savininkams atmo
kėti Čili pinigais. Protes
tuoja ir kitos kapitalistinės 
valdžios.

Pirmas Lietuvią 
Darbininką Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienią

Darbininkai Visą Salią, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

DIDŽIAUSIAS LAIMĖJIMAS REVOLIUCINIU VETERANŲ 
WASHINGTONE; DU ŠIMTAI JŲJCUR IE BUVO SUAREŠ
TUOTI, PALEISTA IR PASILIEKA KOVOT UŽ BONUS
Eiliniai Veteranai Paklupdė Ant Keliu 
Policiją ir Reakcionierius; Daugiau Ex- 
kareivip Šaukiama Maršuoti į Washingto- 

ną Ir Reikalauti Bonų
Socialistai Susivienijo su Hooverio Valdžia Prieš Badaujan

čius Ex-kareivius Darbininkus; Norman Thomas Atsišau
kimas Atmeta Veteranų Reikalavimą Atmokėti Bonus

I
£

FAŠISTAI PUOLA 
DARBININKUS

BERLYN. — Birželio 10 
d. juodieji hitleriniai fašis
tai darė teroristinius už
puolimus ant darbininkų. 
Daugelyje susikirtimų ne
mažai darbininkų sužeista.

NUSIŽUDĖ MORROW
TARNAITĖ

Išgėrė nuodų ir nusižudė 
Violet Sharpe, kuri tarnavo 
Lindbergu-Morrow namuo- 

Jai buvo primetamas 
pavogimą

Komunistų Partija Mobilizuoja Plačiąsias Mases už Rė
mimą Eks-Kareivių Reikalavimo Washingtone; Cent- V’ .
ratinis Komitetas Instruktavo Visus Distriktus Visur Į žinojimas apie 
Rengti Masinius Mitingus po Atviru Dangum, Nešti Lmdbergnų bei bes. bnarpe
Rezoliucijas už Eks-Kareivių Reikalavimus ir Prieš buvo tik 28 metų amžiaus. 
Reakcinį Dies Bilių. -------------------

“Laisvėje” buvo pranešta, nūs. Tai atviras socialfa-1 Darbininkai Kovėsi su 
kad policija ir reakciniai šistų susidėjimas su Hoove-1 
eks-kareivių vadai ,Wash-!rio valdžia prieš badaujan- 
ingtone, pagal Hooverio vai-;čius bedarbius darbininkus 
džios instrukcijas, buvo su-! veteranus. Už tai vetera- 
ėmę du šimtu eks-kareivių, inai su .didžiausiu pasipikti- 
•nm L\i įmylimu i n • • . • ■» •

Kruvina Policija

BEDARBIU JUDĖJIMAS SUKRATĖ WA
SHINGTONO VALDŽIĄ, BET NEPA
KANKAMAI GALINGAS, KAD TIKRAI 

LAIMĖTI
Se-

H

WASHINGTON.
natas 72 balsais prieš 8 nu
tarė, kad federalė valdžia 
paskirtų $300,000,000 delei 
šelpimo bedarbių.” Bet,

žinoma, tie pinigai nebus 
duodami tiesiai bedarbiams. 
Jie bus tik skolinami įvai
rioms valstijoms, kurios 
i “nebeturi iš ko šelpti” ba
daujančius bedarbius. Iš to 
aišku, kad bedarbiams teks 
be galo mažai, tik mažyčiai 
trupiniai. Jeigu ir visa su
ma būtų buvus paskirta tie
siai šelpimui bedarbių, vis

tiek būtu buvę tik stiklas 
vandens į kubilą.

Nežiūrint to, net ir tų ke
lių trupinių išplėšimas iš 
Washingtono plutokratų 
gerklių buvo atsiketas ma
sinio bedarbių judėjimo po 
vadovybe Komunistų Parti
jos. Nebūtų senatas nume
tęs nė tų trupinių, jeigu be
darbiai būtų ramiai mirę 
badu. Masinis judėjimas, 
masinės kovos, protestai ir 
reikalavimai, supurtė po
nus, bet jie dar nėra užten
kamai galingi, kad privers
tų juos tikrai šelpti badau
jančius bedarbius. • , ■

pribuvusių daugiausia is 
Clevelando. Uždarė juos, 
paskelbė komunistais ir pa
reiškė, kad iki vienam bus 
tuojaus spėka išgrūsti iš 
Washingtono. Tai buvo 
bjaurus valdžios užsimoji
mas padalinti veteranų spė
kas. Bet jis neišdegė. To
kia galinga protestų audra 
kilo iš pusės eilinių vetera

nų, j°g reakcionieriai ir po- 
|licija turėjo nusileisti; Te- 
| roristiniai valdžios žygiai 
| neišdegė. Tie du šimtai re- 
ivoliucinių veteranų paleista 

WASHINGTON. — Gau-1 ir pasilieka kartu su kitais 
tas pranešimas, kad Rygoje Washingtone kovoti už bo- 
darbininkai protestu oja nūs. 
prieš nuteisimą mirtin 
Scottsboro jaunuolių. Ak- platinamas bjaurus pareiš- 
muo tapo paleistas į Jungti
nių Valstijų atstovybės lan
gus. Akmuo buvo apvynio- __  ________ _______________r..........
tas raudona vėliava, ant ku- pasisakoma prieš veteranų bjaurų Dies Bilių, kuris at- 
rios užrašyta: “Protestuo- reikalavimą atmokėti bo- kreiptas prieš ateivius, 
jame prieš budelius.” -------- — ...... . ................. ......

MINNEAPOLIS, Minn. 
Pereitą savaitę čia keli šim- 

! tai bedarbių demonstravo 
i prie aldermano Peterson

Rygos Darbininkai Prieš 
Amerikos Budelius

Ne Pasikėsinimas, Bet 
Valdžios Provokacija

vai- į
kad;

Tuo tarpu tarpe veteranų

nimu pasitiko Hooverio ag
entus socialfašistus.

Gi Komunistų Partijos mamų. Policija padarė bru- • 
Centralinis Komitetas šau- tališką užpuolimą ant darbi- 
kia veteranus darbininkus įninku, bet pastarieji tvirtai-- 
kovoti už bonus, palaikyti į laikėsi ir gynėsi, kas kuo 
vienybę savo eilėse, neleisti papuolė, 
reakcionieriams ir policijai ninku, bet keli policistai ir- 
juos padalinti. Komitetas'gi smarkiai apkulti, 
šaukia visus Amerikos dar-1 
bininkus remti eks-karei- i 
vius. •

Toliau Komunistu Parti
ja įsako visiems savo dist- 
riktams bėgyje savaitės nuo 
birželio 13 iki 20 d. visuose 
miestuose rengti masinius 
susirinkimus po atviru dan
gum, aiškinti reikšmę vete-

Sužeista darbi-
\

Alkaną Farmeriu Mar 
šavimas Minnesota]

kimas Socialistų Partijos, 
po kuriuo pasirašo Norman.’
Thomas. Tam pareiškime prieš Atstovų Buto priimtą

VIRGINIA, Minn. — Un
ited Farmers League laikė 
konferenciją birželio 5 d. 
ir nutarė ruošti alkanu far- 

ranų maršavimo į Washing- i merįu maršavimą. Farme- 
rezoliucijas1 riai trauks į valstijos sosti-toną, priimti j 

už veteranų reikalavimus ir

reikalavimą atmokėti bo- kreiptas prieš ateivius.

KOMUNISTU PARTIJA ŠAUKIA
! DARBININKUS KOVOT

PRIEŠ DIES BLIU

nę ir reikalaus pašalpos. 
Maršavimas įvyks birželio 
21 d.

POLITINIAI KALINIAI
Už ATEIVIUS

Japonija Cenzūruoja
Žinias iš Mandžurijos

Staiga užtrūko žinios apie

i Popiežius Reikalauja 
Atlyginimo už Bažnyčias

MADRID, Ispanija. —Po
piežiaus Pijaus XI agentasJaponijos _ karimus žygius ^ileschim padavė valdžiai

Mandžurijoje. Nesenai bu
vo pranešta, kad Japonijos 
keturios armijos veržiasi 
linkui Sovietų rubežiaus, 
bet per kelias . paskutines 
dienas nieko apie tai nebe- 
rašopia. O paslaptis tame, 
kad Japonijos valdžia griež
tai cenzūruoja visas žinias 
iš Mandžurijos ir nepralei
džia nieko apie jos armijos 
judėjimus.

formalį reikalavimą, kad ji 
tuojaus atlygintų Vatika
nui už penkias dešimts baž
nyčių ir vienuolynų, kurie

TAMPA, Fa. — Vienuoli
ka tabako darbininkų, ku
rie pasodinti ilgiems me
tams kalėjiman už rengimą 
gegužinės šventės demonst
racijos, šaukia laisvėj esan
čius darbininkus kovoti 
prieš Atstovų Buto priimtą 
reakcinį Dies Bilių prieš at
eivius.

HAVANA. — Kubos 
džia garsiai, paskelbė, 
buvęs padarytas pasikėsini
mas bomba* užmušti prezi
dentą Machado. Piktada-į kos Komunistų 
riai tapę sugauti ant vietos. ’ Centralinis Komitetas išlei

do manifestą į visus darbi
ninkus ir darbininkes delei 
Atstovų Buto priimto reak
cinio Dies Biliaus prieš at
eivius. Mūsų partija nuro
do, kokie bjaurūs reakciniai 
tikslai yra šio biliaus. Tai 
užsimojimas ant visos dar
bininkų klasės. Tai dalis 
Hooverio valdžios progra
mos sulaužyti darbininkų 
klasės nugarkaulį, idant ji
nai negalėtų protestuoti ir KONGRESAS BAIGSIĄS 
kovoti prieš badą ir prieš 
imperialistinio karo pavo
jų-

Komunistų Partija šaukia 
darbininkus ir jų organiza- 
ei jas sudaryti bendrą ga
lingą proletariato frontą 
prieš šitą Dies Bilių. Kova

Bet> girdi; > prezidentas Ma
chado padatvė ranką “pikta- 
idariams” ir užklausė:. “Ko
kiais tikslais; jūs.mane no
rėjot užmušt?”

Visas dalykas dvokia pa
čios valdžios provokacija.

GABENA AMUNICIJAI 
MEDŽIAGĄ

CITY POINT, Va. — Iš 
čia labai daug nitrato išga-

tapo sugriauti bei sudegin- beno :į Japoniją. Ši medžia- 
ti 1931 metais laike įvairių ga bus vartojama amunici

jos darymui.riaušių. O tas tik parodo, 
kad Ispanijoj klerikalai jau 
yra. gerai įsidrąsinę. Bur- 
žujų-socialistų valdžios po-1 džios bankinis departmentas 
litika padeda Romos bažny- uždarė Trust Kompanijos 
čiai įsigalėti. banką.

Royersford, Pa. — Vai-

banką.

NEW YORK. — Ameri- 
Partijos

turi užvirti visuose Ameri
kos kampuose. Jon turi įsi
traukti kiekvienas revoliu
cinis darbininkas, kiekvie
nas ateivis, kiekviena dar
biniu Im organizacija.

Šis svarbus Komunistų, , ,
Partijos manifestas už at-istol birželio 9 d. buvo skait
ei vius darbininkus ištisai linga bedarbių demonstraci- 
telpa šios dienos “Laisvė- ja.
je.” Ibiams galvas skaldyti, įtūžę

1 bedarbiai paleido darban 
plytas ir akmenis, išdaužy
dami daug langų.

Tą pačią dieną Glasgowe 
bedarbiai surengė demonst
raciją prieš miesto valdžią. 
Ir ten policija demonstran
tus ištaškė.

Anglijos Bedarbiu
Demonstracijos

LONDON. — Mieste Bri-

Policija leidos bedar-

DARBĄ

WASHINGTON. — Sa
koma, kad Jungtinių Vals
tijų kongresas baigs sesi
jas birželio 27 d. Tuo lai
ku Chicagoj prasidės demo
kratų partijos konvencija.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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SUDAUŽYKIME DIES-FISH RILIU PRIEŠ SVETURGIMIUS!1 
GINKIT SAVO TEISES KOVOTI UŽ DUONĄ

FREEHOLD, N>J.

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

IMPERIALISTINIS KARAS IR ANTRAS 
INTERNACIONALAS

Tatai atrodo “tvirtą kal
ba,” “veikimo politika?’ Bet 
po valandėlės pamąstymo 
paprasčiausias darbininkas 
pasakys: gaminimas ir ga
benimas amunicijos ir karo 
medžiagų Japonijai jau tę
siasi arti metai laiko, o nei 
Antras Internacionalas, nei bjaurūs' fašistiniai diskredituoto Fish’ės taikomas atėmimui darbininkų teisės da

A.J.V. KOMUNISTU PARTIJOS CENTRALISM) KOMITETO PAREIŠKIMAS

Atstovų butas perleido bilių, kuriame yra Vo teisių.

Tarptautinė Darbo Unijų Komiteto sumanymai. Dies bilius prieš 
nedarė, sveturgimius grąsina visus kovinguosius 

Pirmoje vieto-

L J?12. m- ?a‘kanV karas ną kovą pries karą ir pries benf kokis atsišaukimas 
atėjo kaip žaibas įtemptoj valdžias, kurios ji rengia. daromas tuomet, 
Europos atmosferoj, uzveis- Priešingai! Net Pildantysis j a ija jau yra aplaikius'
4-ai y T/x -i n i ci Th i Lnynitot no IinvnA iv • .į

Federacija nieko
ikad tai sustabdyti. Tai tik darbininkus deportavimu.
•tušti žodžiai. Atsišaukimas, i je bilius atkreiptas prieš Komunistų Par- 
;kad nedaleisti gabenti karoįtiją, revoliucinį darbininkų vadą prieš ka- 

L j medžiagą — jeigu daroma Į pitalistinę ofensy va.
___ j Streiklaužio Doak deportavimo žingsniai 

tuomet, kuomet• dabar bus užtvirtinti kapitalistiniu įstaty
mu. Koalicinė demokratų ir republikonų 

iš Europos ir Amerikos vis-; valdžia nukalė naują ginklą kapitalistiniam 
ko, kas tik reikalinga vedi- ’ puolimui ant darbo masių gyvenimo nor- 

: taigi, kuomet i mos—del kapitalistinės išeities iš krizio.
Dies bilius yra Wall Streeto įrankių ne- 

Didžiau- 
i šia kliūtis pravedimui Hooverio režimo 
1 žmogžudiškų karo planų yra didėjantis ma
sių pasipriešinimas imperialistiniam karui. 
Komunistų Partijos vadovybėj Wall Stree- 
tas susiduria vienatinę spėką, kuri jungia 
darbo mases sudaužyti imperialistų karo 
planus, atidėti karą prieš Sovietų Sąjungą.

Nieku būdu neužtenka prižadų, melų ir 
demagogijos sukriušinimui augančio ma
sių pasipriešinimo. Brutališkas teroras 
yra mylimiausias valdančiosios klasės gin
klas. Darbininkų civilės teisės sutrempia-

Dies bilius prieš svetimšalius

Freehold miestelis yra apie 
i 58 mylios į .pietų vakarus nuo 
i New Yorko. Gyventojų ja- 
| me randasi apie 7,000, tarpe 
kurių apie 20'0 lietuvių.

Svaigiausioji išdirbystė, tai 
jkarpetų aųdinyčia, kurioje 
I pastaruoju laiku dirba vien tik 
! dalis pirmiaus dirbusių darbi- 
| ninku ir tai tik po keletą arba 
• kelioliką valandų savaitėje.

i pagerėjant,

Pirmadien., Biržei. 13, 1932

lyvauti revoliucinėse rinkimų kovose. Po
nas. Dies, parėmimui savo biliaus, pareiškė:
“Dabar laikas atėjo, kuomet mes turėtu-‘Laukiame darbu 
me sustabdyti padėjimą ant mūsų baloto bet belaukiant eina blogyn, 
bile komunistu tikieto dabartiniuose Ame
rikos rinkimuose.” ui^-i wn vc^v-j _ ;
mas nedaleisti darbininkams dalyvauti rin-ljaus dirbti- 
kimuose ir kovoti už savo reikalavimus. ‘ 
Darbininkai, atsakykite į tą ataką šimte-į 
riopu rėmimu darbininkų tikieto—Komu-1 
nistų Partijos kandidatų! Prieš bosų kan-i 
didatus!

Parėmimui to biliaus kongresmanas | _ 
Stafford pareiškė: “Aš nenoriu matyti, kad i reikmenų. 
būtų perleistas įstatymas, kuris suteiktų! blogai, 
teisę imigracijos viršininkams deportuoti | įėjo 
socialistus.” Bosai žino, kas jų draugai ir 
kas jų priešai. ;

Ponams reikalingas pakalikas—Socialis
tų Partija. Teroras, fašizmas ir Socialis
tų Partija yra bosų įrankiai pravedimui 
bado ir karo programos. Socialistų Parti
ja nutiesia kelią fašizmui. Kad sudaužyti 
bosų planą, mes turime išvyti iš darbininkų 
eilių kapitalistų agentus—socialfašistus.

Kova prieš Dies bilių yra kova už teisę i
. Kova už sustabdymą deporta-Į

■ -.h

Yra ir kriaučių šapa, kuri 
rikos rinkimuose.” Dies-Fish bilius taiko-1dabar nedirba- bet mano> tu°- 

Darbams 
i einant blogai, visa miestelio 
‘ pramonė ėjo blogyn. Pereitais 
į metais pramonės apyvarta ,bu- 
i vo apie 40 nuošimčių mažiau, 
i negu metai atgal. Aišku, dar- 
! Liniukai, mažai dirbdami, ma- 
1 žiau suvartoja pragyvenimo 

Pramonei einant 
pramonininkai nega- 

sumokėti paskolų į 
bankus, namų savininkai mor- 
gičių. Vienas bankas likvida
vo, pervesdamas savo apyvar- 

Antras, 
tuojaus

toj pavojais. Tarptautinis j Komitetas Darbo ir Socia- 
praletariatas paragavo be-jlistinio Internacionalo pri
siartinantį pasaulinį karą.'verstas pareikšti savo įaro-
Vanderveldei pirmininkau--nifeste, kad Tautų Lygos jaLar socialistai kalba apie ' 
jant, Antras Intęrnaciona- autoritetas yra apardytas.
las susirinko Basle ir pada- Tačiaus jie rekomenduoją, i 
re iškilmingus prižadus, pri-; kaipo vyriausią priemonę, I 
ėmė rezoliucijas, kurios bu-'kaipo taip vadinamą metodą. 
vo šventa prisieka, nes gra
sinami žmonės tikėjo į savo 
nuoširdumą.
" Rugpjūčio mėnesį, 1914 

metais, tie prižadai, tos pri
sietos pasiliko tik popierga
liais. Viskas, kas pasiliko, 
tai kruvina išdavystė, begė
diškas bankrotas Antro In
ternacionalo, kurį oportu
nizmas buvo suėdęs. Social- 
patriotizmas, politika “ma
tymo karui užsibaigus,” An
tro Internacionalo preziden
tas, Vandervelde, kaipo mi- 
nisteris jo didenybės Belgi
jos karaliaus, stojo už karą 
iki galo, o su juo visi vadai 
socialistų partijų, kurios tu
rėjo kovoti prieš karą.
j- Spindulys šviesos, vienin- 
tęlę viltis, tarptautinė revo
liucinė mažuma, būdama ka- 
ro sūkury, padėjo pagrindą 
Trečiam Internacionalui. .
!S1932 m. Karas! Japonija 
Užima Mandžuriją, atakuo
ja Shanghajų; tarptautinė 
Utmosfera 1labiau pribrendus 'sprogi-,nijUwU*u“ Sąjungą begyje:sės, “Padalinti ir valdyti” yra kapitalistų --------
mui, negu kada pirmiaus.'spaudimo priemonių prieš iPenkl?llkos . nĮetlĮ periodo,. obalsis. _ Susivienykime ir sumuskime bo- j • Uz gynimą svetur girnių darbininkų, uz’ 
Kiekvienas jaučia, kad vie-iv
na kibirkštis vėl gali už-padorius iš Japonijos! 
degti visą pasaulį.

Sovietų Rusija, darbinin
kų tėvynė, grąsinama, prieš 
įą daroma visokios provo
kacijos.
-Tam pačiam Vanderveldei;ternacionalo

įgrmininkaujant, Antias In-jat t • Zurich šuva-’patraukti nroletariata prie! 
ternacionalas vėl susirenka L imp. Jan wda kaj^trautti pimetanatą pne

atsišaukimą, jų net ta tuš-J atskiriama dalis karo rengimų, 
čia kalba jau suvėluota.

Pagalios Antras Interna-metoua ■ a agmiuo rwuao linci nei-į 

• inter-jcionalas, kuris mato didė-jkovai prieš karą ir 
vencijh, kad spaudimas bū- jančią masių simpatiją liū
tų daromas ant imperialis- kui Sovietų Sąjungos ir jų 
tinių valdžių! jpasiryžimą ją ginti, kuris,

' , . " . v ... t itačiaus neperstoja niekinęsDarbo n- Socialistinis In- Sovietų Sąjungą/perstatant 
ją tokia diktatūros šalimi, 
kaip fašistinė Italija, ir sa
kant, jog karo pavojus prieš 
Sovietų Sąjungą yra pačių

“Darbo ir Socialistinis In- 
i ternacionalas ragina visas 
;prie jo prisidėjusias parti
jas daryti spaudimą ant sa
vo valdžių, idant privalu- 
Imai, uz kuriuos jos pasisa- ^oi§eviLu išgalvota pasaka ma‘ bilius pries sveturgimius numas-1 streikuoti, 
kė, kad priversti agresyviš- sudrūtinįmui savo viLji J---- .............................................

būtų ant toliaus nepaiso- ^rsto^indi^Aawr^a'į dikta^'t 
mi.” ..v! r. • U- .• ~..J mia Matt
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kas sails laikytis taikos, ne- įpozicijoS; tačiaus yra Jpri.

Tokiu būdu D. S. Interna-' 
cionalas, vietoj tikėtis, kaip 
iki šiol, kad Tautų Lyga 
kovotų prieš karą, dabar ti
kisi, kad imperialistinės 
valdžios kovos prieš karą ir 
pačios susilaikys nuo bile 
kokio žingsnio. Antras In
ternacionalas, savo politiš
koj aktyviško dalyvavimo 
rengime karo, nieko kito ne
gali daryti, kaip tik ragin-

tą kitam bankui.
Freehold Trust Co., 
po naujų metų užsidarė- Lau
kiama atidarant ir žadama at
idaryti, bet vis dar tebestovi 
uždarytas. Šiame banke, gir
dėjau, Lietuvių Piliečių Nepri-

■ gulmingo Kliubo yra 700 do- 
į lerių, kurių dabartiniu laiku 
j kliubas negali gauti.

L i e t u v i š kų organizacijų 
iFreeholde yra ALDLD. kuopa, 
j kiek turi narių, nepavyko su- 
; žinoti, bet neskaitlinga nariais

x • • • • 1 • •/ t A
kuoja buržuazinę demokratiją, kaipo pn- vimo streiko vadų, Edith Berkman, F 
dengtą bankierių, fabrikantų ir žemvaldžių Borich, Vincent Kemenovich ir Augu) 

. Tasai bilius, kurį smarkiai re-ikinen (balto darbininko, kovotojo už neg- 
,mia Matthew Woll, streiklaužys Doak, rų teises) yra kova prieš Dies bilių. Kad 
; Tammany Hall atstovas Dickstein, taiko- ir mažiausias bandymas 'iš Wall Streeto 
imas padaryti nelegališka kovą prieš algų pakaliko Doak pusės terorizuoti ir užpul- įr yra’ Lietuvių Piliečių Nepri- 
! kapojimą, kovą už bedarbių apdraudą. Bi-įdinėti darbininkų organizacijas ir depor- gulmingas Pašalpos Kliubas.

1S-į Kliubas turi narių apie 70. 
šaukti didžiausio pasipiktinimo protestą, i Buvo surengęs pikniką 29 d. 
kuris atstumtų ranką to Wall Streeto ■ geg., kuris davė pelno $49.60. 
įrankio. .

Darbininkų masinis spaudimas sudaužė ną birželio. Susirinkime buvo 
Michigan bilių prieš sveturgimius. Darbi- priimta du nauji nariai.
pinkų masinis spaudimas gali sudaužyti tarta ręngti kita pikniką 10 
Dies bilių pirma, negu jį priims senatas. ! diena liepos. Nutarta įsives-

Kova prieš Dies bilių yra kova už darbi-į elektros šviesa į pikniko vie- \ 
ninku teises. Tai yra reikalinga kovos ,tą’ gaI,ina linksmin-
dalis prieš badą, kovos dalis prieš imperia-itls 1£1 ai na ies‘

’ 1 j Nutarta vasaros laiku laiky-
Sudaužyk'ime Dies bilių! !ti susirinkimus pirmą penkta-

! dienį kiekvieno mėnesio, va- 
! kare, ant Jasinko farmos, t. 
j y., ten pat, kur piknikus laiko, 
prie kelio, vedančio i English 
Town, apie pusė mylios nuo

/ Freeholdo.
Buvo susirinkime pastebėta, 

kad beveik nieko nėra rašoma 
lietuvių laikraščiuose. Tuomi ; 
klausimu Kliubas išrinko, savo

kas liečia tuojautinį grę- i — _____ _. - - - - -
siantį karą prieš Sovietui -- - - ... - - ....
Sąjungą: i

“Kontr-revoliucija ne tik į liūs bando nelegališkomis padaryti kovin-jtuoti kovinguosius darbininkus turi i 
tai Rusijoj, bet ir visam pa- gas darbininkų' klasės organizacijas ir jų 

!šauly neišvengiamai kursto vadus, kurie randasi pirmutinėse eilėse ko- 
karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Japonijos ataka ant Rusijos 
gali iššaukti pasaulinį karą. 
Darbininkai nedaleis savęs 
įstumti į tokį karą.” 

į Čia matosi Antro Inter-

voje prieš badą, kąpitalistinį karą ir tero
rą. Kova prieš Dies antį-sveturgimių ki
lių yra kova už duoną, kovą už darbą.

Kapitalistų programa sugrąžinimui ger
būvio pagelbą badp ir karo susitinka didė
jantį suvienytą pasipriešinimą' iš negrų

Turėjo savo susirinkimą 5 die-

Nu-

ti darbininkus turėti pasiti- 'naclonal° va^U .dvihezuve; ir baltųjų darbininkų pusęsfiš puses sve-
’kėjima savo valdžioms, ku- (apgavystė Neminint men-, turgnnių ir, ciagimių darbininkų. Dies bi- .

labiau įtempta, i rios turėtu paskelbti Japo-isevlkli rol®s. kovoje pries; liūs taikomas padalinimui darbininkų kla- listnų karą.'.Sovietu —n-o u™™ ........ --------------------------------------------k
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ia^kaip tai^atšaukH amba- 'u^ten^a socįalde- jsų bado ir karo programą” turi būt obalsis darbo masių vienybę!
“i:1- ?4" ... čiagimiai darbinio- Už gynimą darbininkų civilių teisių, už j
demokratų vadii kampaniją,kai turi stoti priekin į kovą už apgynimą1 gynimą darbininkų klasės organizacijų!
.1___L..f. x ", J *-c ’ '--c- I Už teisę streikuoti, už teisę kovoti už
jog jie lošia vyriausią rolę! Veteranų maršavimas į Washingtoną su- duoną!

Šalin bosų terorą—sudaužykime imperi-

mokratų spaudos ir social-i badaujančių milionų. čiagimiai darbinin-

Zurich rezoliucija, delei visose šalyse, kad suprasti, svetiugimių darbininkų, 
aiškių priežasčių, visai už- 
jtyli nusistatymą Japonijos 'darbininkų klasės moralia-1 darė paniką tarpe kapitalistų, kurie atsa- _ __ t __
į socialdemokratų partijos, me prirengime prie karo Į komingi už dabartinį krizį. Dabartinė rin- alistinio karo planus! 
s kuri yra nariu Antrojo In-'prješ Sovietų Sąjungą. Po | kimų kampanija, kurią išvysto Komunistui 1

Šveicarijoj, kąd sudėti nau
jus prižadus.

Istorija pasikartoja. Va
kar tragedija, šiandien far
sas. Farsas socialdemokratų 
vadams, kurie susirenka 
kalbėti apie “nusiginklavi
mą” ir “kovą prieš karą.” 
JCaipo socialpatriotai, kaipo

__  i . x v t v c Demonstruokite ir priimkite rezoliucijas
kuri nebuvo (į0> kaip jie viską darė, kadi Partija, grąsina bosams jų neribotam go- prieš Dies-Fish bilių!

!v< ’ZiynnK ■__ y-y y’Tdume, grąsina jų “teisei” išnaudoti. Ji ...
ižiavime. Japonija veda ka- imperialistų ir visokios rū-, numaskuoja bosų politinių partijų dema- mis ir telegramomis!
irq ir innnni-inc ęnniaidnrnn- g|eg konti’-revoliucionieriu !gogiją ir melus. Ji* jungia darbo mases A T w ------ *’~A"
kratų partija, būdama išti- prįeš Sovietų Sąjungą, jie miestuose ir ant ūkių į kovą apgynimui sa-l

Užverskite senatą protesto rezoliucijo- korespondentą, kurio pareiga

jrą, ir Japonijos socialdemo-

t.aportuotojai apie biudžetą'smerkti Japonijos socialde- 
irhilitarinei aviacijai Franci- mokratus arba reikalauti iš 
Jqj, kaipo atsteigėjai Vokie- jų kitokios politikos!' Tasai

kima Antrojo Internaciona- i,dabar tvirtina, kad “darbi- 
lo politikai, remia savo im-i 
perialistinę valdžią.

Kaip Renaudeį Vander- 
velde, Weis ir kitiems so
cialdemokratų vadams pa-

. A.J.V. Komunistų Partijos 
Centralinis Komitetas.

$ijos laivyno jie žino, jog jų 
&tsinešimas rytoj bus tokis

“pražiūrėjimas” Japonijos 
socialdemokratų rolės da-

J>at, kaip buvo vakar; jie loš bartiniu laiku suteikia tai 
tą niekšišką komediją, idant rezoliucijai visą politinę 
Suvedžioti žmones, tarp ku- reikšmę.
įtių jie pasėjo iliuzijas ir Ji apeliuoja į valdžias da- 
Įrflelus, ir tokiu būdu tasai Tyti spaudimą ant Japoni- 
Susirinkimas Zurich mieste, .'jos, kuomet tuo pačiu sykiu 
įnepaisant visko, pasilieka'žinoma, kad tas nebus pa- 
tragedija. Karo išvakarėse daryta, ir ji pridengia karo 
ihilionai darbininkų dar vis* 
turi, pasitikėjimo tiems žmo-

visą politinę

politiką Antro Internacio- 
_v____________ nalo Japonijos sekcijos (Ja- 

įlins, kurie begėdiškai juos ponijos socialistų partijos). 
Rezoliucija pareiškia, kad, 

jeigu Japonija tęstų savo 
agresyviškus žingsnius ir

apgavo 1914 metais, tiems 
žmonėms, kurie įstūmė juos 
į skerdynę delei išnaudoto
jų pelno.
J- Tuo
prieš karą, kuri tapo priim-

ĮVAIRŪS DALYKAI

bus rašinėti į laikraščius. Savo 
organu Kliubas turi pasisky- 

•ręs “Laisvę” užtat ir rašoma 
bus “Laisvėje.” Buvo pagei- 

kad ir “Vienybėje”davimų, 
ikad atitraukti juos nuo tik- būtų rašoma, 
j ros kovos UŽ darbininkų ' Kliubo Korespondentas. 
! reikalus—nuo rėmimo Ko- Į

ninkai neleis savęs įstumti į 
tokį karą.”

Nieko daugiau. Jie nera
gina darbininkus kovoti 
prieš karą, kad išvengti jo |per}yno New York “World- 
visokiais budais; jie tiktai ;TpiP(yram „ y ................
sako, kad jie, darbininkai 
neleis savęs įtraukti į tą ka
rą, kuomet, gi, darbininkai 
turi būt pastatyti -Sovietų 
Sąjungos pusėj prieš ata- 
kuotojus tame kare.

Čia -rezoliucija, kuri at- 
Irodo neva prielanki Sovie
tų Sąjungai, po veidmainiš
ka formula paslepia ;■ politi
ką bendro prasikaltimo su 
imperialistais.

Socialdemokratu'vadai ži-L ■■
no, kad darbininkai neką- ture\° slapta : konferewją

’ su prez. Hmdenburgu ir
sudarė planą pakeisti Bru- 
eningo valdžią , dabartinė 
valdžia, kūyi' susideda iš at
virų kaizerio šalininkų įr 
Hitlerio draugų. Hinden-’priešai.

Frederick Kuh rašo iš agitaciją Vokietijos Social- imunistų Partijos progra-;
1 'XT T r 1 ZZTTY 11 1 1 i • 1 •'  -   1 J Ž JI ~ 4  T7’ 1 Z ~demokratų Partijos

i Telegram,” kad Vokietijos
’ fašistų vadas Hitleris ;

“aiškiai susirišęs su nauja
valdžia, nors neatvirai., i ir kaizerizmo Vokietijoj. I 
Draugiškumas tarp Hitlerio'Ir kuomet mes sakome, kad j 
ir generolo Curt von jie; yra socialfašistai, tai r, 
Schleicher.^;, yra paremtas vadiname juos tikru vardu. L 
slapta sutartim.”

vadai; mos ir kandidatų. Kiekvie-: LietUVOS Degtukai Teks
laike prezidentiniu rinkimų.jnas darbininkas turi apsi- ą Kanifaliefamc
Rnialrio iio nviai ! Žiū rot kfld RhP.i fll f Ši ! OP- IVapilallSt aiTISyra Reiškia, jie taipgi prisidė- žiūrėt, kad socialfašistai ne- 
jo prie drūtinimo fašizmo.'apgautų. ' V- {y

Kauno spauda praneša:
“Iš švedų degtukų sindi

katui artimų žmonių mums 
teko sužiųęti,; kad švedų 
degtukų sindikato monopo
lines teisės Liętuvoje, Kreu- 
gerio koncerno bylai pasi
baigus, galinčios atitekti 
Amerikos bankams ir šiaip 
kapitalistams. Mat, Kreuge- 
rio koncerno akęijų dau
giausia turi amerikiečiai.”

Amerikos Legiono vadai 
P j smerkia veteranus, kurie 

maršuoja J Washington^ 
. reikalauti^ bonų. Smerkia

< ■■ Neigi geresni yra Ameri- juos generolas Harbord.
. Jie Sjjnerkla įjuos kapitalisti- 

j)tlniąusiai užgyrė Vokieti- Iniai laikraščiai, jų tarpe ir 
jos ■ socialfąšhtųs pėmimę | “liberališkas” i New York 
Hindenbuęgo. Jie susideda “World-Telegram.” 
su Amerikos Darbo Fėde- listų klasės nariai 
racijos fašistiniais vadais riai, generolai, Legiono va- 
ir bendrai veda kovą prięš ’dai, fabrikantai, bankieriai, 
kovinguosius darbininkus, kapitalistinių. laikraščių re- 
Socialfašistai kiekvienoj ša- diktoriai, visa parazitų kla- 
ly yra didžiausi darbininkų i sė, kuri puikiai gyvena, su 
y”"--- Jie, įsiskverbę į panieka žiūri į maršuotojus 

.burgąs eina ranka rankon' darbininkų tarpą, tarnauja reikalauti bonų. 
su kaizerįųįnkais ir hitlerL kapitalistams.

Artimi kaizerio šaliniu- 
kai, monarchistai, stambųš 
dvarponiai ir stambūs Kapi? 
talistai, kaį]5 dabar paaiški, 
Ii •• • 1 ■ j 1 /> »"• f i

tos socialistų vadai.

Kapita- 
oficie-

riaus prieš Sovietų Sąjun
gą; bet vietoj šaukti juos 
ginti Sovietų Sąjungą, tąi 
jie bando sulaikyti juos nuo 

. Ir tuo pačiu sykiu 
jie didina kampaniją mora-

Įgrąsinimus, tai Antras In- !<.ovo1^

___ „______ atšišauk7į Tarptautinę lio. Parengimo z prie karo 
ta Zurich mieste, turi ati- Darbo Unijų Federaciją, |Prį^s Sovietų Sąjungą. . 
paryti akis visiems darbi- idant kartu su ja priešintis į Sovietų Sąjungos taikos 
oiinkams, kas liečia tikrąją visais būdais gaminimui ir iPoh^ka nepripažįstama, bet 
&.ptro Internacionalo politi- ’gabenimui amunicijos, karo iPakaitotinai pareiškiama,

....... ’
rezoliucija! ternacionalas

Sovietų Sąjungos taikos n iais fašišįtaiš; * ruošia dir
vą atviram fašizmui. Hin-

Gi masės 
darbipinkų .jiems pritaria.

V • VZ V • t ' « ■> « k < •

mokėjimą, ir tos plačios dar
bo masės, kurios karštai 
tam pritaria,'sujungtų savo 
spėkas ir vestų neatlaidžią 
kovą, kad priverkti kapita
listus ir jų valdžią įvesti

(čia aiškią! pasidalina dvi i bedarbių ir socialu apdrau- 
Šiuose rinkimuose, kaip klasės. Būtu* darbininkų į dą, sutrumpinti darbo v~ 

denburgas ne dabar kaizeri-1 ir paprastai, Amerikos so- klasei ant'naudos, jeigu tas ilandasp sustabdyti algų ka- 
ninkų ir hitlerininkų draugu cialfašistai naudoja radika- pasidalinimas toliaus eitų, ipojimą, sustabdyti rengimą- 
patapo; jis, tokis buvo ir liškas frazes, kad apgauti jeigu tie tūkstančiai buvusio'si prie' naujos pasaulinės 
pirmiaus. Na, ir ųž tą kai- darbininkus, kad gauti pi- pasaulinio karo kareiviu, skerdynės.

Būt£: darbininkų j dą, sutrumpinti darbo va-
I VIA V** ** VI * * * VAJ V M J A X W A. V . t Ml* 4* PI

medžiagos ir produktu į Ja-P?^ reikalinga apsaugoti So
vietų Sąjungą tik tuomet, 

(Tąsa 3-čiam pusi.)
nėra atsišaukimas į poniją, ir boikotuoti visus 

; vesti ašt-, laivus, kurie atplaukia išdarbininkų mases
Na, ir už tą kai- darbininkus, kad gauti pi- pasaulinio karo 

!zerio berną varė didžiausią liečiu darbininkų balsus,' kurie kovoja už
kareivių, skerdynės, 
bonu at-
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Paraše M. Po-

Ap daryta

Eikime Į Darbininkų Mases su Apsvieta, Siūlykime 
Jiems Klasinę Apšvietą Tiekiančias Knygas, 

Rengkime Juos Kovai už Pasiliuosavimą 
iš po Kapitalistines Priespaudos

j išnaudotojus , bažnyčia lie- 
■pia darbininkams vien tik
■ maldauti pas kapitalistus
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Pirmiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 

JŲ YPATYBĖS. Paraše Dr. A. Pe
triką. Pusi. 128. Apdaryta

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE, 
popieros 450 pusi.

mus.
’ pil-!

dar

ELIZABETH, N. J.
L. Darb. Susiv. A. 4-tos kuopos 1 

susirinkimas įvyks antradienį, 14 d. j 
birželio (June) po num 
St.. 8 vai. vakare.
] o n ėk i t e atsi i a nk y t? 
rai prisirengti prie 
ko ir tain svarbių

Nepamirškite!

o. Park j 
rėš ma

ge- I

ir socialrevoliucionie-

Pirmadien., Biržęl. 13, 1932

išmislas.

►
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Kaip Klerikalai “Gina 
Darbininku Reikalus

MPEMAUS'HS KARAS IR ANTRAS |
• INTERNACIONALAS

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
kuomet ant jos pirma būtų 
padaryta ataka. Tas reiš
kia, kad Darbo ir Socialis
tinis Internacionalas da- 
leidžia, jog Sovietų Sąjun
ga gali būt užpuoŲkas. Re
zoliucija veidmainiškai kal
ba apie reikalingumą soli
darumo su Sovietų Sąjun
ga, bet nereikalauja, kad 
tasai solidarumas būtų iš
reikštas revoliuciniam ma
siniam veikime.:

Be to, rezoliucija reika- 
savo lauja legalizuoti menševi- 

de-;d°ja Ir apiplėšia darbiniu- į spėkas, policija, karinome- kus i
Bet tosįrius, ir tuo būdu likviduoti

ji moko, kad skriaudimas naš- j darbininkus nuo kovos prieš 
lių ir našlaičių • ir nutrauki
mas algos tarnams ir darbi- į 
ninkams yra nuodėmė, šau-’ 
kianti į dangų atkeršymo.
Bet ką gi reiškia tokis jsųsimylėjimo. • O kapitalis- 

I bažnyčios ir klerikalų “mo-jtai maldavimo nepaiso. Dar- 
1 kibimas” kapitalistus “do-'bininkai gali maldauti die
nos?” Kapitalistai kaip ne-!ną jr naktį, o kapitalistai į 

nepaiso to i tai nekreips domės. Bet 
Kapitalistai į kaip greitai darbininkai su-

Bostono klerikalų orga-! 
nas “Darbininkas,” kunigų; 
leidžiamas mulkinimui lie- į 
tuvių darbininkų, pastaruo- ■ 
ju laiku labai daug rašo į 
apie bolševizmą. Mat, kle- Į 
rikalai mato, kad net ir ka
talikai darbininkai, bedar
bės, skurdo ir bado span-, . _ .
džiami, pradeda pasipiktin-5alP, ir

- I “mokinimo.
nebijo nei dievo, nei velnio, į siorganizuoja ir parodo sa- 
nei dangaus, nei peklos, nes vo spėka, taip greitai kapi- 
jie gerai žino, kad tai. yra talistai atkreipia domę. Tie- 

............ 'išmislas. Tokiu būdu jie -sa> prieš darbininkus jie 
Meluoja, ivaro savo darbą: jie išnau- i tuomet atkreipia ir

ti kapitalistine sistema ir 
įsitikinti, kad tik bolševikų 
nurodomas kelias yra teisin
gas. Todėl “Darbininkas” 
visaip niekina bolševikus ir 
Sovietų Sąjungą, j 
būk Sovietų Sąjungoj . v_. , x ,
vyniasdešimts nuošimčių ru- kus. Dabai, kiiziui užėjus, :nę, teismus ir t. t. Bet toSji’ius, ir tuo būdu likviduoti 
sų tautos paliko be duonos jie verčia darbininkus skur-;jų spėkos nieko nereiškia proletarinę diktatūrą, kaip 
ir laisvės.” O šiandien vi-is^i i.1’ badauti;
siems gerai žinoma, kad So-1 suteikt1 badaujantiems be- 
vietų Sąjungoj nėra bedar
bės, nėra ’bado, nėra prie
spaudos—darbininkai L_~
vai, su entuziazmu budavo- 
ja naują gyvenimą.

Klerikalams, kaipo kapi
talistų agentams, rūpi ap
ginti stimpantį kapitalizmą. 
Bet jie žino, kad ypač dabar 
darbininkai nekaip žiūri į 
kapitalizmą, kuris juos 
smaugia. Tai kad apmul
kinti klasiniai nesamonin-

ti ir badauti; jie atsisako'prieš milžinišką darbo ma- reikalauja menševikai. Tą
sių spėką. Kapitalistai, tik, sai tezis yra paslėptas po 
menkai organizuotas darbi-1fraze aktyviško dalyvavimo 
ninku spėkas gali nugalėti, visų socialistinių spėkų gy- 
Bet jeigu darbininkai gerai nime Sovietų Sąjungos, 
susiorganizuotų, jeigu jie 
gerai vienybėj laikytųsi, jei
gu suprastų reikalą sudary
ti geležinį bendrą frontą vi-iR* 
sų darbininkų prieš bendrą j" 

tai jie puikiai nriešą, tai jie ant kiekvieno 
žino, kad tas skelbimas yra žingsnio laimėtų prieš kapi- 
tuščias dalykas; juk ir pa- talistus.
tys kunigai, kaip ir kiti pa-į Darbin5nkai tnri atsikra. 

................... .......... ..... .......... razitai, tam. netiki. Juk pa- ltyti kapitalistų agentip kle. 
gus darbininkus, klerikalai tJS kllnlSal pa..P’lslPIesę Irikalų, fašistų ir socialfa- 
per savo organą “Darbinin-;daug tu^?-„ A1’-P® daimasl Išistu. Turi suprasti, kad 

|su vargšais? Nieko pana-itik ;uvicniję sav‘o spgkas ir 
. saus. 1 aciaus jie veidmai- j vesdami neatlaidžią kovą jie 

i priversti kapitalistus
I išpildyti jų reikalavimus.

įdarbiams ir jų šeimynoms 
įtinkamą paramą. Jie nuka- 

lais- D°ja menM uždarbį 
dirbantiems darbininkams.

Kuomet klerikalai sako, 
ikad “vis del to bažnyčia ne- 
'siliauja jiems skelbus, kad 
savo turtais privalo dalintis 
su vargšais,”

Zurich rezoliucija prieš 
karą vien tik labai blogai 

| paslepia už savo frazių, ku- 
į rios taikomos apgavimui 
į masių, Antro Internaciona- 
llo politiką, kuri pasiliko ta

Puslapis Trečias

j darbininkui 25 nuoš. algos ir dabar jisai yra labai sun- 
į vienu kartu, tai gyvenimas pa- kus.
si d a rys nepakeliamas, o jau Am. W. Darbininkas.

Franci jos, Anglijos imperi
alizmą ir t. t.

Tarptautinis proletaria
tas neužmiršo 1914 metų 
lekcijų.

Šiandien prieš Antrą In
ternacionalą, prieš Interna
cionalą karo, stovi Komunis
tų Internacionalas, kuris 
šaukia darbininkų klasę į 
vienatinę reikšmingą kovą 
prieš karą, į kovą, kurią! 
bolševikai po Lenino vado- | 
vybe pergalingai vedė, idant 
“Su visa jų energija nau
doti politinį ir ekonominį 
krizį, karo sudarytą, prikė
limui žmonių iš miego, ir 
pagreitinti kapitalizmo vieš- 
natavimo puolimą.” (Rezo
liucija Tarptautinio Sociali
stu Kongreso Stuttgart, 
1907 m.)

Jules Humbert-Droz, 
Zurich, Šveicarija.

Naujas Nupiginimas

ką” (No. 43) sako:
Katalikų bažnyčia stoja už niškai nesigėdi sykį'kita pa-JoK 

darbininkus doroviniu atzv.l- k . kad kapi'tal Stai pri-! Kah 

doja teisingumo principą....... į valo savo turtais dalintis su
T x • i vargšais. Mat, kuomet jie
Ir štai kokis tas jų tei- | taip sako, tai sumulkina 

singumo principas”: ,tamsius darbininkus;
Neturėdama galimybės pri- rodo neva darbininkų prie- 

versti kapitalistus būti teisin- teliais. 
gai 
panaudoja savo dvasinį gink
lą jų teisėms apginti, 
galėdama, atgaivina 
ralų principą, kad 
tai ne koks gyvūnas, bet Die-!apmulkina, 
vo tvarinys.......

Tiesa, kapitalistai turėdami'

buvo rugpjūčio mėnesį, 1914 
m.—politika internaciona
lizmo išdavimo, politika pa
sitikėjimo imperialistinėms 
valdžioms ir rėmimo tų val
džių. Atydžiai skaitant 
Zurich rezoliucijos tekstą 
šviesoje tų faktų, ta politi
ka matoma kiekvienoje ei

P®?1' Legiono Vadas Keikia 
Veteranų Maršavimą

Darbo ir Socialistinio In
ternacionalo manifesto tik

iną reikšmę gali numaskuoti 
į plačiosioms masėms tik ko
munistai, pasiūlydami socia
listams darbininkams, pa- į

darbininkams, Bažnyčia | Taigi, tasai veidmainiš- 
ji kiek ^as bažnyčios skelbimas me

ta natų- bo gero neduoda darbinin- 
žmogus kams. tik juos > dar labiau

‘ Kapitalistams
Jjis nėra pavojingas.

... . . ' Ko kapitalistai labiausiai
pinigų ir statą sąye galingais, organizuotu darbi-
nepaiso bažnyčios mokslo ir i - - - - - ‘- ■-
elgiasi savotiškai, bet vis del v. , . . . . v . ,.,T. v. . . . < , . v .
to bažnyčia nesiliauja jiems nvcia darbininkus nesau- no. “Visas sis judėjimas, i jus. bendrą kova pries im-|
skelbus,'kad savo turtais pri- kia. Priešingai, bažnyčia šaukia Amy, “yra pasekmė įnerialistines valdžias, prieš į
valo dalytis su vargšais. Juk deda pastangas sulaikyti komunistinės inspiracijos.” Ijų pačių, prieš Japonijos,

New grindų bendro fronto, tikra j 
York pavieto Amerikos Le- revoliucini veikimą 

igiono komandierius H. J. į imperialistinį karą ir prieš | 
|J. Amy apsiputojęs smerkia | intervenciją, del nedaleidi-’ 
jbonų maršuotojus, reikalai!-Imo gaminti ir transportuo
ja, kad valdžia eks-karei- ti karo medžiagą, bendrą 

ninku kovos. O prie to baž- įvius išgrūstų iš Washingto- veikimą prieš karo rengė- o zl o ii -v-» n -i i i z 1 -i i o n -1r. K XI </» 1 , .-T „ Y * .

American Woolen kompani
ja paskelbė, kad su birželio 6 j 
d. numuša savo darbininkams j 
po 25 nuoš. Tai jau trečias 

1 algų numušimas šiame krizyje 
šios kompanijos darbininkams. 
Vieną kartą jinai numušė sa-1 
vo darbininkams algas dari 

j 1930 metais. Antru kartu 
numušė pradžioje šių metų, 
o dabar jau vėl numušė be pa- 

I sigai Įėji m o.
Dabar jau darbininkų ai-1 

gos yra nukapotos iki 40 nuo-į 
šimčių. Darbininkų vidutinis' 

yra tik po 25c i 
i valandą. Na, o labai daugi 
darbininkų visai nedirba. i 

Darbininkai, kurie dirba 
dar šiek tiek, tai nieko nesa
ko, nes bijosi, kad jų darbą! 

' prieš I neat’mtų tie darbininkai, kurie 
i dabar yra gatvėse. Tad dar- 
j bininkai bijo ir organizuotis. 
| Be to, kaip kuriose dirbtuvėse 
įdirba tik patys bosai ir forma-j 
I nai.

Nuodai, pidai, provokacijos—viską imperialistai tai so, kad išprovokuoti karą prieš darbininkų respubliką 
—Sovietų Sąjungą.

Bet tai dar neviskas, kad 
darbininkams algos nukapotos 
veik ant pusės. Jie apsunkiu-j 
ti ir darbu. Dabar darbiniu-Į 

| kai turi dirbti kartais už du ir j 
! tris darb;niūkūs. Iš tokio ’

J sunkumo ii darbo skub.mie, ži- 
■ noma, bosai daro sau pc 
, Darbiniu! ai jau kalbasi ir 
ni nepcsitenk’nimo, bet 

o rimtesnio nedaro, 
esa, kad kompanija ir 
ms algas jau apkarpė. Bet 
visuomet gauna daugiau, 

į negu darbininkai. Darbiirnkai 
įveik nežino, kiek formanai ir j 
j boseliai gauna algų. Vienok I 
| ir jiems nepatinka tas pasiel-' 
į g’mas. šie žmonės yra ge- ' 
Kausi kompanijų tarnai ir 

. darbininkų engėjai, bet dabar 
' jau ir jie gauna paragauti tų 
I pačių gyduolių. į

Darbininkai turėtų jau pra-j 
į dėti organizuotis ir veikti, i 
■kad pastojus kelią tokiam ai-; 
į gų kapojimui. Juk netekus!

69 s
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nes turim 
rengiamo pikni- ■ 
r?ikalų randasi. 1

Sekretore.
(139-140)

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 gerui prisirengti prie rengiamo 
pikniko, kuris jvyks 19 d. June, ant 
Vytautė Parkės. Nepamirškite ir 
nauju narių atsivesti 

Lyros r

I KAROLIO MARKSO 
į MA. Parašė L. B. 
: 336 pusi.
I SOCIALDEMOKRATIJOS ŽLUGIMAS 
I IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE

TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta
KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku

nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 56

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64

L1UD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRAKCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

Apdaryta
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė

H. Gorter. Turi 192 puslapių. Apdr.
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi 

j 386 puslapiu. Apdaryta
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.

J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
I žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi

reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Turi 628 pusi. Apdaryta

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO- 
I JE. Parašė d. A. Bimba. Turi 608 

puslapiu. Gražūs apdarai
KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.

Parašė U. Sinclair.
RUSIJOS ISTORIJA, 

krovski. 320 puslapiu.
LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR

BAI. Parašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalinga perskaityti lUbkvie- 

' n am darbininkui ir darbininkei. Turi 
į 432 puslapių. Aapdaryta 
j PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He-
| kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius
I Knyga labai naudinga. Ji turi 416 
i puslapiu. Apdaryta
I KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. Bu-

charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 

; vdas, iš kur kyla bedarbės ir karai.
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligija. Turi 224 pusi.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Paraše F. Vaikšnora. Turi 256 pusi. 
Gražiai apdaryta

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankve- 
dėlis del klasinio lavinimosi. Labai 
naudinga kiekvienam darbininkui bei 
darbininkei. 32 pusi, kaina tiktai 

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NE
LAIMĖJE. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Išleido “Laisvė.” Knyga turi 
126 puslapius, aprašyta 200 ligų, pa
duota ir patarimai, nurodymai, bei 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal
bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira
šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. Perkant jos kaina 

.JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet.
■ poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė

L. Andrejev. Knyga turi 56 pusi. 
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi.

ARELIAI. Apsakymėlis. 16 pusi. 
PROFESINĖS SĄJUNGOS.’ 24 pusi. 
PARYŽIAUS KOMUNA. Parašė 

Baks. Turi 66 pusi.
NAUDOTOJŲ TIKYBA. 
TAUTU LIUOSUOTOJAI. v

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčiu pigiaus.
yra 1.00 vertes, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

antrašu ir vardu:
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

.50

1.00

.15
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Pirmadien., Biržei. iŠ, 1982

B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA
(Tąsa)

—Teisingai! Teisingai!—Kaip apie tai 
Žikarievui pirmiaus ir mintis į galvą neat
ėjo? Tikrai, tai išėjimas!

—Kazei'me bus organizuota ant komu
nistinių pamatų,—tęsė Maksimas,—ir bus 
tas branduolis, aplinkui kurį jungsis ir bu- 
davosis naujas gyvenimas.

—Teisingai! Teisingai!—jau šaukė Ži- 
karievas. Jis pašoko iš vietos ir džiaugs
mingai šaukė!—Teisingai! Kazermė! Ko
muna! Galima bus mokintis; o, kaip bus 
gerai, O aš jums, draugai, radio įrengsiu, 
klausysime prakalbas ir dainas net iš Mas
kvos! O, kaip bus gerai!

—Taip, bus ir knygynas!—džiaugėsi ir 
Kamenievas.

—Ir raudonas kampelis, būtinai!—atsi
liepė Gaidaš.

Iš. karto visi komjaunuoliai pradėjo rė
kauti ir savo pasiūlymus teikti.

—Kad ir virtuvė būtų su visais įrengi
mais.

Radio aparatas. Radio aparatas! — kas 
tai šaukė.

—Tai jau nesirūpinkite, draugai, radio 
aš įrengsiu!

Sugrįžo Alešinas ji 
Alešinas grįžo atgal į kasyklą. Teismas 

pripažino jį kaltu užmušime per nelaimę 
jo tėvo ir nuteisė penkiems metams prie 
verstino darbo, bet, imdami atydon įvai
rius palengvinimus ir jo tėvo elgesį, skaitė 
bausmę baigta ir teikė jam progą grįžti at
gal į kasyklas ir ten dirbti.

Ant Alešino teismas nepadarė jokios įta-; 
kos, jis linkui nuosprendžio šaltai atsinešė. į 
Jis jau buvo prisipratinęs prie minties, kad I 
jis sėdės kalėjime ir apie nieką daugiau i 
negalvojo. Bet kada palietė jį palengvini-; 
mai, ir dabar jam reikėjo grįžti atgal į ka-! 
syklą, tarpe pažįstamų ir prie motinos, tai' 
jis be galo susirūpino.

Traukinys- vienodai stuksėjo, per langą 
matėsi rudens oro apstuptos Dono dyku
mos ir mainierių nameliai. Ant nedidelių’ 
gelžkelio stočių trumpai traukinys apsisto- i 
davo. Ant platformos- išeina stoties virši
ninkas su raudona kepure. Vaikštinėja 
vaikinai, merginos ir taip žmonės. Jie 
kiekvieną dieną reguliariai būna čia, kaip 
kurie del žingeidumo, o kiti atlydi bei pa
sitinka pažįstamus ir savuosius...

Alešinas žiūrėjo pro. .langą ir jam buvo 
be galo nesmagu. Mpnotoniškai ir vėli 
stuksėjo traukinio ratai... Kiekvieną die
ną jis artinosi prie namų. Jis prisiminė, 
kaip savo laiku buvo centre septynis mė-i 
nesiūs mokykloje ir kiekvieną dieną pirko 
dienraštį, kad sužinojus, kas darosi Don- 
base. Kaip jis tais laikais mylėdavo gauti 
iš namų laiškus, štai jis dabar per langą 
jau matė Donbasą. Dykumos, kurias re
voliucijos ir piliečių karo metu jis su Rau
donąja Armija skersai ir išilgai išvaikšti- 
nėjo. Kasyklos, už kurias taip kovingai 
jie kovojo prieš baltuosius. Taip, tai yra 
Donbasas, anglis ir kraujas, o kartu neiš
semiama energija del darbininkų tėvynės.

Kuo arčiau jis. artinosi prie savo mies- į 
telio, tuo jam darėsi nesmagiau. Vieton ■ 
džiaugtis, jis nerimavo. O kada trauki-1 
nys sustojo ant mažos stoties ir pasigirdo 
jam jau gerai žinomas stoties varpo balsas, 
tai norėjos verkti. Bet jis paėmė kietai sa
ve į rankas ir nuėjo į miestelį.

Štai vienas po kitam žinomi namai, gat
vės, kelias į kasyklas—viskas prigimta, pri
pranta. šiandien yra šeštadienis, ant gat
vių daug žmonių pasirėdžiusių, štai eina 
su meškere garsusis žvejys Grigorius Ste- 
panyč, jis per visą naktį žvejos. O ant ry
tojaus pasakos, kaip ' jis voš vos nesugavo 
labai didelę žuvį, štai ir gatvė, ant kurios 
jis gyveno. Štai ir jų namas; kuo jis arti
nosi arčiau, tuo labiau plakė jo širdis. Jis 
mato, kaip namelis pakrypęs, kaip tvora 
apgriuvusi. Jis supranta, kad nėra šeimi
ninko,—jo tėvo, kurį per nelaimę jisai pat- i 
sai užmušė.

Alešinas tyliai įeina į namą, atsistoja 
prie durų. Pasenėjus jo motina siuva, o 
jaunesnis broliukas Sergėjus ką tai pasa
kojo jai. Alešinas pasideda savo krepšį 
ant žemės.ir klausosi, ką jis kalba. Jis 
pasakoja, kad jį priėmė-į komunistinių pio
nierių tarpą, kad jis dabar dėvės raudoną 
kaklaraištį, ir kada užaugs, tai bus komu
nistas. Tartum kas pastūmėjo Alešiną, jis 
puolėsi prie motinos ir graudžiai verkė.

Vakare- Alešinas nuėjo į komjaunimo 
kliubą. > Posėdžiavo aktyvas. Alešinas at
sistojo prie durų ir kurčiai tarė:

—Sveiki, draugai!
Komjaunuoliai atsisuko ir apmirė iš nu

stebimo. Alešinas skaudžiai nusišypsojo 
ir pridėjo:—Na, ką, ar priimsite katorž- 
nika?

Greitai atsipeikėjo Maksimas ir nutvėręs 
už rankos jį kratė; apsupo komjaunimas 
ir džiaugsmingai klausinėjo:

—Na, pasakok, kokiu būdu?
—Ar buvo teismas ir ką priteisė?
—Na, tu nesibijok, drauge!
Alešinas lėtai papasakojo apie teismą, 

apie tai, ką jis pergyveno, kodėl jis čia par
važiavo, kalbėjo ilgai ir taip, kaip žmogus, 
kuris ilgai neturėjo progos nieko kalbėti, 
buvęs kur nors girioje ir dabar patekęs 
draugų tarpan.

—Na, dabar jūs pasakykite, kaip kom
jaunimo kuopa?—klausė jis.

—Dalykai pas mus, drauge, gerai! — gir
dėjosi iš visų pusių.

—Dalykai visai pasitaisė.
—Kariauname prieš seną pasaulį ir jo 

Jiekanas!
—Štai kazermę-komuną organizuojame! 

—paaiškino Maksimas.
—Tokią komuną, kuri nustebins visus 

Sovietų Sąjungos gyventojus! i
—Karas, broleli! Dimitrius Železniakas 

pasitraukė nuo tėvo. Jo tėvas pyksta ant 
komjaunimo! O Kovalievas nenorėjo 
mums naują namą duoti, davė skundą į 
rajoną, bet pralaimėjo, mes gaunam na
mą.

—Bus komuna!
Tarpe šių perdavimų sunku buvo Aleši- 

nui suprasti tiesą, bet jis vieną dalyką su
prato, kad draugai nesibijo kliūčių, kad 
jie priima jį, kaipo savo draugą, kad jis, | 
nors atsiliko per pastarąjį laiką nuo kom
jaunimo, bet pasivys.

—Na, drauge Alešinai, tu ir pas mus į 
komuną ateisi!

—Mes tave padėsime tvarkyti knygyną!;
—Oho, bus pas mus knygynas!
—O aš jau ruošiu radio del komunos!
—Štai draugas Žikarievas padarys ra

dio aparatą, jis pas mus toje srityje spe
cialistas—chemikas!

(Tąsa bus).

rinėj tvarkoj sustabdyta visas 
darbas tol, kol nebus suteikta 
jiems prekinis traukinys į nu
žymėtą vietą. Vienu žodžiu, 
įvyksta isterinės reikšmės 
įvykis. Pirmu kartu Ameri
kos istorijoj darbininkai — ex- 
kareiviai paima į savo rankas 
šalies judėjimo vieną gyslą — 
gelžkelį. Lokomotyvų šapos 
darbininkai paleidžiami namo. 
Visas judėjimas sustoja. 14 
valandų darbininkai — vete
ranai yra tvarkdariai savo 
rankų>' darbo. Tuom laiku, 
kada įvyksta užėmimas gelž
kelio linijos, darbininkų tūks
tančiai, atlydėję juos, sveiki
na, šaukia urą veteranams. 
Policija bejėgė. Ji nemanė, 
kad “Dėdės Šamo” ištikimi 
vaikai—kareiviai išdrįstų tokį 
žingsnį daryti. Kita, tai po
licija ir detektyvai—juodoji 
spėka nebuvo organizuota ir 
nudavė, kad nesiorganizuoja 
tokiam budeliškam darbui 
prieš šalies gynėjus.

Subatoje, 10 vai. ryte po

skalą, “pasiliuosavusi” nuo ko- 
miinistų' vadovybės.

Didžioji armija veteranų 
patraukė į Maple Hight, Bed* 
ford, Ohio, kur randasi gelž
kelio susijungimas rytų lini
jų. Nedėldienį po piet ir va
kare bandyta sustabdyti trau
kinius, bet buvo perniek. To
dėl, kad gelžkelio kompanija 
su Clevelando miesto valdžia, 
po vadovyste demagogo Mille- 
rio, kiekvieną traukinį buvo 
prigrūdus detektyvais ir poli
cija.

Nedėlioję, 3 vai. po pietų, 
įvyksta kas tokio nepaprasto. 
Maršo 'vadai, Page ■ ir Cowan 
sumobilizuoja veteranus nie
kam nežinomon misijom Iš
šaukia 40 būrį liuosnorių. Jų 
atsišaukia du syk tiek. Susi
rikiavę kariškoj formoje nu- 
maršuoja prie1 gelžkelio bėgių. 
Visa kita armija, 5 būriai, po 
virš šimto, paskui juos. Lau
kiame, kas įvyks. Laikraščių 
reporteriai laksto, puola, pra
šo vadų, kokis žingsnis bus da-

kapitalistų spauda) ir dasi- 
gautt prie savo brolių, kurie 
yra kelyjė į Washingtoną.

Daugelis kareivių/ kurie 
abejojo apie “teisingumą” ka
pitalistinės spaudos ir “širdin
gumą” legionierių simpatijų, 
patyrė gyvenimo kovose, kad 
ištikimiausi jų draugai ir va
dai yra komunistai; jie labiau
siai pasiaukavę ir atsidavę ko
vą vest iki pergalei. Toliau 
parašysiu apie šios kovos ei
gą-

J. Mažeika.

PLAKS ANGLIJOS | 
VAIKUS : J r i

j LONDON. — Lordų Bu-/ 
tas priėmė įstatymą, kurisl 
įveda nusikaltusių vaikųj 
plakimą. Vaikus plaks) 
konstebeliai. Tėvams bus į 
leista žiūrėti, kaip policistai 
rykštėmis plaks jų vaikus.- 
Anglijoj, vadinasi, grįžta
ma atgal į barbarizmo ga
dynę.

Millerio — Matovicho koman romas. Viskas slaptybėje. Po
da iš 500 policijos ir tiek pat 
mušeikų padaryta puolimas 
paliuosuoti gelžkelį iš vetera
nų. Po sunkaus darbo išblaš
koma “bonus armija,” palei
džiama buožės ir revolverių 
rankenos darban. Kareiviai iš
blaškomi.

Subatos 11 vai. vakare, pa
daryta naujas planas išmar- 
šuoti iš tos vietos. Todėl čia 
nebuvo galimybės prie tūks
tantinės mėlynsiūlių ir mušei
kų spėkos ko nors išgauti iš 
gelžkelio kompanijos. Tai bu
vo tipiškiausias paveikslas. 
Policijos apjuosta visa gelžke
lio dirbtuvė: desėtkai policijos 
vežimų, desėtkai detektyvų, 
legioninkų automobiliai, armi
ja provokatorių. Iš antros 
pusės, darbininkų masių sim
patija didžiausia. Ten šali
mais gyvenanti skurdžiausi 
proletarai negrai, suteikė di
džiausio atjautimo veteranam. 
Iš tų skurdžių bakūžių pylėsi 
užkvietimo balsas kareiviams 
ant kavos ir užkandžio, kur 
daugelyje vietų buvo paskuti
niai trupiniai ant stalo. Mo
terys nėšė ^puodus kavos į tą 
slėnį, kur veteranai buvo poli
cijos sublokšti.

Veteranų eiles sucementavo 
dar labiau tų proletarų ir vė
liaus Tarptautinės Darbininkų 
Pagelbos organizacijos pribu
vusi pagelba. Tabor Dairy 
padovanojo 300 galionų pieno 
ir maslionkų. žydų progresy- 
vės duonkepyklos suteikė duo
nos. Darbininkai, apgulę til
tą, metė kvoterius ir paskuti
nius centus ex-kareiviams .

Valdžios, Legionierių 
Provokacija

Veteranai, atlaikę mitingą,

tokio išbandymo prie pat gelž
kelio relių pavalgydinama vi
sa armija, čia vėl 1WR. ir žy
dų duonkepyklos aprūpina 
duona ir mėsa, o Maple. Hights 
Dairy pienu, maslionkomis. 
Spėjus pavalgyti, kaip matosi, 
kad tuojaus bus įsakymas 
veiksmui. Visi įtempė akis ir 
visą pajautimą sukoncentruo
ja į gelžkelį.

įvyksta Baisus Žingsnis

Įsakymas, 40 ukvatninkų 
ant gelžkelio bėgių; visiems 
kitiems ant kojų. Kareiviai 
ant bėgių. Matosi už pusan
tros mylios traukinys atūžia. 
Kareiviai stovi ant bėgių. 
“Vačmonas,” bijodamas trage
dijos, su raudonu vėluku ro
do stotį. Traukinio garvežio 
švilpukas žviegia visą kūną 
veriančiu klik$mu, kad viskas 

■ trauktųsi iš kelio. . Baisus mo- 
'mentas!; Traukinys pagreitin- 
| tai žviegdamas artinasi, 40 
ukvatninkų stovi ant gelžkelio 
bėgių. Minia, labiausiai mo
terys, tarsi apmiršta žaibo 
greitumu. Mato veik prieš sa
vo akis, kaip 40 kareivių liuos
norių bus sumalami. Trauki; 
nys praeina. Kareiviai vete- 

| ranai sveiki. Daugelis netiki 
! tam. Užsimerkia ir vėl ban- I • ,
do išnaujo žiūrėti, ar ištiesų 
jie nesumalti!. . .

Laimė! 40 ukvatninkų vete
ranų spėjo nušokti nuo bėgių.

Kas Dedasi ant Traukinio

Tuom syk, kada suvaidino 
baisiai sujudinantį paveikslą, 
traukinyje, pilnam detektyvų, 

Idu darbininkai nugalėti', kurie 
I buvo suplanavę padėti sustab
dyti traukinį. Trys buliai Pa. 
gelžkelio prie inžinierių, šau-

plaunoja maršuoti. Susiri- i tuvais rankose, davė įsakymą 
kiuoja į eiles. Tuomet tūlas1 toje vietoje pagreitinti trauki- 
Cuyuhoga pavieto veteranų, I nį, nežiūrint, kad galėjo įvyk- 
pasistojęs, pradeda rėžti spy- ti didžiausia targedija, nelai- 
čių varde Clevelando kareivių, mė toj vietoj.

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
Brooklyne {vyks 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. *

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.

KĄ REIŠKIA BARBECUE
Pirmu kartu “Laisvės” Piknike bus ant Į 

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

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

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

J. J. BAKŠYS Iš WORCESTER, MASS.
Abu ristikai, abu ALDLD nariai ir veik

lūs darbininkų judėjime, pirmu kartu pasi
matys “Laisvės” piknike Brooklyne. Jiedū^ 
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.

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 Rengiasi Būti Wilkes 

Barre Piknike
Tai bus puikiausia programa dailės žvil

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

Ex-Kareiviy Armija Buvo Užėmus Gelžkelį
CLEVELAND, Ohio.—Vete- ^ ganizuoti juodąsias spėkas, 

granai 4 d. birželio pribuvo kad ne tik neišleidus ex-karei-
Clevelandan iš Grand Rapids, 
Detroit ir Toledo, kad susi
jungti su clevelandiečiais ir 
tęsti kelionę į Washingtona 
už “cash bonų” išmokėjimą, 
kurie jiems priguli. Jie pribu
vo prekiniu trūkiu. Bet Cleve- 
lande jiem atsakyta tolimesnė 
t r a n s portacija. Prigavinga 
miesto valdžia, priešakyje su 
didžiausiu demagogu Milleriu, 
nudavė, kad dirba “sušilus- 
iškaitus’k del veteranų tran-

vių iš Clevelando, bet kad 
juos sudaužius į grupes, tuo- 

, met juodasis darbas bus leng- 
I viaus atsiektas.

Iš karto patikėta, kad Cle- 
i velando miesto valdžia—jos 
atstovai dirba del veteranų. 
Bet juo toliau, tuo aiškiau ma
tėsi, kad valdžios ponai su 

I Amerikos Legiono spėkomis 
!ką tokio dirba pogrindyje. 
: Prostitutiška spauda tuojau 
buvo užkinkyta skleidimui

nistas Cowan dingęs bijoda
mas keršto veteranų; komu
nistas kareivis sumuštas ir ati
duotas policijai; Clevelando 
kareiviai atsimeta nuo mar- 
šuotojų, kol komunistas bus 
vadų.” Ir taip specialė laida 
po laidos ėjo su naujomis “an
timis” ir melais. Taip kapi
talistinė spauda dirbo-rašė, 
kad paskleidus demoralizaci
jos, kad prisirengus prie juo
dojo darbo.

Veteranai, patyrę, kad mies
to valdžia juos nori tik pa
žadais nlibovyti, nusitarė pa
tys imtis pasirūpinti transpor- 
tacija. Pėtnyčios vakare, 9 :30

sportacijos aprūpinimo. Tai
• taip. išrodė paviršiuj. Vėliaus 

paaiškėjo, kad demagogas Mi- 
lleris per tą visą laiką nuola
tos telefonu kalbėjosi ir tarė-

: si su gub. White, kaip suor-

paskalų, kad “ex-kareiviai nie
ko nenori turėti su komunis
tais. Detroito vadai griežtai 
atsisako kartu maršuoti, kol 
Clevelando veteranai nepaša
lins komunisto Cowan. Romu

vai., užima Pa. gelžkelį ir su
stabdo visą jo komunikaciją, 
kad privertus duoti jiems 
transportaciją į Pittsburgh, 
Pa. Užėmimas gelžkelio įvy
ko pavyzdingiausiu būdu. Ka-

kad jie nenori komunistinės 
vadovybės “triubelio.” Jie išti
kimi valdžiai ir nori be “triu
belio” reikalauti “bonų.” Ko
munistai reiškią “triūbelį,” o 
ne bonus. Jis gauna mažai 
pritarimo. Didžiuma laikosi 
maršuoti kartu. Prasideda 
maršavimas. Pirmiausia iš- 
maršuoją svečiai veteranai, po 
jai clevelandiečiai. Išmar- 
šuojant į gatvę iš klonio, už- 
komanduojama patilčių, Cle
velando veteranai vieną gatvę 
žemiau. Viena dalis jų susi
griebė, kad gali būti išdavys
tė, nėjo ten, bet patrauKė pir- 
mųjų_Jink. Taip ir atsitinka. 
Clevelandiečiai, nutraukę pa
tilčių, pastojami ten sutrauk
tos policijos spėkos, sugrūdami 
į ten prirengtus trokus, sugrą
žinami į miesto garažių. Le
gionieriai elgiasi; “mandagiau
siai” su jais ir pasisako, kad 
jei jie klausys jų, tai jiem už
tikrinta kelionė nuo valdžios į 
Washingtona. Taip, provoka
toriškų būdu, apie šimtas Cle
velando veteranų, kurių žymi, 
dalis buvo šnipais, sudaro at-

Nepavykus sustabdyti tokiu 
būdu, sušaukta mitingas. Va
das Page pasakė kareiviems ir 
susiėjusiai miniai, kad visi žin
gsniai žmoniškumo buvo nau
dojami, , bet gelžkelio kompa
nija, kuri yra dalis Hooverio 
valdžios mašinos, yra nusista
čius, nežiūrint, kas įvyktų, 
kiek aukų būtų padėta, ir kaip 
gyvastys pavojun išstatyta, jie 
nepaiso veteranų reikalavimo. 
Išrinkta komitetas iš 25, su d. 
Cowan priešakyje, reikalavi
mui iš Bedford, Ohio, miesto 
valdžios parūpinti jiems tran
sportaciją arba duoti jiems 
guolį ir maistą.

Panedėlio, 6 d. birželio, ry
tą, Bedfordo valdžia atsisako 
ką nors daryti. Bonų armija 
nusitaria, sulig vėliausių davi
nių, išsikelti iš čia ir užimti 
Pa. gelžkelio ir kitų linijų svi-j 
čių Centrą, kad privertus duoti 
veteranų armijai transportaci-; 
ją. Dabartinė ex-kareivių ar-1 
mija susideda iš apie 700-800 
veteranų. Jie nusitarė kautis 
už savo teises, kaipo “tėvy
nus” gynėjai (juos taip vadina

PHILADELPHIJOS APIELINKĖJE

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

....... j • \

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

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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SOVlEIįJ SĄJUNGOS NAMINE PASKO-[ 
LA BAIGIMUI PENKIŲ METU PLANO i,

PATERSON, N. J. dol. Tai gera; paratna 'darbi 
ninku judėjimui'.' , ; -

MASKVA. — Sovietų vai-j skolos negalima gauti, o už 
džia atsišaukė į darbininkus viską reikia mokėti pini- 
ir valstiečius delei naminės gaįs. Sovietų Sąjungos dar- 

kad sukėlus 3,200,- bininkai labai entuziastiš- taip, kaip kad dirbo.
[kai atsiliepia į Sovietų vai- dirbtuvių jąu visai 

paskolos. ta-
000,000 rublių. Spauda ra-i 
gina darbininkus paskolinti; 
po trijų savaičių uždarbį.!
O paskolos tikslas, kad sek--. .. ..
mingai baigti Penkių Metų j 
Planą šiemet, tai yra, į ke- j 
turis metus.

“Pravda” sako:
“Mums reikia didelių su

mų pinigų baigimui Penkių'
Metų Plano. Niekas kitas

jdžios* prašymą 
‘Dirbtuvėse darbininkai pri-

' ‘J i, kad jie 
!duos paskolą ne trijų savai
čių uždarbio, bet keturių. 
I Vienam fabrike susidarė 
grupė ateivių darbininkų ir 
nutarė paskolinti 20 nuoš. 
viso savo metinio uždarbio.

1 N. Y.
24— P. Sorleikis, 1324 

X°t>nKStown, Ohio.
25— J. Diclininkaitis, 41 

Į lo, N. Y.
* 26—J. Seris,
* vijlc, Pa. 

f
29— Antanas 

ter, Pa.
30— J “ 

ton, III.
32—L. Tilvik, 38 N. 71

Birželio 15 dieną draugė M. į 83“£nin»- mick56
I 34—J. Audiejaitis, 
| ton, 111.

Draugė Vaitonaitė aiva-135“^n B^donas- 
-Joo Pečeliūnas, 
Harrisburg, III. 

'—L. Aimanas, 
Shannon, Pa.

•’ •• 1 38—M. Tamulienė,
! Frankfort, III.

39— Tony Zerloiek, 
l Hnsville. III.

40— Anna Kirtiklis, 
Ohio.

I 41—.1. Guziavičlenė, JIU1L. , į||
1 42—Frank Miller, P. O. Box 264, 

III.
[ 43—M. Lingevičienč, 424 Fordney 
i Saginaw, Mieli.
: 44—Ona Norcik, 709 
,45-T- ~ '• ■■ -

S. P

mums jų neduos. Mes turi
me sukelti (savo tarpe.”

Ištikrųjų, užsienyje pa-

Manoma, kad labai trum
pu laiku šita 3,200,000,0001 
rublių suma bus perviršyta, j

FREEHOD, N. J.
1

judėjimo. Draugai farmeriai
-eina su visu darbininkų judė-

Birželio 2 d. ALDLD. 235 
kp. laikė mėnesinį susirinki
mą. Atsilankė nemažai narių 
ir aptarta įvairūs reikalai. Tai 
labai gerai, kad nariai skait
lingai lankosi į savo organi
zacijos susirinkimus.

jimiL Taip pat neatsisako 
tiukoti’ darbininkų, judėjimui, 
kuris eina su Komunistui Par
tiją.

Tai labai gerai, kad darbi
ninkai supranta savo reikalus, 
nes tik viena Komunistų Parti-

į ja dabar kovoja už darbinin- 
Bravo, 

kaip tik
kadIš raportui paaiškėjo, 

kuopa nariais auga ir veikia. 
Gegužės 15 dieną buvo su
rengta piknikas draugo Jes- 
kevičiaus farmoj. Piknikas j 
pavyko gerai ir kuopai paliko ■ 
pelno apie du desėtkai dole-j 
rių. i

kų klasės reikalus, 
draugai, veikime visi, 
galime.

Svečias S.

PATERSON, N. J.

ALDLD. 84 kuopa, kuri bu
vo teriojama sklokininkų, jau 
pradeda atsigauti ir , veikti. 
Reikia pasakyti, kad tie ele
mentai, kurie valdė kuopą, 
nugyveno kuopą finansais ir, 
pagalinus, patys apleido, pa-

Susirinkime skaityta laiškas 
nuo ALPMS., kuriame prašo
ma paremti.naujų veikalų lei- 
cįįmas. šiam tikslui nutarta 
paaukoti 5 dol. Tai reiškia, 
kad ir ši kuopa prisideda prie 
leidimo veikalų mūsų teatrui.

Taip pat nutarta paaukoti
5 dol. rinkimų kampanijai už ! bėgo, palikdami kuopą finan- 
Komunistų Partijos kandida- siniai ir nariais silpną.
tus.

Be to, dar wienas 1 
skaityta nuo Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo, - Nutarta 
suorganizuoti LDS. kuopą. 
Taip pat išrinkta delegatas į 
ALDLD. II Apskričio konfe
renciją, kuri įvyksta Linden,

Jie manė, kad jiems pasi- 
laiškas ! seks RUOpą sudemoralizuoti ir 

j jos veikimas sulaikyti. Bet 
i apsiriko renegatai. ALDLD. 
' 84 kuopa, apsivaliusi nuo tų 
| iždų grobikų, pradėjo veikti 
i ir augti.

Galima priminti apie šią ko
loniją, kad jinai yra neskait
linga lietuviais darbininkais, 
bet nesilieka nuo darbininkų

Rinkite Piliečių Parašus 
Kom Partijos Kandidatams

dau- 
pilie-
Par-
Nors

Draugai ir komunistinio 
judėjimo pritarėjai, 
giau veiklumo rinkime 
čių parašij Komunistų 
tijos kandidatams!
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 į “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 
vieni nedrįstate, gausite 
“Laisvės” raštinėje patyru
sius bendrus ir eisite sykiu, 
poromis parašanti. Tai bū
tinai reikalingas darbas, bet 
ir įdomus—juk namie būda-, 
mąs niekad nesužinosi to, 
kas galima matyt ,ir girdėt 
apie darbininkų ir 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.

Darbininkai čia veik badau
ja. Bedarbė dar labiau gili
nasi ir dirbtuvės užsidarinėja. 
U.P.D.W. kompanija turi ke
turias dirbtuves Patersone. Se
iliaus jos visos dirbo dieną ir Vaitonaitė išvažiuoja į Lietu-

i naktį. Bet dabar jau nedirba vą. “
... . 'Viena žiavo į šią šalį jau 6 metai at-;3c~

i uždary- gal. Jinai gerai veikė mūsų!37
Sakoma, kad tik ant tri- j organizacijose. Visą laiką ji j 

jų mėnesių uždarė. Bet nie-j buvo sekretorė LDSA. kuopos ( 
įkas nežino. Darbininkai kai-1 ir paskiaus Rajono sekretore, i 
ba, kad jokios notos nėra pri- Jinai veikė ir Vilijos 
dėta, kada ši dirbtuvė vėl pra- Tad Vilijos Choras ir LDSA 
dės veikti. Galimas daiktas, 12 kuopa surengė d. Vaitonai-į 
kad bus uždaryta ilgam laikui.

Taip* pat čia yra Dye House 
Wedmenn dirbtuvė. Pastaro
ji dabar jau pradėjo dirbti tik 
po 2-3 dienas į savaitę. Taip 
pat darbininkams algas numu
šė iki 20 nuoš. Darbų darbi
ninkai negali gauti, kurie ne
dirba.

Taip pat reikia prisiminti 
apie vietinius sklokininkus. 
Jie kalba savo “Klampynėje”,; prakalbėles ir 
kad kas kenkė, jiems, kuomet kurie linkėjo 
jie rengia Pruseikai parengi- labiausia, tai gerai sugrį 

i mus. Na, kas gi užsiims su ti 
i jais “baderiautis”. Juk jie pa
tys jau ir taip save paikina. į 
Mat, kuomet jų parengimai I 
nepasiseka, tai jie kaltina dar-į 
bininkus. j

Kitas dalykas, tai kuomet j 
ALDLD. 84 kuopa surengė iš- 

i važiavimą, tai jie paleido vi- 
i sas savo mašinas darban, kad 
į pakenkti mūsų organizacijos 
išvažiavimui. Dabar tų žmo
nių visas darbas susideda iš to. 

i kad pakenkus darbininkų 
ganizacijų veikimui, kurios 
mia komunistinį judėjimą. 

! Bet renegatai negalėjo
kenkti. Mūsų organizacijos 
parengimas gerai pavyko. 
ALDLD. kuopa padarė gra
žaus pelno. O jie padarė net 
parengimą, kad kenkti mūsų i ra, 
išvažiavimui. Vienok jų pa- kovoji, 
rengimas nuėjo margini a:nt ja, bet 
uodegos, o mes laimėjome. <

WATERBURY, CONN.

Powersdale Ave.

Eckert St., Buffa- j 

223 E. Mahanoy Ave., Girard-j 

27—Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill. I 
n“ ‘ * ......J Kubilskis, Box 236, Coal Con-i 

Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben- I

Tilvik, 38 N. 7th St., Easton, I’a 
Scribner Ave.

tei išleistuvių vakarą. Tas va
karas įvyko birželio 4 dieną.146. 
Draugės, LDSA. narės, įteikė 
dovanėlę d. M, Vaitonaitei at-'

padaryta ' 49_a‘minčiai. Tai buvo 
laike vakarienės.

Draugė Vaitonaitė 
trumpą prakalbėlę 
kad jinai vėl sugrįš į
aplankius savo tėvelį ir dar
buosis tarpe mūsų. Pasakė 

t i draugai, 
bs keliones,

pasakė 
ir sakė, 
Amerika

ir vėl veikti tarpe musų.
Vienas iš Draugų.

DELAIR, N. J

Sustreikavo Darbininkai

or-
re-

pa-

Buckner, j

P. O. Box 113 Royal-;

114 N. Vine
1

St., Shamo- i

; 1009 So. Hobson St., '

P. O. Box 568. CastU į

102 E. 4th St., West [

514 Autumn Ave., Col- ]

1388 Andrus
1

St., Akron, 1

i, P. 0. Box 400, Benld, •

Kasos globėjai: J. M. Karbonas,
42 Tyler St., Lowell, Mass.

ir A. Raudeliunas, „ ,
75 Union St., Lowell, Mass. P^oiu raštininkas, s.

! Maršalka M. Uždavinis,
4 Corbet Place, Lowell, Mass. ' 

Draugystės mėnesiniai susirinki- j 
mai atsibūna kas antras nedėldienis

; kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų,
i 19 Union St., Lowell, Mass. D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTES
) Organo Prižiūrėtojas BAYONNE, N. J., VALDYBA

J. M. Karsonas. I _. . _ Y.I Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St. 
Pirm, pagelb. M. Panelis, 175 W.

I 24th St.
| Prot. Rašt. P. Janiūnas, 128 W. 
j 49th St.

Iždininkas B. Bartulis, >
6Crawford St.

Finansų raštininkas, A. Siekis.
P. O. Box 4,

140 Mechanic St.

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

424 Fordncy Ave.,

....... ..................... Maple St.., Zeigler, Ill.
.—M. Saviikaitienė, P. O. Box 262, Cuddy, 

Ta.
I—.1. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford,

4

2322 Scotten Ave.,

416

279

ra.

Ind.
47— J. K. Alvinas, 

troit. Mieli.
48— J. Sabaliauskas, 41G Coal

eraville. Pa.
Matulevičius. 279 So.

Brooklyn, N. Y.
50—CJi.. Adomaitis, 420 Pressly

• Pittsburgh, Pa.
51'—P. Mnslaveckas, 69

I Wilkes-Barre. Pa.
■ 52—Antanina Mikuž.ienė, 

Chicago. *-n.
5?—J. Gudišauskns, 437

i Pa. ■
54—Geo. Braknis. 222

970

316 
Pa.

Bmknis.
Pontiac. Mich.

55— V. B Ion ak is, 
ington, Pa.

56— V. Glaubičius, 
Wilkes-Barre.

57— John Norkus, 351 
ton, Pa.

58— J. N. Valanchausky, 
Brighton. Mass-

5th

St., :

S. Empire

2545 W. 43 rd

Elm St., Tamaqua, ;

Crystal Lake Dr., ! 
, I

Alson Ave., Wash-

George Ave., N. End, i

Ferdinand St., Scran- I

11 Bigelow St., 1

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų.
Pinninin. M. Birsenas, 6388 Sparta

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
i Nutarim. rašt. Ona Gyviutč, 7148
1 Mackenzie Avė.
j Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc- 
| tion Avė.
i Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 
j Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 

De. i Dayton Ave.
i Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 

Min- | Avo
i

Street [ ----------------------------------------------------------------------

N- S- į GARDNER, MASS

! 6t., A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba
. Organizatorius, M. Šleiva,

St. 1 so Lennan St.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

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

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

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

New York, N. Y.

Kas įdomaujasi proletarine lietuvių literatūra, Sov. Sąjungos socia
listine statyba ir kultūrine revoliucija, revoliuciniu judėjimu Lietu
voj ir kitose kapitalistinėse šalyse, .privalo skaityti vienintelį lietu

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenės mokslų mėnesinį 
, darbininkų žurnalą

, čia vienos dirbtuvės darbi-i 
ninkai išėjo streikam Dai bi
ninkai išėjo streikai! lodei, į 
kad kompanija darbininkams! 
nukapojo algas ant 20 nuoš. J 
Kaipo dirbęs toj dirbtuvėj iri 
gerai žinąs jos darbininkų są-j 
lygas, nuvažiavau pasižiūrėti, I 
kaip čia sekasi darbininkams i 
kovoti.

Darbininkų sustreikavo 450, : 
bet jie neturi gerų v&dų; Ko-! 
munistų 

tai

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valdyba 1931 metam:
51 Glendale St. 

Sauka,

J. Stripinia.
Avė.

Ven glauskis.
St.

M. JazukeviČia.
St.

Miškini*.
St.
P. Krušas. 141 Sawtelle Ave., 

11 Glendale St.,

Barkauskas.

Man.

Pirm. W. Gelusevičia.
Pirm, paeglb. A.

266 Ames St. 
Nutarimų rnfit.

■19 Sawtelle 
Turto rašt. K.

J 2 Andover 
Ligonių rašt.

153 Amea 
Iždininkas M.

9 Burton
Iždo globojai:

' B. Zdanavičia, 
vieia, 86 Webstar St. 
Maršalka A.
102 Huntington St.

^iVisi Monteįi.

/telle Avė., |
, J. j

APIELINKeS 
K-TAS. 1931:
354 Marguerite 
Pa.

414

PITTSBURGKO IR
PRIEŠFAŠISTIN1S

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Pa.

energingai i Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum :
• . i W a v S S. Pit.tshiirfrh. Pa

Partijos narių čia nė-! 
nėra kam <
Darbininkai pikietuo- j Way’ s- s pi,tsburEh. Pa 

nelabai tvarkiai. i _

EI- !

St.; !

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

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

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

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS, kolektyviečio 
ir darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą,” užsirašant jį, renkant 
prenumeratas ir raginant kitus užsirašyti, platinant, remiant jį raš
tais ir kitokiu būdu. . »

“Priekalo kaina: Šiaur. Amerikoje
SSRS, metams—3 rub. metams—2 doler.
G mėn.—1 rub. 50 kp. 6 mėn.—1 doler.
atsk. ekzempliorius—30 kp. atskiras ekz.—20c.

Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Franci joj 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”.

Geram veikimui čia yra ge- I LIETUVOS Sūnų ir DUKTERŲ 
Polipo Lori Ho a o u j i- i’ [DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.Keikia pasakyti, kad jie da- ra dirva, bet nėra kam veikti.! < ■

bar nuo fašistui nieku nesiski- Buvo atvykęs organizatorius, i Valdyba 1932 Metams 
rengia paren-j bet vienas, negali daug pagel- j Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.

1 “T - : .................. _ j Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha- i
, milton St. j
1 Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- [ 

son St. ■ ■
' Fin. Rašt. A. Kukaitis, 591 Ave. A 
Kasierius F. Lukaitis, 352 Ave. C j 
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Ave., M. Višniauskienė, 9 W. 15th 
St. Iždo glob.: F. Milvidas,

i Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 
St., Maršalka L.

ria. *' 
gimus, 
vei”.
dieną, kuomet 
nikas, 
kai” 
Cliffsidėj.

Vienybė" i

kad pakenkus ‘ 
Taip daro ir jie. 

Laisvės” 
tai jie rengia “batiuš-| l 

Pruseikai savo piknikutįi
Mat, norima kenk- Į 

o čia jiems rei-i 
skystimėlio”. Bet1

Lais-j būti darbininkams. Tad, jei 
Tą i tų gerai kam vadovauti, 

pik-j veikiausia stręikas būtų 
mėtas.

to. reikia pasakyti, kad 
čia dirba ir būrelis lietuvių 
darbininkų, kurie seniau pri
klausė ALDLD. kuopai. Da- ^v. 

mūsų visi draugai rengiasi bu-į bar kai kurie yra sklokinin-■ St.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Kuopa dabar jau pajėgia 
atsistoti ant tikrų organizaci
jos pamatų ir imasi tikro, dar- 

į bininkams naudingo darbo, ti “Laisvei”, 
Pereitame susirinkime kuopa kia ir ant 
išrinko delegatus į II Apskri
čio konferenciją ir į Komunis-'su važiuoti į “Laisvės” pikni-į kai, bet sklokininkai nieko ne- į scyville Rd.

i tų Partijos konvenciją, kurioj j ką. ’’ 
[bus nominuojama kandidatai' lite užsiregistruoti pas drau-Į 

• «.4. • w • • t -w w T TY !_• 4 TĄ . 11 . . T?’ T~) -.

Kurie važiuosite, tai ga-j veikia darbininku naudai. į 
Mano supratimu, tai dar-! 

į valstijos viršininkus. Konven- gus: J. Pūtį, A. Petkų, F. Bus-! bininkai turi gerai organizuo-i 
• 26 d.,' lavičių ir J. Matačiuną. Šie tis ir patys vadovauti savo ko-i

■draugai yra paskirti į komis’-'Voj. Tokiu būdu galima strei-
| ją, kad pasirūpinti surengimu ' ką laimėti. Veikite visi darbi- 

važiavimo į pikniką. | ninkai, neklausykite suvedžio-
Kaip girdėjau, tai visi drau-^ojų, tai laimėsite ir streiką.

i gai ir draugės ruošiasi važiuo-Į 
i “Laisvės” pikniką. Mes' 

parodysime, kad galime veikti' 
geriau be renegatų. “Laisvės” į 
piknikas įvyksta 3 dieną lie-! 
pos. Visi jau ruoškitės ir kai-j 
binkite kitus darbininkus va-; 
žiuoti į šį pikniką. !

Vabalas. i

cija įvyksta birželio 
Newarke.

Kuopos piknikas gerai pasi-, 
seUė—davė virš $20 pelno, i 
Kuopa nutarė ir kitą išvažia- į 
vimą surengti. Bet šitas iš- j . 
važiavimas bus rengiamas ben-[, 
drai su kitomis kuopomis. Iš-į 
važiavimas įvyks 20 dieną1 
rugpjūčio. Tad prašome visų 
organizacijų nieko nerengti tą 

, dieną. i
Taip pat visų organizacijų, 

kaip ir mūsų kuopos yra pa-j 
reiga pagelbėti Komunistų į 
Partijos rinkimų kampanijai. 
Veikime visi, kad kuodaugiau- 
šia laimėtų ir paskleistų pro
pagandos šiuose rinkimuose 
Amerikos Komunistų Partija. 
Tai kiekvieno darbininko yra 
pareiga remti šią komunistų 
kampaniją.

-o-o-
į Visi patersoniečiai jau ren-
i giasi į “Laisvės” pikniką. Rei-j bininku*
[kale pikniko gerai darbuojasi j pikniįe S00'
| keli draugai. Tikietų jau par- )ietMvjy darbininkų. Kuomet 
duota virš 50. Jame dalyvaus netoli tllrėj0 pjkųjką-ir SbA. 
ir visi ALDLD. kuopos nariaj. 33 Įjyopa> įaj ,(as
Mes važiuosime busais j Lais- jįi<0 

pikniką.

WILKES-BARRE, PA..
Birželio 5 d. čia buvo su

rengta piknikas Komupistų 
Partijos naudai, pikniką ren
gė ALDLD. 12 Apskritys. Ga
lima sakyti, kąd piknikas ge
rai pavyko. Buvo gėra d. Bie- 
fariutės orkestrą, kuri sutrau
kė gerą skaičių lietuvių dar-

I

Rimša, 167 W

DRAUGIJOSA UŠKOS 
ELIZABETH. N. J.
Valdybos Adresai: ,
Poškus, 211 First St.

A. J. Strepes

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organų

Mes 
vės”

Veik visi darbįiunkai 
buvo sutraukti mūsų piknike. 

Gerai sudainavo Aido Cho
ras, kurį gabiai ir gėrai <vaiio- 

. . XT <7 T,1 1 [vauja jauna mokytoją Zdaniu-
Ossining, N. Y. 7— Elek-i^ j^i gerai, kad pas 

tros kedeje tapo sudegintas! 
John Dawson, 35 metų am- j 
žiaus. Buvo nuteistas mir-' dolerių, 
tin kaipo žmogžudys.

linus randasi muzikalių jėgų. 
Piknikas davė pelųp virš 30

, Tą patį vakarą per
duota Partijos > iždininkui 30

944 
21st 
20th

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
žilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t ▼ in* a 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. Mflsų patarna
vimas prielankas.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 8-87M

Pirm.
| Pirm. pag. S. Pinkevičius, 121
[Clark PI.

Iždininkas V. Paulauskas, 228
Clark PI.

Nut. Sekr. B. Barkauskas, 255
i Pine St.

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

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
Dayton St.

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

Organo Sckr. V. K.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

APLA CENTRO KOMITETO So, Park St
ANTRAŠAI

ANTRAŠAI 
Rodgers. 
Pittsbiigh, 
Stašinskus,

1932 M.
212 Florien

Pa.
Box 655.

Woodwarad

, 538

A. P. L. A.
Pirmininkas F.

Corliss Sta.,
Vice pirm. JC. ______ ___

KenSinofton, Pa.
Sekretorius J. Gasiunaa, 626

McKees Rocks, Pa
Iždininkai .1. Yesndavičius,

Now Kensington. Pa.
Iždo Ulobdja; .■*•—
G. Urbortas. 434 Library St.,
J. Ilrho/.as, 1925 Ilarcųros

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.

L A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI• ! i

^eKretorius ir antrašas.
Franckevich, 3409 Carson 1 
Plfsburgh, Pa.

st..

Netf

Ave,

3rd Ave.,

Rraddock, 
W ay, S.

Ave.,«

Pa 
s.,

p.

Kp. 
2 P 
Sta.. .
8-rp. SadulJenS, 108 Cress

4—St. Kuzmickas, 197 Ohio 
doah. Pa,
5— M. Glaubičius, 123 E.

McAdoo, pa.
6— S. T^lkania. 7709

/ Cleveland. Ohio. ’ ~ ----------
wood, Pa. 

8—W. Stačinskas,

Kennington, pa. 
10-3. Albauskis, 11;

Heights, iii. 
•JI—Auna Adomaitis, 

gahela. Pa.-> 
12—John KinderU.

Aiobridge, pa.
18— S. Orban, R. F.

"Pa- 1 '

■ Vi-.
16— J. Šileika, 142 Pine St., Nanticoke, Pa.
17— K. Levine, 242! Renn Ave. Extension, 

Turtle Creek, Pa.
19— J. Preikšą, P. O. Box 20J, Minden,

W. Va. i
20— L. Mansis. P. O. Box 65, Slovan, Pa. 
22—P. Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth,

Šheralis, 120 >’ I

259 Broadway i 
susirinkimai | 

antrą ketvirtadienį kiekvie-1 
., L. L. svetainėj, 269-73 ! 

Elizabeth, N. J: Pra- j 
vai. vakare I

i Maršalka J. Kičeina, 
, Aušros Draugijos
1 įvyksta

. no mėn
■ Second St.

... St. Corliss

St., Carnegie: j y’j-

Ave.

Monroe St.

Aberdcn Ave. '

7— 3. ; 'SHeRas, 8121 Elroy Ave.,
wood, J*a.

8— W. StaWMkM, 2310 Sarah St.,
538—3rd Avo.,

Moterų
Pašelpinč Draugyste Birutė

MONTELLO. MASS. ■
VALDYBOS ADRESAI:

i. O. Turskiene. 79 Vine St. 
rast. T. Ziz.en, 673 N. Main St.

;. K. Čereškienė, 87 Battle 3t.

Kasos Globėjos:

221 Ames Št.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon S136 
Keystone—Main 1417

; Pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.
I Vice-pįrm. ---- ’ nn ,r'--
• Prot.' rasi 
Fin. Rašt. ... ... —___

| Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.
j Kasos Globėjos:
i V. Baronienė, 9 Broad St.
[ 7... Duobiene. 22' __
I V. Bartkienė, 29 Intervale St.

Shcnan- Į j,jgonjm Rašt. M. Potsus. 184 Ames St.
i Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Vinos gyvena. Montello, Maas.

Brent* 

S. S

New
1100 Union Ave.. Chicago 

1039—4th St., Monon- 

439 Maplewood Ave., 

42, Rices Landing, 

Library St., Brad-

D.

). Hrtjpgąs, %484 . ___

s800 Todd St., Aliquippa

142 Pine St.,

[LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
[DRAUCVSiTftS NAUJOS VALDY

BOS, ’
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, , 
Dracut, Mass.

Pirminio, pagelb. J. Daugirda,
29 Whipple St.,

Lowell, Mass.
•iFinansų raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass.
Protok. raštininkas V. Mikalopas, 

Mass.973 Central St., Lowell, 
Iždininkas S. Paulenka,

500 Lawrence St., Lowell, Mass.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

4

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZI HS no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien —10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėlioin — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai

• jŽ
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VIETINES ŽINIOS
Kaizeris Sodinamas 
Ant Sosto

Šimtai Tūkstančių Bedarbių 
Negaus Pašalpos Vasarą

naujų darbininkų nei paleidi- 
net senus be šapos komiteto 
žinios ir sutikimo.

Manton Paint Kompanijos 
darbininkai per trumpą strei
ką prispyrė samdytojus atmo- 
kėt darbininkams užvilktas 
algas.

Raudonoji Savaitė PASIRANDAVOJA

Savaitė nuo birželio 11 iki

18 d. yra paskirta kaipo RAU

DONOJI SAVAITĖ pasmar

Pasirandavoja forni.šiuoti kamba-. 
kambariu arba viena 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.

(136-141)

Įsigalėjimas fašizmo, pade-j 
dant ir Socialdemokratų Parti
jai, Vokietijoje norima vėl pa
tupdyti Kaizerį ant sosto. Di
delę kovą prieš tai veda Ko
munistų Partija.

Stengiasi Parviliot Ex-karei- 
vius iš Washingtono

KĄ REIŠKIA EX-KAREIVIU 
APGULIMAS WASHING

TONO?

Valdžia duoda griežtus įsa
kymus išsinešdinti—veteranai 
neklauso tų įsakymų. Tūks
tančiai daugiau ex-kareivių 
traukia į Washingtona. Kuom 
tas gali užsibaigti ?

ĮSTATYMAS DEPORTUOTI 
ATEIVIUS DARBININKUS

J. V. kongresas priėmė įsta
tymą, sulig kurio bus depor
tuojami kovingesni 
darbininkai, 
mas reiškia 
ninkams ?

ateiviai
Ką toks įstaty- 

lietuviams darbi-

BŪKITE PRAKALBOSE 
KETVERGE

NEW YORK. — 25 delega
tai ir delegatės, išrinkti iš Be
darbių Tarybų ir iš benamių ir 
beduonių linijų buvo pereitą 
penktadienį nuėję į City Hali 
perstatyti bedarbių reikalavi
mus miesto lėšų komisijai. 
Mat, buvo skelbiama, kad ko
misija svarstys apie paskyri
mą pinigų miestiniams šelpi
mo biurams, kurie nuo balan
džio mėnesio visiškai veja ša
lin bedarbius, 
vusius pirmiaus. Tuo būdu šim- išmokėtų visus bonus ex-karei- 
tai tūkstančių, bedarbių yra 
paliekama be jokios pašalpos 
per vasarą. Bet minima ko
misija neėmė to atydon; ne
svarstė nei viešosios labdary
bės komisionieriaus Taylorio 
įnešimo paskirt $2,000,000 
greitajai bedarbių pašalpai.

Kada bedarbių delegacija, 
apart kitų reikalavimų, primi
nė majorui Walkeriui, kad 
reikia sustabdyt $100,000,000 
išmokėjimus bankieriams iš 

j miesto iždo, o tais pinigais 
Išelpt bedarbius, Walkeris pa
reiškė, kad miestinė lėšų ko-

NEW YORK. Fašisti- 
! iriai Amerikos 
miesto valdininkai ir 
stijos gubernatorius 
Roosevelt stengiasi 
namo ex-kareivius, 
New York o nuvyko Į
gtoną ir ten su kitais savo ben
drais reikalauja, kad valdžianeužsiregistra-

legionieriai, 
pats val- 
Franklin 
paršaukt 
kurie iš 
W ashin-

kintam rink’.mui piliečių para

šų. Reikia surinkt 50,000 tų 

parašų, idant Komunistų Par
tijos kandidatai galima būtų 
įtraukti į oficialius balsavimo 
balotus ateinančiuose rudeni
niuose rinkimuose.

Visos darbininkiškos orga
nizacijos ir pavieniai draugai 
ir pritarėjai privalo per tą sa
vaitę išsijuosę padirbėti, kad 
gaut kuo didžiausią piliečių 
parašų skaičių delei komunis
tų kandidatų ir Kom. Partijos

IMPERIAL BARBER 
SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams jdabar laikas ir gera 1 

proga mokintis barberystės ama- j 
to. Išmokysime jus i 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 pradžią, o 

užbaigti mokslą toje srityje, 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persit’K- 
rinti.

Lietuvis Instruktorius 
612 10th Avė.,

Corner 44th St. New York City

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

viams, tarnavusiems laike pa- 
! saulinio karo.

Kas tenai davęs gubernato
riui $1.000, kad būtų newyor- 
kiečiams ex-kareiviams apmo
kėta kelionės lėšos iš Wash
ingtono.

Tuo tikslu 
sekmadienio 
‘‘Laisvę”, o 
draugais 
rinkimą.

panaudokit ir šio 
rytą.

iš čia
leiskitės ii

Ateikite j 
su kitais 

parašų.

SUSIRINKIMAI
Gubernatoriaus 

N. T. Anderson 
šiems ex-kareiviams 
prie valstijai priklausančių
mų; bet jie gautų dirbti 
po tris dienas per savaitę 
$12 algos. Tai’ menkas

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 24 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmadieni, 13 
želio, 8 vai. vakare, toje pačioje 
toje, kur visada. Būkite visi 
nariai ir atsiveskite naujų.

bir-

(138-139)

Telefonas: Stagg 2-910R

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETJKA
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

nori 
tiem

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

w w w w w w w wi Cn J\ (iCk irk A KM xxxk A AA km

TEL. STAGG
2-5043

Sekantį ketvirtadienį tais 
klausimais įvyks prakalbos, 
kalbės draugai A. Bimba ir J. 
Siurba, bus “Laisvės” sve
tainėj, 46 Ten Eyck St., Brook- 
klyn, N. Y. Skaitlingai susi
rinkite šių prakalbų išklausy
ti, nes bus aiškinama dalykai, 
kurie yra didelės svarbos 
sų gyvenime.

mū-

Nuteisė Keturis Šiaušių 
Streiko Darbuotojus

BROOKLYN. —Pereitą 
madienį penki šimtai streikie- 
rių masiniai pikietavo I. Mil
led© čeverykų dirbtuvę. Poli
cija stengėsi išblaškyti masinį 
pikietą; areštavo Isadora Ro- 
senbergą, organizatorių kai
riosios Industrinės Čeverykų 
Darbininkų Unijos, ir tris ki
tus veiklius streiko dalyvius ir 
darbuotojus. Rosenberg nu
teistas 10 dienų kalėjiman ar
ba užsimokėti $50 pabaudos; 
kiti trys pripažinti kaltais, bet 
bausmė jiems suspenduota.: 
Pastariesiems teisėjas pagra
sino, 
kartą 
kiete, 
ta.

To 
kieriai rengiasi į dar didesnį! 
masinį pikietą šį pirmadienį.,

Entuziastiškame streikuo
jančių šiaučių mitinge pereitą ! 
ketvirtadienį, kairiosios unijos 
sekretorius Žiebei pranešė,! 
kad per paskutines: aštuonias 
savaites į šią uniją įstojo 
naujų narių.

flir-

kad jeigu jie bus kitą 
sučiupti masiniame pi-1 
tada jau nebus dovano-,

INC

NOTARY 
PUBLIC

X
X

X
X

PARDAVIMAI

Įgaliotinis 
užtikrina” 

darbą 
na- 
tik 
už 

pa
siūlymas, bet politikieriai tiki- 

/ užtekt, 
bedarbius 

ex-kareivius ištraukt iš Wash- 
Bet sugrįžę namo 

ex-kareiviai persitikrintų, kad 
kapitalistiniai politikierai 
pildys nei tų mizernų savo pri
žadų, kuriais jie stengiasi pri
viliot newyorkiecius ex-karei
vius iš Washingtono.

Suprantama, panašiai daro 
I ir kitų miestų ii’ valstijų gud
ragalviai valdininkai ir patrio
tiški “geradariai”, kurie šitaip 
mėgina iškrikdyti ex-kareivių 
kovą už bonus.

misija uždaro savo posėdžius j sl» kad ir jo turėtų 
iki rugsėjo mėnesio, todėl ne- idant išbadėjusius 
gali būt nei kalbos apie jo
kius reikalavimus bedarbiams | ingtono.
iš miesto iždo.

Dabar Bedarbių Taryba 
ruošiasi sudaryti didelę dele
gaciją iš šimto žmonių, eit tie
siai į majoro namus ir reika
laut, kad jis sušauktų nepa
prastą lėšų komisijos posėdį, į 
kuriame būtų svarstoma vien 
tik bedarbių reikalavimai.

Mokytojų ir Studentų 
Demonstracija

NEW YORK, 
šimtų bedarbių 
studentų pereitą 
įsiveržė į miesto

ne-

“Laisvės” Board Direktorių 
į Susirinkimas Trečiadienį

“Laisvės” Spaudos Bendro-į 
vės direktorių susirinkimas bus 
trečiadienį, birželio 15 d., 8 
vai. vak., “Laisvės” name. Vi
si direktoriai būkite. Turėsi-

PARSIDUODA
Parsiduoda puse arba ir visa 

gykla gerai įlasytoje vietoje, 
dirbtuvės, kas myli daug dirbti gera > 
proga čia pasidaryti pinigų. Parda
vimo priežastį sužinosite ant vietos. 
Kreipkitės 63 York St. ir kampas 1 
Adams St., Brooklyn, N. Y. Tol. 
Main 4-911

val- 
prie ;

(138-140)

Tarsi duoda
Parsiduoda užeiga, geroje biznio 

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

(135-140)

Parsiduoda bučemė ir grosernė už 
labai pigią kainą. Nepraleiskite pro
gos, nes tokia proga retai pasitaiko. 
Pardavimo priežastį sužinosite nuo 
savininko. Antrašą gausite atsikrei
pė į “Laisves” raštine.

(135-141)

IŠRANDA VOJ1MA1
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja trys “fliorai”, 
vienas turi po 5 kambarius ir 
dynę su visais parankamais, 
bariai geroje vietoje. Pirmas

k i ek
iu a u- 
Kam- 
“flio- Į 

. Iras” $26.00, antras $25.00 ir trečias
me galutinai sutvarkyti busi- Į $24.00 Į mėnesį laiko. Kreipkitės po I 
mo pikniko reikalus. , antrašu 242 Irving Ave. (Ridgewood Į

Bukite laiku. f 1.39-141) 1

Kojy Nesveikumai 
Vokietys Specialistas r' *■ h 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Gmiaa Ir chroniška* vyry ir 

moterų liga* kr&tijo ir odo*. 
P*d&r*u ištyrimų kranjo ir šlapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room SS2 

New York, N. Y.
Valanda* Priėmimo r

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

Sekmadieniai* nuo 11 ryto Iki 1 po pietų 
Telefonas Lack wanna 4-2180

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

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

MŪSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM I§ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM b KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINJ. AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Ix LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSJM.

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

Į Laikrodžiai, Deimantai ir
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda- 
daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

»mi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
Ą sipirksite.

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kao' perkėliau savo studiją— Ketvertas 

mokytojų ir 
penktadienį 

valdybos rū-
! mą, reikalaudami nepaleidinėt 
mokytojų iš tarnybos; suma
žini mokinių skaičių atskirose 
klasėse, tuo būdu padidint 
klasių skaičių ir paimt darban 
daugiau mokytojų, kurių be
darbių Didžiajame New Yor
ke dabar randasi 10,000. Jie: 
taip pat reikalavo ne didint,1 
bet mažint studentams mokes
tį už mokslą kolegijose, palai
komose miesto pinigais.

Policija, pagal miesto valdo-
, . nų paliepima, tuojaus užpuolė.nepaisant, Millerio strei-, . . , . x • - 1.(mokytojus ir studentus ir gru-1 

do juos laukan.
Miesto Tarybos prezidentas! 

I McKee, tiesa, priėmė raštišką ■ 
mokytojų ir studentų reikalą-; 
vimą, bet kada jų delegacijos! 
pirmininkaš norėjo kalbėt, tai 
pono McKee mėlynsiūliai le:- 
dosi darban iššluot laukan 
tuos inteligentus, kurie bando 
statyt savo reikalavimus graf-i 
teriŠkai miesto valdžiai. Bet 
bedarbiai mokytojai ir studerf1 
tai nesutiks, kad jų raštiškas 
reikalavimas būtų pakištas po 
stalu ir užmirštas ;• ir jie tuoj 
surengė demonstraciją prieš 

t Į City HaH, kur dalyvavo tūks
tančiai žmonių, šiuos demon-1 
strantus policija būk tai nemu-i 
šė, bet patys pavęikslai kapi-l 
talistiniuose laikraščiuose liū- 

| dija, kad policijos meitėliai 
pusėtinai pečiais ir alkūnėmis 
apstumdė daugelį moterų 
vyrų | mokytojų ir studentų.

Auga Nusižudymai

800

BROOKLYN. — 1931 
tais iš kiekvieno tūkstančio 
mirimu Brooklyne buvo 15 nu-į 
sižudymų, tai yra virš dviem 
nusižudymais ant kiekvieno 
tūkstančio daugiau,, kaip 1930 
m.

New Yorke ir Bronxe 1930 
metais buvo 27 nusižudymai! 
ant kiekvieno tūkstančio miri
mų, o 1931 metais virš 38 nu
sižudymai ant tūkstančio, kas 
reiškia po 11 ant tūkstančio 
daugiau, negu pirmesniais me
tais.

Nusižudymus daugina 
darbe. Kapitalistai ir jų 
dž;a, kurie palieka bedarbius 
badui, yra kaltininkai tų savi- 
žudysčių, arba stačiaus pasa
kius, jie yra bedarbių žmog
žudžiai.

me-

be- 
val-

ir i

Teplioriai Laimėjo Streiką
BROOKLYN. — Teplioriai 

dirbantieji pas kontraktorių 
D. Kaplaną, 400 So. 5th St., 
per streiką privertė bosą at
šaukti uždarbių kirtimą, pri
pažinti uniją ir darbininkų ša
pos komitetą ir nepriiminėt

5 Weiss i ................. .....................

(139 41)! PASIRANDAVOJA
' °' J ; Pasirandavoja gerai įtaisytas forni- 

šiuotas kambarys vienai ypatai;
............. .... ................ | Williamsburgho apielinkeje, arti ge- 

..................................................Iros transportacijos. Antrašas 38
j Stagg St., ant antrų lubu.

(137-140)
Ant Šių Stočių Galite Gauti 1 - - - - - - - -
“Laisvę” Philadelphia,
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhil) 
6th 
3rd 
5 th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

WWIIMI

Pa

&

&

&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

& South 
South 3rd
& Catharine
South 3rd

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :

BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adre.sas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,’' tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir. fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.’ :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams ....................... $1.50
Šešiems menesiams . . .80 
Pavienio num. kaina . .05

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 I 

Nuo 4 iki 8
NcdčHom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jČirakinimais

I Taipgi taisau visokius laikrod- j 
j žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
* Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
f Williamsburgiečiams, kuriems J 
i pertoli pas mane atvežti pataišy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
I daiktus, palikite “Laisvės” ofise.* 
«Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
| atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- f 
|kėsite “Laisvėje.” ■
■ 1

Į ĮVAIRŪS I.AIK-
I RODŽIAI NAU- a
į JAUSTOS MADOS 
luž PRIEINAMA
Į KAINĄ

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

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

VARPAS BAKERK& Ine.R Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UiNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

I'dQIIII namsiiii

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

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Aveųue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKTT
“LAISVĘ.”

DŪKAVOJU PACIENTAMS
)

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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