
Darbininkai Visų Salių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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KRISLAI
Bonai ir Eks-Kareiviai.
Socialpardavikų Giesmė.
Kova prieš Alkį
Grigaitis už Valdžią ir už
Wall Strytą.
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Ką reiškia eks-kareivių mar- 
šavimas į Washingtona ir jų 
reikalavimas tuojaus atmokėti; 
jiems bonus sumoje $2,400,000,-' 
000? Ekonominiai, jų maršavi- 
mas reiškia alkanų bedarbiu/ 
armijos dalies reikalavimą pa-t 
šalpos. į

Politiniai, šis maršavimas pa-i 
rodo eks-kareivių pakairėjimą, 
pažengimą pirmyn link revoliuJ 
cinio supratimo. Tokio judėji
mo niekas nebūtų pajėgęs iš
vystyti du trys metai atgal.

Komunistų Partijos pozicijai 
šiuo klausimu aiški: mes viMO.sd 
būdais remiame eks-kareivių' 
maršavimą į Washing toną ir 
reikalavimą atmokėjimo bonų. 
Mes remiame juos taip, kaip 
remiame kiekvieną darbininkų 
ir vargingųjų farmerių kovą 
prieš alkį. x

Kas kita su ponais socialfa- 
šistais. Kaipo kapitalistų agen
tai, jie atvirai ir begėdiškai su
sivienijo su Hooveriu ir visomis 
reakcinėmis pajėgomis prieš al
kanus veteranus darbininkus.

Pirmiausia prieš veteranus 
išėjo viešai Socialistų Partijos 
vadas ir jos kandidatas į Jung
tinių Valstijų prezidentus kuni
gas Norman Thomas per “New 
Leaderį.” Paskui išleido spe
ciali pareiškimą lapelio formoje, 
platino tarpe eks-kareivių Wa
shingtone ir durnino juos, kam 
jie reikalauja duonos, būdami 
alkani! Mat, kunigas Thomas 
turi turto už apie $50,000, tuo 
būdu jis nežino, ką reiškia būti 
darbininku, ir dar alkanu.

Bet nuo savo vado kunigo ir 
nuo visos social j udošijos nė per 
colį- neatsilieka ir mūsiškiai 
menševikai. Štai tas pats viso 
labo ponas Grigaitis, kuris kasi 
savaitė iš “Naujienų” gauna po 
apie $90 algos, savo gazietoj 
(birželio 11 d.), iškoliojęs ge
rai komunistus, kam jie remia 
eks-kareivius darbininkus, įnir-i 
šusiai šaukia: “Gauti pinigų I 
kiekvienam yra malonu, o ypač 
šiais laikais, kuomet siaučia be- 
jdarbė ir žmonės kenčia didelį 
vargą. Bet veteranai neprivalo 
būti laikomi privilegijuota žmo
nių klase.” Taigi, anot Grigai
čio, lai jie stimpa badu! Jeigu 
jie iškovos iš plutokratų val
džios, 
jiems 
siuntė 
Stryto
idant išsigelbėti iš bado, tai'jie 
bus “privilegijuota žmonių kla
sė!”
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NE; TŪKSTANČIAI ALKANŲ PRIVERSTI 
BŪT ATVIRAM ORE, LIETUJ IR PURVE

ką
I

iš kapitalistų tai, I 
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Europon žūti už Wall 
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nu) tik dar dau-

Bet tai dar ne viskas. Gri
gaitis padeda visokią gėdą į ša
lį ir labai gailiai apverkia visą 
Hooverio valdžios ir visos plu- 
tokratijos padėtį. Tik pasiklau
sykite sekamų šio buržuazijos 
agento krokodiliškų ašarų:

“Jie (eks- 
(savo reikalav
giau painiavos į politinę situa
ciją krašte. Jų reikalavimas 
atmokėti bonusus, kurie pribręs 
tiktai 1945 metais, yra nepa
matuotas.. Mokėdama trylika 
metų anksčiau, negu bonusai 
pribręs, pilną bonusų sumą, 
Valdžia užmokėtų daugiau, negu 
ji yra pasižadėjusi. Ir būtų 
keiąta finansinė valdžios politi
ka, jeigu šiandien, kada jos iž
de yra milžiniškas deficitas, ji 
mokėtų skolas, kurias ji turės 
mokėti dar tik už trylikos me
tų.”

Ar begalėtų gražiau nukalbė
ti už vAldžią ir už Wall Strytį 
patsai inžinierius Hooveris, 
įaip kad čia nuriesta mūsiškių 
'menševikų tėvo? Grigaičiui be
reikėjo pridurti: “šalin alkani 
eks-kareiviai darbininkai! Te
gul gyvuoja gerai apmokamas 
Grigaitis, turtuolis kunigas 
Norman Thomas, nutukęš Hoo
veris ir visa Amerikos pluto- 
kratija!” Juk politiniai ir eko
nominiai kaip tik tą reiškia iš 
Grigaičio editorialo paduotos 
citatos!

lit

\ Visose valstijose klasiniai sąmoningi darbininkai 
“Balsuosime už komunistų kandidatus—dd. Fosterį ir James Fordą!”

---------------- ----- __

Čili Valdžia JauĮ KOVĄ PRIES REAKCINĮ DIB BILIŲ
Visos Mūsų Lietuvių Darbininkų Organizacijos 
j Privalo Tuojaus Savo Protestus Pasiųsti

■ Jungtinių Valstijų Senatui
Nė valandėlės nebegalima snausti bei laukti. At

stovų Buto priimtas reakcinis Dies Bilius jau per
duotas Jungtinių Valstijų Senatui. Senatas priims, 
Hooveris pasirašys ir nauji retežiai ant ateivių dar
bininkų kaklo bus užnerti. Pagal tą įstatymą, kiek
vienas klasiniai sąmoningas ateivis darbininkas gali 
būt paskelbtas komunistu ir deportuojamas. Pavo
jus visiems kovotojams. Pavojus visam darbininkų 
judėjimui. »

Ką mes turime daryti, kad atmušus reakcijos ran
kas? Už ko turime griebtis, idant sukėlus audrą 
prieš kongresą?

Masiniai protestai turi būt mūsų atsakymas. Ne
užtenka laikraščiuose kalbėti prieš Dies Bilių. Ne
užtenka tarpe savęs kalbėti prieš jį. Reikia sukelti 
darbininkų mases. Reikia galingo darbininkų klasės 
balso. Reikia, kad visos darbininkų organizacijos ir 
visi darbininkų susirinkimai pareikštų savo nedvejo
jantį nusistatymą prieš taisomus ateiviams žaban
gus.

Jau kelinti metai valdžia rengiasi naujais įstaty
mais pulti ateivius. Masiniai protestai iki šiol at
mušdavo tą užsimojimą. Dar gali atmušti ir dabar, 
jeigu išsijudins plačios darbininkų mases.'

Todėl visos lietuvių darbininkų, organizacijos, be 
jokios išimties ir be jokio atidėliojimo, turi tuojaus 
išnešti protestus prieš Dies Bilių ir pasiųsti Jungti
nių Valstijų Seųatui į Washingtoną. Trumpose re- 

. zoliucijose* bei telegramose pareikškite, kad esate 
priešingi Dies Biliųi, protestuojate prieš Atstovų Bu
to žygius ir reikalaujate, kad Senatas ‘ tą reakcinį 
bilių atmestų. Protestus adresudkitS: United States 
Senate, Washington,, D. C. ( • ' t' • ’

Į kovą ir į protestus prieš Dies Bilių reikia įtrauk
ti ir tas organizacijas, kurioms vadovauja kitos sro
vės. Komunistų pareiga eiti į tų organizacijų susi
rinkimus ir kviesti priimti protesto rezoliuciją.

Draugai, griebkitės už darbo. Dar nepervėlu! Dar 
mūsų energingoj pastangos gali nugalėti reakcijos 
užsimojimą ant ateivių darbininkų!

A. J. V. Komunistų Partijos 
Lietuvių Centro Biuras.

u.  • ' . r. » <.) ,

Kasyklos Nelaimėje 
Rodo Savo Fašizmą Žuvo Trys Mainieriai

| SANTIAGO, čili.—Dema
gogai ir apgavikai nusiima 
j savo maskas. . Nauji Čili 
valdininkai pradeda pasiro
dyti atvirais reakcionieriais. 
Naujosios '

[reikalų ministeris genero-j dama. Veikiausia ir tie bus 
į las Grove pareiškė, kad ko- • žuvę.
jinunistų judėjimas bus be-1 Eksplozijos priežastis: bo- 
■ gailestingai numalš intas.! sų nepaisymas darbininkų 
Vadinasi, naujoji valdžia 
pasirodo fašistinė. Laukia
ma masinių areštų prieš re
voliucinius darbininkus.

BLUEFIELD, W. Va. — 
Birželio 13 d. Splashdam 
Coal korporacijos kasykloj 
įvyko baisi eksplozija. Trys 
mainieriai užmušta ant vie- 

vajdžios vidaus : tos, o septynių, dar nesuran-

Bostono Darbininku Ko
va prieš Dies Bilių

BOSTON, Mass.—Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo Pirmas Distriktas

Paryžius. — Policija sua
reštavo komunistų vadų 
draugų Ferrat. Jo policija 
jieškojo nuo 1927 m.; kuo
met jis buvo nuteistas il
giems metams kalėjiman už 
revoliucinį veikimų.

WASHINGTON. — At-’ 
stovų Butas 226 balsais prieš 
175 nutarė paimt svarsty
mui bilių, reikalaujantį at- 
mokėjimo ek-kareiviams bo
nų. Tai pirmas ek-kareivių 
laimėjimas—laimėjimas ma
sinio judėjimo. Numatoma, 
kad ir galutinam balsavime 
didžiuma Atstov. Buto pasi
sakys už bonų atmokėjimų. 
Taip pat spėjama, kad ir 
Senatas nubalsuos už bonus, 
nes senatoriai irgi bijo ma
sinio bruzdėjimo. Tačiaus, 
Hooveris po bilium nepasi
rašys. Tą yra jis pareiškęs 
ne kartą. Tai Washingto- 
no politikierių manevrai. 
Bijo masinio judėjimo, bet 
turi planus, kaip nugalėti 
masinį reikalavimą, kuomet 
reikalavimas dar nėra vir
tęs tvirta revoliucine jėga. 
Štai kodėl svarbu, kad ve-

teranų reikalavimų paremtų 
plačios darbininkų masės. 
Svarbu, kad tos masės pa- 
klupdytų ne tik kongresų, 
bet ir Hooverį.

Prieš bonų atmokėjimų 
kalbėjo reakcionierius FiŠė. 
Sušilęs rėkė prieš eks-kar- 
eivius. Jis atsistojo prieša
kiu tų spėkų, kurios nori al
kanus eks-kareivius marin
ti badu.

Šiandien Washingtone jau 
randasi iki 17,000 sumata
vusių eks-kareivių. Tūks
tančiai jų priversti nakvoti 
atviram ore ant lietaus. Iš
alkę, apdriskę, alkani! Bai
giasi jų kantrybė. Pirma
dienio vakare taip t sušalo, 
jog tūkstančiai balsų pakilo 
prieš valdžia. Tūkstančiai 
reikalavo šiltų vietų ir šilto 
maisto.

ĮVAIRIOS ŽINUTES
York, Pa. — Birželio 13 

d. W. N. Brennen pašovė 
sayp. i pačių {in ■; paskui pats 
nusišovė.- Jis- buvo Raudo
nojo Kryžiaus vadas šioj

Dar 60 Veteranų Išmar
šavo Washingtonan
ROCHESTER, N. Y. — 

Iš čia išmaršavo į Wash- 
irigtoną 60 veteranų darbi-

r
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apielinkėj ir žymus buržua- ninku. Pradėjus maršuoti,
zinis politikierius.

London. — Anglijoj gimi
mai kas met. eina mažyn. 
Šiemet už pirmus tris mė
nesius teišėjo 15.3 gimimai 
ant kiekvieno tūkstančio 
žmonių; pernai buvo 15.8 
per tūkstantį; o dešimts 
metų atgal išeidavo po 20.4.

gyvybės. Kasykla apleista, 
gyvybės apsaugojimo pa
tvarkymų kompanija nepil
do. Bosai plėšia pelnus iš [ 
gyvasčių ir kraujo mainie-1 Havana, Kuba. — Polici- 
rių! [ja suareštavo 20 žmonių ir

[kaltina juos dalyvavime 
suokalbyje nužudyti Kubos 
prezidentą Machado, pagar
sėjusį kraugerį.

atsirado trys reakcionieriai, 
kurie bandė visą grupę su
ardyti, iškeldami obalsį 
“Mums nereikia komunistų, 
mums nereikia radikalų.” 
Veteranai tuoj aus paprašė 
tuos reakcionierius pasi
traukti iš grupės ir grįžti 
atgal namo.

Senoji Unija Pardavė 
Indiana Mainierius

užgrobė komunistų
BUVEINĘ

BREMEN, Vokietija — 
Birželio 3 d. čionai policija

'šaukia visų darbininkų or- južgrobė Jr uždarė Komuni- 
, o-nnizaniiii knnfnroririin hir- PaitlJOS Vietinę įastinęįganizaeijų konferenciją bir
želio. 22 d. mobilizavihiui ko- 

| vos prieš Dies Bilių.1 Kon-

Paryžius. —• Sakoma, kad 
Anglijos ir Francijos val
džios priėjo prie shsithrimoi 
delęi Laušanos konferenci-i 
jos tikslų.- O ta koiįferen-j 
ei j a šaukiama karo z skolų 
reikalais. t r \ .

karo skolų

ir vietinio laikraščio spaus

Mexico City. — Birželio 
13 d. šiame mieste vėl buvo 
jaučiama žemės drebėjimas, 
bet nuostolių nepadaryta.

TERRE HAUTE, Ind. — 
Senoji Jungtinė Mainierių 
Unija pasirašė su Indiana 
valstijos kasyklų savinin
kais sutartį, pagal kurių 
mainieriams algos nukerta
mos nuo $6.10 per dienų iki 
$4. Vadinasi, vienu užsimo
jimu vadai nukirto mainie
riams po $2.10 per dienų.

k

ferencija įvyks po num. 995 
Washington St., Room 7. 
Visos *; lietuvių darbininkų 
organizacijos turi išrinkti ir 
atsiųsti delegatus.

Pradėjo Kasimo Darbą
Volgos-Maskvos Kanalo

MASKVA. — Liaudies 
Komisarų Taryba įsakė tuo
jaus pradėt darbą prie ka
simo Volgosr-Maskvos kana
lo. Tai vienas iš didžiųjų 
Sovietų Sąjungos projektų. 
Darbas turės būt užbaigtas 
su lapkričiu, 1934 m.

DU NUSKENDO

Sovietai Nupirko
Vengrą Fabriką

BUDAPEST. — Veng
rijos ' Altenburg dirbtinio 
šilko kompanija subankru
tavo ir uždarė visą dirbtu
vę. Sovietų Sąjunga nupir
ko visą mašineriją ir tuo
jaus išgabens. Taip pat pa
samdė dirbtuvės direktorių 
važiuoti į Sovietų Sąjungą 
ir mašineriją sustatyti.

Englewood Cliffs, N. J. 
------čionai nuo Palisades 
Parko griovio nukrito jau
nuolis Fred Scheffer, brook- 
lynietiš,1 ir ant vietos užsi
mušė.’ :

White Plains, N. Y.—Ke
turi žmones nuteisti ilgiems 
metams kalėjiman už nužu
dymų tūlo Wi|liam H. Ry
der.’ Trys nuteisti kalėti 
nuo 30 metų iki gyvos gal
vos, o vienas nuo penkių iki 
dvidešimties metų.

Suareštavo Scottsboro 
Jaunuolių Motiną

BRUSSELS, Belgija. — 
Čionai tapo suareštuota 
Ida Wright, motina dviejų 
Scottsboro jaunuolių. Ji 
čia buvo atvykus dalyvauti 
darbininkų surengtuose ma
siniuose susirinkimuose.

Socialistą Policija Uždraudė 
Susirinkimus

BERLYN. — Birželio 12 
d. .turėjo įvykti komunistų 
rengiamos prieškarinės de
monstracijos. Bet Berlyno 
miesto policijos prezidentas

Jersey City. — Crucible 
Steel kompanijos darbinin
kų streikas tebeina. Ko
vos lauke randasi 300 dar
bininkų.

WILKES-BARRE, Pa. -
Harris Pondė 'apsivertė lai 
velis ir nuskendo du žmo- socialdemokratas Grzesins- 
nės—Leo Gibbons ir Lewi§ ki griežtai uždraudė laikyti 

' susirinkimus.Brussock.

i\

Paryžius., — Prezidento 
Doumer nužudytojo, Paul 
Gorguloff, teismas prasidės 
liepos 7 d.

400 Jaunuolią Streike
TERRE HAUTE, Ind. — 

Keturi šimtai jaunų metalo 
darbininkų, Columbian En
ameling Stamping kompani
jos, sustreikavo, kuomet bo
sai pavarė iš darbo septy- 
nes jaunas darbininkes.Mat* 
tos darbininkės užprotesta- 
prieš algų nukapojimų.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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KĄ REIŠKIA WAGNERI0 BILIUS?
Atstovų butas ir senatas priėmė senatoriaus Wagnerio 

bilių delei $300,000,000 paskolos valstijų valdžioms bedar
bių pašalpai. Senatorius Wagner yra demokratas, susi
rišęs su pagarsėjusia New Yorko Tammany Hall demo
kratų šaika.

Demokratai demagogiškai nori pasirodyti, būk jie rū
pinasi bedarbiais. Ir štai jie patiekė bilių “gelbėjimui' 
bedarbių.” Bet su tuo bilium sutiko ir republikonai' Mat, 
dabartiniu laiku Washingtone yrą susirinkus didoka be
darbių armija, armija buvusių kareivių, kurie reikalauja 
atmokėti bonus. Jie badauja, jie reikalauja pašalpos.

Sulig republikonų parti-, nuo kovos prieš valdančią- 
jos nacionalės , konvencijos! ją kaišę, kad nukreipti jas 
dienotvarkio, laike konven-’ nup rėmimo Komunistų 
cijos kiekvieną dieną, bus J Partijos programos, kad 
kalbami poteriai. Štai die-1i pasukti jas į socialfašisti- 
vo agentai: episkopalų vys- nį kelią, kuris yra saugus 
kūpąs James E, Freeman iš 1 
Washington, D. C., katalikų tis visur darbininkus įtikin- 

’ kunigas Thomaą PPBpna' iš ti, kad jie šalintųsi nuo so- 
Chicagos ir rabinas Ferdi- cialfašistų, kaip nuo paviet- 
nand M. Isserman , iš St. rėš. 
Louis, Mo. Jie melsis, kad 
dievas padėtų : ; republiko- • > 
nams, 
sės, idant republikonų par.-i 
tija laimėtų i rinkimus, ir ga-*’ 
lėtų ant toliaus tęsti ‘ savo 
bado ir karo programą.

, r0d0; kad saugiausiu dantų' A-ę- IK J.. Ai-p™ I———

1
! sveikumui receptas turėtų 
ibųt dvigubas — tinkamai 
(maitintis ir tuo pačiu sykiu 
dantis . švariai . užlaikyti.
Kad ir darbininkui,. dau-: j^es, sąmoningi lietuviai 
giau nekaštuotų vietoj du d a f b } njnkaij gyvenantieji 
mėsa tentPVsykf‘‘pava?gyt Kanadoj’ esame susiorgani- 
daržoviu ir užsigert pieno. ,zav« 1 darbminkiskas orga- 

nizacijas: ALDLD. kuopas, 
-------- į. Kanados Darbininkų Ap- 

Tūkstantis -Asteroidų Vie- sigynimžL i Kanados Kom- 
toj Vienas Planetos .partiją bei į savišalpos or- 

i a .,; >j . i • v _ ganizacijas. Jos gyvuoja 
Ašįsėroidai j^ra mažytės jaugeiy miestų ir miestelių.

planetos;^ jie susidaro iš,Vienur šios organizacijos ’ 
daug maž tokios medžiagos yra gan stiprios kaip tarp- 

! kajp žemė.' Iki! šiol yra su--.tautiniam veikime, taip ir 
rasta erdvėje virš 1,000 as- kultūros bei proletmeno sri- 
teroidų, kurie jkfeip vadi- ty (Toronte), kitur kiek 
naši planėtoidaąs. Asteroi- silpniaU gyvuoja del dauge- 
dai bėga aplenk saulę dau- įį0 prįežasčių, bet svarbiau- 
giausia plačia spraga, tarp sja neveiklumo priežastis 
planetų • Marso ir Jupiterio, ^ene bus del valdybos komi-

Naujausią asteroidų nutė-dėto draugų iridei neturė- 

grupės, kuri suteiktų orga
nizacijai reikalingą jai va
dovybę. Dar viena rimta 
priežastis silpno veikimo, 
tai nedalyvavimas mūsų or
ganizacijų tarptautiniame 
judėjime kaip politikoj, taip 
ir proletmeno srity. De
monstracijose, konferencijo
se, koncentruose ypatingai 
mūsų organizacijos turi ben
drinti meno jėgas, pakvie
čiant kitų tautų organizaci
jas atlikti dalį koncertų 
programos, taipgi’ dalyvau
jant kitų tautų parengimuo
se.

Vasaros Sezone
Hlj Il|^ I | >J> I |>l« .. ..... j- —| n,,,

Nejaugi švariai Valomi 
Dantys Negenda?

Bendrame s u v a ž iavime tris sykius per dieną valgyti 
I1J Keną, Kuris yra saugus medicinos daktaru ir den- 
kapitahzmui. Musu uzduo-!,. , i -r i-i1 e : tįstų New Yorke vėl kilo

, klausimas, kaip apsaugot 
1 dantis nuo gedimo. Dr. I 
i Royal 'S. Haynes pareiškė,, 
’jog dentistai buvo nepaty
rę'dalyko, kuomet jie pa-' 
skleidė obalsį, kad “švarus 
dahtis negenda.” Naujesr 
nieji moksliniai tyrinėgimaiii 

’ * ir švariausiai 
’valomi dantys, geų4a ij*. RŪ- 
Iva, jeigu žmogdš blogai 
/maitinasi. Galimas, tačiaus,

sumulkinti plačias ma-1 I numimnci . 
dant renublikonu Dar- I^P1“ nu i ii-i nieji mokslinis Mokyklėlę’ parodė, kad < i

— L Dig. Es-Džei, “Nuotrii
“Laisvės” numęryj ■ daiktas, kad švariai užlai- 

i? demokratų i -^0 davė labai gera suma-, koma burna ir dantys iš da- 
TZ , . _ -. -s ,. T w paruijuo nuuvciiulja. : Joj ,W.,. centralinės mūsų ųes tarnauja dantų sveika-
Kongresas bando masėms pasirodyti geru. Ir štai Wag- į dievo agent< laiky^ organizacijos siųstų ins- taii

Kiek vėliau įvyks toj pa- ip^e’ 
čioj Chicagoj ir 
partijos konvencija, ■

nerįp bilius. , . ,
f Ką tas bilius reiškia? Jis nieko kito bedarbiams ne^ 
Jvniairia knin tnlimpsni t.p
Apię tą'bilių daug blofinta kapitąlistinėj spaudoj. Val
dančioji klase dar vis daugiausiai demagogija bando mai
tintu badaujančius bedarbius. O.t, girdi, šimtai milionų! 
skirjama bedarbiams. Bet biskį pamąsčius ir ;
į tącplatų skurdą, tai sulig to biliaus skiriama suma yraiu^~.
labai menka. Taigi, tasai bilius, jeigu jį prezidentas *]lai x . . _ . . . _ .
Hooyeris ir neatmes, mažai ką gelbės bedarbiams. daug tokių, dai binmkų, ka

štai, jeigu visa ta suma būtų išdalinta bedarbiams ir *ie ,1S^ balsuot1, ati- 
jų šeimynoms vien tik New Yorko valstijoj, išeitų tik poj^uos. 3ais^ savo priešams 
$100 ant šeimynos. Vidutinai 3,000,000 badaujančių žmo- repubhkonams ar demokia- 
nių’gautų po $16.75 į mėnesį per šešis mėnesius, arba iki ^ams.
kitai kongreso sesijai. Bet teikiant sulig to biliaus pašai- į 
pą, būtų ^įlaikyta pašalpa, kokia dabar teikiama, bent! 
kokioj" formoj tūlam skaičiui bedarbių. . ' į > ,

Bet tie $300,000,000 sulig to biliaus skiriama įvairiomis 
sumomis (sulig gyventojų skaičiaus) visoms valstijoms, 
kurių gubernatoriai prašys pašalpos bedarbiams. Tos 
paskolos bus atrokuotos iš dabartinės federates valdžios 
teikiamos subsidijos valstijoms delei vieškelių. Tame at
žvilgy tyra aišku, kad Wagnerio biMus nepaškiria dides
nių sųįųų viešiems darbams, bet priešingai—-yra begėdiš
ka apgavystė’. .; •-f ' ; ' ; į į ' ’

Pinigai paimami iš vienos kišenės įr padedami »į kitą— 
r-ir tame procese atydžiąi tėmijąma, kad duoti bedarbiams 
tik ubagišką, mizerną pašalpą. , * • ’ r 1 r .

Kęturiose valstijose, New York, Pennsylvania, Ohio 
ir Illinois, mažiausiai yra 5,000,000 visai nedirbančių 
darbininkų; daugelis iš jų nedirba po metus ir daugiau, 
ir jięms būtinai reikalinga parama.

Na, skaitant abelnai ant kiekvieno bedarbio vieną šei
mynas narį, kurį jis turi užlaikyti (“socialės gerovės” 
įstaigos priskaito po penkis šeimynos narius ant kiekvie
no darbininko), tai viso bus 10,000,000 asmenų, kuriems 
pašaipa būtinai reikalinga tik tose keturiose valstijose.

Jeigu Wagnerio biliaus $300,000,000 suma būtų paskir
ta 10,000,000 asmenų, tai kiekvienas gautų tik po $30 iki 
kitos;kongreso sesijos.

O reikia žinoti, kad ta suma bus skiriama ne ketu- 
riomS'.valstijoms, bet keturiasdešimts aštuonioms. Tai
gi, tik po dolerį kitą išeitų ant kiekvieno badaujančio 
darbininko.

Tai štai, darbininkai gali puikiai matyti, ką tas Wag
nerio ‘bilius reiškia. Tasai bilius nei kiek nepakeičia fe
derates valdžios politikos linkui bedarbių; pasilieka ta 
pati politika—laikyti darbininkus badavimo- padėtyj.

Dar reikią žinoti ir tą, kad iš tų pinigų, kol jie pasiek
tų bedarbius, visokie grafteriai gerai" pasinaudotų.

Bet kad ir tąs pats Wagnerio bilius, kuriuomi valdan- 
čiojĖ klasė nori sumulkinti darbininkus, yra pasekmė 
darbjųinkų kovos prieš badą ir skurdą. Jie ir tą bilių su
galvojo, atsižvelgdami į masinį darbininkų spaudimą, į 
bedarbių demonstracijas įvairiose valstijose, miestuose 
ir miesteliuose: Jeigu ne tas masinis spaudimas, tai

’ kongresas neleistų nei tokius bilius.
| Wagnerio biliumi jie bandys apgauti masęs darbinin

kų. (Bet darbininkai turi išvystyti dar didesnį spaudimą, 
kad priversti kapitalistų klasę ir jų valdžią suteikti; tin
kamą pašalpą bedarbiams ir įvesti bedarbių ir socialę ap-

I draudk = - < / < .
■ - ___ .____

•pamaldas ir prašys
freišfcia, kaip tolimesnį tęsimą skurdo ir bado bedarbiams.!^“ pagelbgs vienai iš Wall’ 

jStreeto partijų laimėti rin- 
• kimus. Jam tas labai leng- 

n/žvXnąlva Padaryti, nes didžiuma 
_ ___ „„^'darbininkų dar nėra klasi- 

sąmoningi, ir labai

toj Vienos Planetos

~ au .truktorius-per visas* lietu-
pagalbos. Na, ir aišku, die- lvia kolonijas del praplėtimo 

—organizacijų narių 
■ žinojimo ir klasinio sampro
tavimo.

Perskaičius tą straipsne
lį priėjau prie tos minties,' 
kad reiktų siųsti instrukto- 
rį kuris, galėtų mokinti ne 
vien lietuviškai, bet ir ang
liškai. ' 
neštų dvigubą "'naudą, nes 
mokintų visus, kurie nori 
eiti į politikos studijavimo 

i ii—i’ •

cijos narius.7 Mokyklėlė, ve
dama anglų kalboj, pri
trauktų jaūnimą, nes dabar 
krizio metu, jaunimas pra
deda protauti, kaip savo bū
vį pagerinti. Juos reikia 
mokyti kovot. ,

Pavyzdžiui, mūsų mieste, giau pieno, šviežių daržovių 
j i i L- įr yaisių. Per visą bandy

mo ? 
iš šių

1 • ■ > . v
apgedo dantys.
maistas nepalyginamai 
riau apsaugoja dantis, 
gu patsai atydžiausias 
valymas.
v Paaiškėjo dar vienas 
lykas, kad, moksliškiau mai
tinantis, mažiau atsiranda į 
burnoje, kaip ir visame kū
ne, bakterijų, kurios gami- 
,na žalingas rūgštis. Tos 
rūgštys gi ėda danties pa- 
liavą iš viršaus. Nuo ne
tinkamo maisto, be to, dan
tys genda iš vidaus.

Viską suėmus krūvon, at- įvyks liepos 17 d

' . imijo Vokietijos astronomas jimo stiprios Kompartijos
Daktarai Bunting, Jay ir i Reinmuth balandžio mėnesį 

Hard darė per dvejus me- sie.m^:. . a 
tus bandymus su dviem di- krikštijo 1932 H. A.

Rein-mu th jį pa-

dėlėm vaikų grupėm. Vie- Šis “dangaus kūnas’’ bus

, t . i mokyklėlę,,ne tik organizaBet sunkus gyvenimas, .. /„„J’ „o
badas ir skurdas, į kurį ka
pitalistai stumia darbinin
kų klasę, jau daug darbinin
kų išmokino pažinti savo 
priešus ir draugus. Aišku, 
tokie darbininkai balsuos 
už savo klasės ’• kandidatus, 
už Komunistų Partijos kan
didatus; ’jie rems ’ kovingą’ 
Komūhištų Partijos progra
mą, programą kovos prieš 
badą, prieš imperialistų ren
giamą karą, programą ko-

na grupė buvo maitinama vakarais matomas rugpjū- 
tokiais’ valgiais, kaip kad čio arba rugsėjo-mėnesį; bet 
paprastai maitinasi ameri- reikės didesnio, kaip su 6 co- 
konukai. Visi šios grupės lių stiklais teleskopo,' kad 
Yaikai Pp kiekvieno valgio matyt tą svečią, kuris yra 

Toks mokytojas at- švariausią! vąlėsi dantis; ei- artimiausms žemei, apart j .....ir „r...i.ri„ x mėnulio. \

“1932 H. A,” kartais bū
na už 7 milionų, o kartais 
už keturių milionų mylių 
nuo žemės. Jis taip'smar- 
'kiai lekia aplink saulę, kad

darni gult ir atsikėlę taipgi 
bružavosi dantis šepetukais 
su milteliais bei tam tikra 
pasta. O vis tiek per dvejus 
metus didelio šių vaikų skai
čiaus dantys labai apgedo.

Antra vaikų grupė mažai dažnai pasprunką nuo’ tele- ( 
tekreipė domės į dantų va- skopo. Jo dydis yra apskai-! 
lymą, bet jie buvo maitina- tomas tarp 3 ir 16 myli- dia- 
mi mokshskiau pritaikytais metre (Skersaiušilgai). ’Tnn Lkl
[valgiais, į kuriuos įėjo dau- • • • v • ( v • 4 v •-

[ Vasaros sezone daugelis skopo. Jo dydis yra apskai-1 rganizacijų pasitenkina tik

daug kartų buvo bandyta \ 
suorganizuoti bedarbių ta
ryba, bet vis nepavyko. Ka
da miestas pranešė, kad pi
nigų ižde nebėra del viešų
jų darbų, tai jaunimas pra-

Astronomui, spėja, kad J 
būtų susidarius dar viena

. x v- . / v

[darbą apleidžia. Tuo budu 
1J organizacija apsnūsta ir 

sunkiau būna veikti atėjus
laiką labai reta? kuriam ^net,a’ sefonu^. DW“
iu vaiku suskaudo arba dzl? . kai». ?elHi de>
edo dantys. Tinkamas ! Įvairių, priežasčių liiedmga, pnsihiOsmrtu prie tosimo 
oi-oo „a,oo1,,„:„o^0; is kurios butų gimusi ta veikalų; kur galima orgam-

ra

V • • -J VAIA1 VbvA (A CvU C>V

vos uz geiesnį gyvenimą. ! (jgj0 organizuotis,, reikalaut
’darbo, ir išlaimėjo. iš mies-

Mums reikia smarkiai i to valdybos darbo'del 5 mė- 
darbuotis rinkimų kampa-[nešiu. Jaunimas teiravosi

Visose kolonijose, pas mūsų organizacijų na- ti 
rius, kad sužinot, kaip be
darbiai yra organizuojami.

Tas parodo mums, kad

nijoj.
apart sudarymo rinkimų
kampanijos komitetų įvai
riose organizacijose, reikia
organizuoti darbininkų kliu- reikia mokinti visus darbi-
bus rėmimui darbininkų 
klasės kandidatų ir progra
mos, balsavimui už darbi
ninkų kandidatus ir vedimui 
plačios propagandos tarpe 
darbininkų. Prie tokių kliu- 
bų gali prisidėti kiekvienas 
darbininkas (pilietis ir ne- 
pilietis), kuris tik sutinka 
visais’ galimais budais dar
buotis šioj rinkimų kampa
nijoj už darbininkų klasės 
kandidatus, kuris tik sutin
ka aiškinti piliečiams dar
bininkams, kodėl jie priva
lo balsuoti už savo klasės 
kandidatus.

ninkus, nepaisant tautos, 
nes jie nori veikt, bet neži
no kaip pradėt ir ką daryt./

Raudona Rože.

iš kurios būtų gimusi ta 
planeta, suskilo, ir' iš to at
sirado1 pulkas asteroidų; jų 
išviso gali būt daug dau-

da giau, negu tas tūkstantis, [ savitarpinio lavinimosi mo- 
kuris iki šiol surastas. ’ kyklėles, kurios lošia labai 

’svarbią rolę klasių kovoje. 
Tuomet žiemos sezone būtų 
daug lengviau veikti. Šitaip 
veikia Toronto organizaci
jos, ir pasekmes turi geras. 
Kitų kolonijų draugai, im
kite pavyzdį iš Toronto 
draugų.

V. Ivanauskas.

ge
ne- •
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IŠVAIKĖ PARLAMENTĄ
BUCHAREST, — Rumu

nijos karalius . Carol išvai
kė/ parlamentą ii; paskelbė 
naujus rinkimus, kurie

zuoti orkestras, chorus 
(tam padėtų kitų tautų sti
presnės organizacijos) bei

IrMANCHURml'

' Komunistų Partija fin-’

WATERBURY, CONN.
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Tad prašome visų, 

paremti mūsų d ar
ch orą.

4 d. choras turėjo 
kurias surengė pa
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kimų kampanijoj iškėlė še
šis svarbius o balkius., Tie 
obalsiai, jau kelis bartus bu
vo pakartoti “Laisvėj.v 7 Rein 
kalinga visur darbininkams 
aiškinti tų obalsių reikšmę, 
reikia juos populiarizuoti.

- Vilijos Choro Piknikas

Birželio 19 d. Vilijos Cho
pras rengia pikniką, kuris įvyks 
t Lietuvių Darže, už Lakewood. 
APiknikąs bus geras. Jame da- 
įJyvaYTSf ir rusų choras. Taip 
■/pat bu$ gfera orkestrą iš New 
pHaven.; '

Visi’ draugai dalyvaūkit šia- 
• me jfikhike. Chorą rąįkia pa- 
Lremti kiekvienam darbininkui. 
£ Vilijos!4 Choras - yra darbinin- 
|kiškas’, choras, jisai visuomet 
£ dalyvauja darbininkų . parengi
amuose. Reikia pasakyti, kad

choras turi geras išlaidas, nes 
reikia laikyti pamokos ir pirk
tis dainos.
.darbininkų
bininkiška

Birželio
išleistuves,
gerbimui draugės Vaitonaitės, 
kuri yra mūsų choro narė ir 
gerai veikė ne tik chore 
ir kitose organizacijose.

Draugė Vaitonaitė važiuoja!
į Lietuvą ir mano aplankyti 

'Sovietų Sąjungą. Paskiaus ji
nai vėj- grįš į Amęriką.

Gudeliškis.

Socialfašistų kandidatas į 
prezidentus, kunigas Nor
man Thomas, pereitą ,ne- 
dėldienį kalbėdamas advoka
tų, biznierių ir daktarų ^susi
rinkime, pareiškė: “Šie me-v 
tai yra mūsų didžiausios

bet|Pr°g°s metai.” Kokios pro- 
Igos? Metai progos apgau
bi tas darbininkų mases, 
'kurios atsikrato nuo kapita
listinių partijų. Socialfa- 
šistai deda didžiausias pas
tangas’, kad nukreipti ma
ses kovingesnių darbininkų

■•m 
i :

i f;

h . ••

Tai taip “socialistai” “kovoja” prieš Japonijos imperialistų rengiama-ataką ant Sovietų Sąjungos
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DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lake St., Newark, N J. Tel., Humboldt 2-7964

'nį. Prikalt plačiausių masių , šių nesimato tiek, kiek pagei- prieš darbininkus, 
idomę prie kovos su provo-1 daujama, tai vis delei virš pa-;
Racija klausimų, padidint Į Žymėtų priežasčių. Dar pri- 
iki maksimumo jų budėjimą! duriant ir tą, kad vietinės par

prieš darbininkus. Bet kuo- tikslo neatsiekė. APLA. susr-.ti būdami, tai atsakė, kad jie 
met tapo apmeluotas bosas,, rinkimas išrinko delegatais 
tai kuogręi.čiausia pasiskubi-[ įvairius žmones, v’eni gal seks 
no atsiprašyti —“atitaisyti” [ paskui minėtus žmogiukus, 
klaidą. Tai toks jų 
mas”, jei pas juos būtų kiek! 
padorumo ir logikos, privalė
tų atšaukti visus purvus—“ko
respondencijas” netik iš Eas
tono, bet ir visą “Klampynę” 
kurioj visa skloka maudosi.

Darbkoras.

žino, ką kalba. Aš paklau
siau, ar visi tokie girti; tai 
man atsakė, kad kiti negeria, 

'Tik 
elgsis, kaip bus geriau visai i tiems ponams reikia jieškot 
draugijai ir darbininkų judėji-j ramios vietos, o d. Bimba kar- 
mui.

APLA. 2-ros Kp. Narys.

teisingu-; bet kiti svarstys, galvos ir taip kad visi guli svetainėje.tinęs spėkos didžiumoje susi
deda iš lietuvių 
ruoju laiku pradėjo 
čiagimis elementas;
taisyklė, su augimu 
neišvengiamai didės 
cinis judėjimas.
ninku užduotis ir yra tą tiesą
patiem? suprasti ir kitiems per-

E.--V i-------- /a UŽ konspi- duoti; tą žinodami, mes priei-
J raciją partijoj. Reikia pačiu Sime prie teisingos išvados, 

!‘l būdu užbaigt kad išjudinus platesnes mąses 
visokiais apsileidimais į prie revoliucinio judėjimo, tai!

stiprinti—d i- ;
kas savo neat- dinti darbininkų pirmąsias ei-[ 

Komunistų Partiją.

Žodis apie “Klampynę”

Tūli draugai sako, 
“Laisvėje” neatsakoma
“Klampynės” melagingų ko-|^rarnos‘ 
respondencijų iš Eastono. Ten
ka pasakyti, kad su “Klampy
nės” “korespondentais” pole-

šioj srityj, mobilizuot visą 
jų revoliucinę energiją ko- 
įvai su visokiais valdančio- 
isios klasės provokacijos vei- 
ikimo apsireiškimas — štai 

LZ'L'SąN' nulinktų pareiga, gulanti ant kom- 
antakiai, kad paskui lengviau paitljų.

Kova su provokacija—tai

------------7---------- . .•„—-■įįr-M , 
I 

Antakiai Nupliko . vaistų, netaip greitų ir netaip !

Cydylojau, patark,t ką man Gydytojas , tyčia n0,,6jė 
per -Laisvę Turėjau d,del,uS kad J(jms nuej ] 
antakius ir akių blakstienas, j.
bet prieš kiek laiko pradėjo Į įūtų p].ieiti pr-e pa.įos odo , 
man niezeti antakius rodos,, kuri -e jjs pripažin0 liga. Gai visų pirma kov 
kad kokie gyvitnėlia, bėgioja,j Jums }r buvQ kokja . ' .. I—:;........... r::-:
ir antakiai uždribo ant akių j o ga| jr Daba(.

Buvau pas akių daktarą, tai. dar0 tokio dide]i() 
pasakė, kad tai odos liga »'| nes Jums ypač rūpi, 
kad eičiau pas šiaip gydytoją | ata antakiai. 
ir kad man reikia akinių. Nu-j 
ėjau pas gydytoją, tai davei Man rodos, kad 
kokio skystimo, kad trint an-, 
takius. Tai, man betrinant kio nedarant, nes nuo to skys- 
antakius, netik kad negelbėjo, 
bet suvisu nupliko kakta ir 
akys, ir nenustojo niežėjimas. 
Akinių nepirkau, ba nejaučiu 
reikalo, 
ale da matau gerai ir knygą 
“Aliejus!

odos liga,
jau nebe-!griežčiausiu
skirtumo, Į SU
kad Jums šioj srityj. Ne revoliucio- yra reikalinga 

nierius tas, __  ___  ___  .
antak’ai isar^umu Pas^at° vis^ Orga-| les—

i Jums ataugs, kad ir nieko to- įnizaciją po priešo kirčiais. 
. • .__ i____ , ..... ........ I

antak ai i

(Tąsa busi

ir tik pasta-
išsi judinti

ir kaipo
Partijos, 

ir revoliu-
Mūsų darbi- WORCESTER, MASS

WATERBURY, CONN.

i tu su kitais gulėjo parke. y-
E. Davidonienė. ” '

timo veikiausia Jums plaukų 
šaknys neišgedo. Del viso ko, 
masažuokite, braukykite nu
plikusias vietas, vilgindami jas 
vazeliną arba skystąja vazeli- 

petrolatum”)., 
ant saules, nes 
padeda

Nors esu 50 metų, .
j na (“Liquid 

__ perskaičiau tik va-i Būkite dažniau 
karais prie lempos šviesos, ir saulės šviesa 
nejaučiu skaudėjimo nei gal- kams augti.

Kai del vaistų, tai 
ką i naudos esti, vartojant 

; nės-skydinės l aukos 1 
j les. Galėtute
“Thyroid extract, */> 

ne tablets No. 100”. Imkite

jūsų, gal 
ačiū.

nupliko

EASTON, PA.
Abelna

O p o rtunistų yKlampynėjj” 
Motiejaitis pasRalus įleicjžia 
kas link 1921 metų komunistų

■ suvažiavimo. Bet kodėl jis
■ nepasako teisybės apie ponus
Pruseiką ir Butkų,
pas mane atveždavo kas vaka
ras girtus?
per du ar tris vakarus. Kuo-i 
met aš .ulžklausial-L kodėl .jie 
tokie girti kąs vakaras,
man atsakė, kad jie labai bi
jo, kuomet negirti. Aš sakau, 
kaip jie gali svarstyt taip gir-

Waterburieciai j Farmas
Kaip tik pasirodė Southbu- 

rio A.L.D.L.D. 225 kp. pikni- 
i ko apgarsinimas, kuris įvyks 
26-tą d. birželio (June), tai 
visas Waterburys. sujudo. Vi- 

kodeli^-ios Choras darbuojasi, kaip 
ant’tik gali prie išpildymo pro- 

ALDLD. kuopos na- 
I riai ir rengiasi dalyvauti. Mat, 
[ farmerius visi myli ir stebisi, 
'kad jie, kaip jauni, taip seni, 

! mizuoti yra bergždžias darbas, !vas’ skirtumo priklauso į 
apart šmeižimo ir ko-, ALDLD. kuopą. Mat farme- 

prie piknikų gerai prisi-
Taip, kaip prie gre-Į

“Galva skaudėjo visą 
laiką iki pradėjau • 

‘ imti Nuga-Tone” “
I’-as V. Romanas, Buffalo, N. Y., rašo ir 

sako: ‘’Mano galva skaudėjo visą laiką iki 
aš pradėjau imti Nuga-Tone. Aš išbandžiau 

‘ daugeli kitu vaistu, bet negavau pageltos,kad JUOS, Mano galva sustojo skaudėjus! po ėmimo 
Nuga-Tone per tris dienas. Dabar aš turiu 
gera apetitą ir getai miegu naktimis. .Mano 

] sveikata niekad nebuvo geresnė. Daugelis Thi bUVO daroma mnno draugu pradėjo vartoti Nuga-Toną Ir 
sako .kad tai pastebėtini vaistai."

Jeigu jūs turite galvos skaudėjimą ar 
skausmus raumenyse ar sąnariuose, ar sto

te . sveikatos i rstiprumo. jūs turite 
....... Nuga-Tone ir pastebėti dideli pagerė- 

Į,aį jintą. kurj pajausite tik už kelių dienų. Jo
kie tvaistAi negali užimti vietą NugakTdne, 
knipo sveikatos ir stiprumo atateigėjo. Ap- 
tiekininkai ji pardavinėja. Jeigu aptiekinln- 
kas neturi Nuga-Tone, paprašykite j| užsa
kyti iš savo urmininko. Žiūrėkite, kad gau
tumėt Nuga-Tone. Substitutai yra be ver
tės.

ATSIVESKITE!lionių atskirų ypatų, nieko nė-^ai 
ra. Juk jie nerašo tam, kad rengia. Taip, kaip prie gre-l

su bojimo šieno ir pas juos visa-Į 
dos piknikai būna geri ir už- j 

" - į ganėdinanti visus, kurie tik at-
I silanko.
i O šiemet, sakė, dar geriau 

T .... . . . ” I prisirengs. Aš tam tikiu, nesrasime. Jų tikslas, kad dau- i • , , . . . . .. .... .... • I kiek parodo apgarsinimai, taigiau pakenkti darbininkų ju-l e. v . ,v ij-.. . . . . . net ir Simfonijos Orkestrą iš,dėjimui, kuo daugiau apjuo
dinti tuos draugus, kurie stovi 
pirmose eilėse. Ne kam ki
tam ir Pruseikos “Klampy
nė” tapo įsteigta.

Jų didžiausi priešai, skai
tant “Klampynę,” pasirodo, 
esą komunistai, kuriuos jie ap
krikštijo “bimbiniais.” Rėkia 
visa gerkle, o prieš kapitaliz
mą, bosus, tai tik kaip kada 
patyliukais pakužda. Tas ne
nuostabu, jei kas išeina prieš 
Kompartiją, tai neišvengiamai 
atsiduria kapitalistų kempėj. 
Kapitalistai su savo mušeikom, 

šau-

Darbininkų Padėtis

Pastaruoju laiku ir taip silp
nai dirbančios dirbtuvės dar 
labiau pradėjo mažinti gamy-[nes ten

plciu- La. Kiekviena savaite kad ne 
i vienoj, tai kitoj dirbtuvėj at

kartais leidinėja darbininkus, ypač 
, kakli-' šilko pramonėj.
tabletė- jyklos irgi mažai 

p a r s i nešti i dienas į savaitę
grain,! žinotu skaičium

P°l . __ -

Jauskitės Maloniai
J Didesnėj ir GeresnėjNAUJOJ STAUCH MAUDYNĖJ

CONEY ISLAND, Boardwalk, prie Stillwell Avenue

tajbams Senutė QQ
Visam Sezonui <|/V«VV 20_25 dolerių

DYKAI MŪSŲ KOSTUMIERIAMS 4^

Roof Garden—Gimnaziumas—Saulėtas Salionas—Garo Pirtis

šu paž indi nti darbininkus 
faktais, kaip bosai išnaudoja 
darbininkus ir kas daryti, kad [ 
pasipriešinus bosų užmačioms] 
ir t.t. To “Klampynėje” ne-1

Jų tikslas, kad dau-

Geležies lie- 
tedirba, 2-3 

su aprube- 
______ ________ darbininkų, 
j Veik pusė darbininkų, 1929- 

vieną prieš valgymą, per kele-1.1930 m. dirbusių, šiandie ran- 
Jeigu kokia, ga-|dasi be darbo. Bedarbių ei- 

lima būtų imti ir po dvi’tab-I lės su kiekviena diena didina- 
• si. Daugumai per taip vadi- 

prosperity” laikus su- 
grašiai, 

“propertės” jau 
vena “pašalpa,” 
iš “county.” Ir 
ne visiems bedarbiams priei
nama. O kurie gauna, tai yra 
priversti atidirbti, kitaip ne
gausi.

Kapitalistiniai d e m a gogai 
prievartos” dar-

vos nei akių.
Taigi meldžiu 

patarsite, tai bus

Atsakymas:
Jums antakiai

savaime, ne nuo kokios viduji
nės ligos ar kokio organinio tą savaičių, 
trūkumo, bet nupliko nuo var- ]
tojimo, nuo trynimo tuo skys- letėli prieš valgymą, bet čia j

’ tai buvo la- reikia apsižiūrėti, kaip širdis inamus 
pavojingas veikia, 

plačiai var- i yra 
skysčiuose ! visą 

plaukus nu- imtų 
Labai dažnai pasitaiko ' kiai 

atsitikimų, kad betepliodamas zę arba keletą dienų 
pažastes ar kitas vietas, kad kai nevartokite.
ten nuslinktų plaukai, daug O šiaip, žiūrėkite 
kas apsinuodija. Pamatinis kad būtų natūralūs 
tokių tepalų vaistas vadinasi dintas, tai ir plaukai 
“Thallium”,

timu. Spėju kad 
bai nuodingas ir 
vąistas, kurs yra 
toj am a įvairiuose 
ir ’mostelėse, kad 
imtų.

nes šitas preparatas lupyti 
labai veiklus ir paliečia 
organizmą. Jeigu širdis' 
pergreit arba persmar- 

duzgėti, sumažinkite (lo
ir visiš-

bei įgytos 
sudilo ir gy- 
kurią gauna 
toji “laimė”

New Britaino turi užsikvietę Į 
ne vien del sugrojimo keleto! 
klasiškų kavalkų muzikos, bet • 
sako, kad grieš ir šokiam. Far- 
meriai žino, kad su mažesne 
programa ir su bi kokia or- 
kestra jubilėjų neatliks.

Atvažiuosime—pamatysime.
Jaunas Sens. VARPAS BAKERIES, Inc

maisto, 
nesuga- 
geriau kalba apie 

nors yra ir kitokių ataugs ir visa kas bus geriau.; bą Sovietų Sąjungoje, ten, kur 
i jo nėra. Lai jie atvažiuoja į 
Eastoną, tai suras čia ' pat,1 mašininėmis kanuolėmis, 
Amerikoje, “d em okratiškiau- do darbininkus (Dearborn), o 

j šioj” šalyj' prievartos darbą, pirmoj eilėj komunistams buo-' 
. Tokiai padėčiai esant, tiesa, r žemis ir blekdžekiais skaldo 
[darbininkai kas kart vi.s dau- i galvas, juos kalėjimuose pū- 
I giau kairėja, tačiaus dar stoti [ do. Visi kiti pagelbininkai, 
kovon prieš tas sąlygas, sykiu [ pradedant nuo Romos papos ir 

,su revoliuciniu judėjimu, Išbaigiant su “papa” Grigaičiu, 
'prisibijo, laukia sugrįžimo po-, svaido purvu į Komunistu Par- 
Ino Hooverio žadamo “prospe-(tjja. Na, o dabar ir Prusei- 
;rity.” Bet gyvenimas pertik-, ka su savo “genge” ] 
. rins, issklaidys svajones apie da su donosais ir drabstymu j

Kad niekas [pUrvo ant komunistų. Tik jų: 
- . ' - - - „ darbininkų ’ rolės biskį skirtingos, bet visi

veikimų, Į būvį, kaip tik patys darbinin-; .xnapus barikadų. Reikia la-

APIE KOVA SU PROVOKACIJA

MCKEES ROCKS, PA.

APLA. 2-ros kuopos susirin
kimas įvyko birželio 5 d. Su
sirinkime dalyvavo arti 100 
narių ir svarstė vienybės klau
simą su LDS. Taipgi minėtam 

’susirinkime išrinko 10 delęga-, 
tų į būsiantį APLA. specialį | 
seimą. Svarbu paminėti, kad . 
dabartinis APLA. Centro pir
mininkas, F. Rodgers, galuti
nai nusimaskavo minėtame su-1 
sirinkime ir parodė savo tikrą I 

’ ............... i nusistaty-1
drabstymu ‘ ma> Nors minėtas žmogutis 

. ir pirmiau vedė pragaištingą j 
minėtom organizacijom agita- • 
ei ją, bet visgi viešai sakėsi, 
kad jis darbininkų judėjimui 

kad užjaučia ir nebus savo klasės 
” tai tik ; Priešu. Dabar, minėtam kuo- 

‘ pasaka mažiems vaikams. Bet- Pos susirinkime, jis pilnai susi- 
„ . I fn nnankn Prnmikn nž dėjęs su K. Zabela, bendraiStoka Revoliucinių Jėgų i & su La pasaka 1 ruseika uz- J v

j žavėjo “vyrus” po ūsu. Nors, i a£Ptavo pries minėtų orgam- 
Praplėtimui revoliucinio ju-jtjesa> mažai. O dabar jr nacijų vienybę ir kiek tik ga- 

dėjimo netik Eastone, bet ir j klampoja ir vis kaskart gilyn.! lednmžis, atbulai aiškino visą 
’visoj Lehigh Valley, su Allen-1 Kad tos korespondencijos i vienybės sutartį ir dergė visą 

” tai darbininkų judėjimą. I
Aš nesistebiu, kad Zabela, 

ye praturtėjęs iš darbininkų, da- 
i bar spjauna ant darbininkų 

Friedman j vienybės ir bando darbininkų 
Darbi- ’ vienybei kenkti visais galimais 

-- v - > munes” ir po tuo antgalviu ■ būdais. Tai jau tokia to žmo- 
Tiesa, I daro “išvedžiojimus” ir pasi-į#aus logika, bet F. R. pir- 
UTW. rašo (įsitėmykite) “Streikier- miaus sakėsi, kad jis esąs pro- 

..... ” O sekančiame “Klampy-' gresyvis, susipratęs darbinin- 
unijos pardavikiškų vadų poli- jiės” No. 22 jau rašo: “Strei-,ka ir dabar tokiu keliu važiuo

tos., i ti, tai kas nors su tuo žmogum 
” Nu-;yra. Mano manymu, F. R. 
nume-jbuvo tik prisimetėlis “progre

syviam” judėjime ir dabar, 
kovingesnej valandoj, išėjus 
jam prieš darbininkišką nusi
statymą, mes jo neverksime. 
Lai jis laimingai brenda sau 
fašistinėn balon. '

Vadovybėje Rodgerio ir Za- 
belos buvo stengtasi diskredi-, 
tuoti naudingas sujungimas A 
PLA. ir LDŠ. Jų ir jų pagel- 
bininkų buvo dedamos didžiau-, 
sios pastangos, kad tik išrinkus 
tokius delegatus, kurie be jo-' 
kio apmąstymo klausytų ir da- j 
rytų taip, kaip pasakys tie ' 
priešdarbininkiški vadukai. J 

Laike delegatų rinkimo, tos 
ypatos su savo pagelbininkais 
kėlė didžiausią suirutę. Gąs
dino “skerdynėm” ir “išdavi
mu valdžiai” (suprask komu- j 

vojaus nėra, juk ir bosai eina 'nistus) ir t.t. Bet jie savo

Rcikia pabrežt, kad daly
kas čia visai ne tiktai to ar j 
kito provokatoriaus atiden-1 
gimė. Tas, žinoma, ypat- • 
tingai svarbu, bet esme vis- Į 
gi ne tame. Kaip žvalgy- [ 
bai svarbu ne tiktai arės- rjiio> 
tuoti tą ar kitą revoliucio-! geresnius laikus, 
nierių, o sugriaut partiją, • kitas nepagerins 
paraly žinot jos ’ 
taip kompartijai svarbu ne , kai, revoliuciniai veikdami, po bai aklo žmogaus to nematyti, 
tiktai ir ne tiek atskirų pro- vadovyste Komunistų Partijos,1 Tas nuolatmis kartojimas 
vokatorių atidengimas, kiek —tai darbininkai turės greitai; “mGS tik prieš Bimbą, 
kova prieš provokaciją kaip suprasti. i
sistemą, kova už tai, kad iš-, 
mušt iš buržuazijos rankų i 
revoliucinės darbininku kla-! 
sės kovos griovimo ginklą, j

Tokiu būdu kova prieš [town, kaipo centru, nesiranda1 melagingOS “Klampynėje,”
1 apimti abejonių negali būti, nes 

darbininkų pakairėji- patys patvirtina. Kaip?
“Klampynės” No. 
Sustreikavo

(Tasa)
Ypatingai reikia 

didžiausią pavojų 
mo įmonėse, bandančio ap
sunkint komunistinių kuo
pelių vystymąsi įmonėse. Ir 
ten šnipavimo formos pa
čios įvairiausios: nuo viso
kių šnipų, “detektyvų” 
samdytojų organizacijų dar
bininkų sekimui, ypatingai 
skaitlingų Amerikos Suv. 
Valst., iki “komunistinių” 
kuopelių, kurias kuria šni
pai įmonėse. Šioj srityj 
ypatingai išsilavinus Japo
nijos žvalgyba, kuri ruošia 
savo agentams “marksisti
nius” kursus, kad duoti 
jiems galimybę išstot vė- iprovokaciją gali būt teisin- dar tiek pajėgų, kad 

gai pastatyta tiktai kaip,abelną <............
sudėtinė dalis bendros revo-1 ° 

........................................  i bucinės klasių kovos už ka-!rai verbuojami is socialfa-’ 
šistų ir fašistų partijų, ga- [virkg£iai, negali būt tikros i 
• .. . , . . ... i ne žodžiais, bet darbais, re-‘
a’*i o^numstų partiją. Voliucinės klasių kovos prieš

pabrėžt 
šnipavi-

nviairip priešdarbininkišką J J1 1 Cl j t __

.jie
liau kaip “komunistams.”

Platūs provokatorių kad
mą ir sugrupuoti į kovą už 
darbininkų reikalus. Dar ir

kaip.
rašo:

(Bros. Pants Dirbtuvės ’
ne! jo-;niiikės” ir po tuo antgalviu I būdais.

pitaJizmo nuvertimą. Ir, at-1tas keblumas yra, kad čia ne-, 
virbai noo-nli’ hi“i i gyvuoja jokios unijos nei jo-[
ne žodžiais, bet darbais, re-'kioj Pramon«s šakoj, 

gyvavo trumpą laiką
, ., ,. . .- -. 'j skyrius, bet pakriko delei tos i<akapitalizmą, jeigu su viena , - - - - --
1S JOS dalių SU provokacija, tikos iaii<e paskutinio streiko kas Ne Pas Friedman Br

Aišku, kad Vokietijos so
cialdemokratija gali išnau- 
dot šiame atsitikime dargi nevedama negknest’ingrko^ 
savo pačios pralaimėjimus. va kai darbininkų .
Į kiekvieną atskylančią nuo ardvmo trinkiu buržiiariins a- L T , jos ir pereinančią į kompar- ^L&Tmo ginto '

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

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

SKAITYKITE KNYGĄ "RELIGIJA" |
Tiktai išėjo iš spaudos Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugijos 34-tas leidinys “Religija ir Jos Socialė Reikšme”.’ 
Knyga turi 250 puslapių, daug paveikslų 
ta ant ge/os pppieros ir gražiai apdaryta 
yra

ir braižinių, atspausdin- 
audeklo viršeliais. Joje

sekami dalykai išaiškintii:
pereitais metais.

- Vietinės revoliucinės spėkos rodinėja, kad pereitam
- ----------- : pajėgia sudrū- ryj buvus klaida ir t.t.

tinimui pirmųjų eilių—Kom- rašo
Bet tas reiškia, kad pri- partijos. Darbas, tiesa, eina dakcija paskui liepia 

■ėjimas prie kovos su provo- lėtai, betgi pirmyn. Pradžioj 
.kacija kaip prie kampani- šio mėnesio įsirašė trys nauji 

, visi veiklūs 
draugai, aleityj dar numato- 

i rekrūtų.
nu. Ne kampanija, o siste- i 2įrdįrna užmetimų iš nekuriu, 
mati, atspari, kasdienine •Gird1’ ką JUS> komynistai> tik 
masinė kova prieš provoka- fag‘nate’ 0 paįy* "leko "eve‘-

i kalbini stoti Partijon prie to 
[ “neveikimo,” tai žiūrėk ir pra
deda teisintis, kad “laiko ne
turiu,” perdaug disciplinos ir 
tas ir dar kitas dalykas. Taip, 
šiandien Partija yra gerai dis
ciplinuota ir reikalauja iš sa
vo narių tam tikro darbo ir 
pasiaukojimo. O kas link to, 
kad apčiuopiamo darbo vai-

tiją darbininkų grupę so- 
cialfašistinė partija gali 
įkišt “savo žmogų,” kuris' 
paskui kompartijos eilėse j -k . - ^kia smarkiai nariai Partijon) 
dirbs provokatonausiiarhą^ ^vest ir ant to nusira- 
Atydi kontrole is vienos pu- ^int> klaidingas iš pat šak. Ima daugiau naujų
sės, intensyvus darbas su •
naujai įėjusiais į partiją!^
darbininkais—iš kitos, duo-k”’
da kompartijai galimybę ’uždavinys kuris lkiate ir L p- Bet kuomet pa‘kelt aikštėn svetimus ir tie- gtV?rU M

kurį kompartijos neužtekti- 
nai kreipia domės.

Reikia, kad kiekvienas 
partijos narys, kiekvienas 
darbininkas, kiekvienas eili
nis revoliucinės armijos na
rys pilnai suprastų tą di
džiausios reikšmės uždavi-

siog priešingus elementus. 
VI.

Žvalgybos metodai labai 
ir labai įvairūs, galimybes 
jos labai didelės. Ir nežiū
rint į tai, kova su provoka
cija nėra nenugalima sunke
nybė.

bet pas Pants Mfg. Co.

Žinių Rinkėjas
Pasi- 

ir re- 
‘Strei-

atitai- 
išėjo

kierkai” nemeluoti.
Tie “pisoriai”, kad ir 

sė klaidą, bet Vistiek 
kreivai. “Laisvėje” buvo apie
tos dirbtuvės įvykį plačiai ap
rašyta, .kaip ten ištikrųjų bu
vo, nėra reikalo kartoti.

Dabar, kodėl mes sakome, 
kad visos korespondencijos 
melagingos “Klampynėje”? 
Atsako pažymėtas faktas. Bet
gi kas nors paklaus: O kodėl 
jie neatšaukia arba nepataiso 
klaidas kitų korespondencijų ? 
čia jau kita rokunda. Kitos 
neva korespondencijos, tai 
vien plūdimas atskirų ypatų 
ir “tik” darbininkų. Jokio pa-j

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

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

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

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

T>0 centų. O 
gą VELTUI.

ALDLD. kuopoms ir nariams platinimui tik po 
kas stos šiemet j ALDLD., tas gaus šią puikią kny-
Visus užsakymus siųskite šiuom antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.



Puslapis Ketvirtas Trečiadien., Biržei. 15, 1932

B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus.

-*-—• JAUNOJI KARTA
(Pabaiga)

davė įnešimą, kad pereito su
sirinkimo tarimas būtų atšauk
tas. Tai pirmininkas Bra
zauskas pardėjo rėkti, kad tą 
tarimą negalima atšaukti. Bet 
nariai jį atšaukė. Tos klikos, 
kuri šeimininkauja SLA. kuo
poje, buvo mažuma. Mat, 
nariai jau pradeda suprasti, 
kad ta klika, kuri valdo or
ganizaciją, neveda 
taip, kaip reikia, 
darbininkai turėtų 
seime vyti tokius, 
liūtė iš valdybos.

■narių apie $1,900. Tie pi
nigai buvo surinkti 1928-19- 
30-31 metais. Komisija iki 
paskutinio cento negalėjo su
rasti, kiek valdyba sueikvojo, 
nes po Chicagos seimui claug 
narių visai pasitraukė iš orga
nizacijos. Šita proga kaip tik 
pasitarnavo tai klikai, kuri 
eikvojo pinigus narių sudėtus.

Pabaigoje balandžio mėne
sio komisija įteikė savo* pilną 
raportą Jurgeliutei ir mane, 
kad su tuo viskas baigsis. Bet 
p. Jurgeliutė nesiskaitė su ko-( 
misijos raportu. Jurgeliutė 
pareikalavo kuopos valdybos 
ir komisijos, kad jai priduotų 
originales narių knygeles, o 
tuom kartu padavė Banionį 
bosų (?—Red.) kompanijai; 
Ko. taip pat pareikalavo narių 
knygelių. Mat, dalinai kom
panija nesutiko su komisijos 
raportu. Sekretorius jau su
tiko knygeles perduoti. Bet 
pirmininkas, žinodamas padė
tį, pareikalavo, kad knygutės 
būtų grąžinamos, nes

zauskai, žuriai, Karpavičiai, 
kurie palaikė tą betvarkę.

Birželio 12 dieną neva po 
bankieto vardu visi ponai lai
kė pasitarimus SLA. reikalais. 
Jie čia darė suokalbius prieš 
eilinius narius ir kaip nugalėti 
savo priešus, kurie jau nori 
valdyti šią organizaciją. Bet 
nariai jiems visiems turėtų pa
rodyti duris.

ši kuopa yra skolinga Cen-

EAST ST. LOUIS IR
COLLINSVILLE, ILL. '

ALDLD. kuopos bendrai, rengia iš
važiavimą, kuris įvyks nedėlioję, 19 
birželio, ant Bakaičio Farmos R.R.2, 
Collinsville, Ill. pradžia 10 -vai. ry
te. Komitetas pabudavos šokiams 
gerą platformą ir duos gerus muzi
kantus. Bus ir kitokių įdomių pa- 
marginimų. Kviečia visus Komitetas

(141-142)

! galėjo atsidžiaugti jau nuveiktais darbais 
Ir kada Maksimas 

prisiminė Petrą, tai manė, kad ir jis dar 
visai nėra žuvęs.—Reikėtų Petrą pasiųsti 
į karo mokyklą, lai jis pasimokina. Taip 
Petras buvo sugabus kovotojas Raudono
je Armijoje, gal jis dar nežus.

Tuom kartu laiškanešis ilgai jieškojo 
Maksimo... Pagaliaus jis atvyko į komu- 
narų komuną ir pasiklausė:

—Kas iš jūs čia vadinatės Maksimas 
Bondarenko?

—Aš!—ir Maksimas priėjo prie jo. — 
Telegrama! Maksimas paėmė telegramą, 
pasirašė laiškanešio knygelėje ir pradėjo 
skaityti. Telegramoje buvo pasakyta:

—“Stotis H. girtųjų muštynėse peiliu 
j paskerstas Petras Bondarenko. Kas da- 
I ryti su jo lavonu? Pasirašo slaptos poli-

Kitame kampe Žikarievas baigė jau komjaunimo kuopos.
įrengti radio aparatą ir jis prisidėjo 
Kamenievo kalbos, sušukdamas:

—O, aš geriau padarysiu! Štai, prieisi, 
pasuksi rankenutę, ir iš oro bangų gauni 
žinias. “Heilo! Heilo! kalba Maskva, Le
ningradas, Charkovas” ir t. t. Matai, kaip 
bus gerai. Bet kas tik Maskvos žinios, iš 
viso pasaulio, draugai, gausime žinias!

Kamenievas su šypsą pažiūrėjo į Žikarie- 
vą ir paklausė:

—Visą pasaulį klausysime? Tai gerai, 
gerai! Bet ar tu negali, drauge, sugalvoti 
ir įrengti taip, kad mes galėtume visam 
pasauliui pasakyti savo žodį.

Visi nusijuokė.
—Taip, drauge, mes galėsime kalbėti, 

kad visas pasaulis galės mus girdėti. ...
—O interesinga, ką tu, drauge Kamenie-1 C1JOS narys Ponomariev.

vai, pasakytum pasauliui? j Maksimas išbalo. Dar kelis kartus per-
—Ką aš pasakyčiau?—greitai kalbėjo j skaitė telegramą. . Draugai aplinkui sto- 

Kamenievas. — Pasakyčiau: “Sveiki, kom-jvėjo ir nustebusiai žiūrėjo.
jaunuoliai!”—ir taip suriko, tartum jis no-! 
rėjo, kad visi jį išgirstų.—“Sveikinu jus 
varde Donbaso komjaunimo kuopelės No. 
7,”—o paskui papasakočiau jiems apie mū
sų kovas.

Maksimas stovėjo prie lango ir užsimąs
tęs žiūrėjo per jį. Štai jau gerai sutvar
kyti reikalai komjaunimo kuopos. Štai ry
toj jau atidarome ir komjaunimo komuną. 
Suprantama, dar daug bus kovos ir aukų 
su seno pasaulio liekanomis. Bet jau da
bar Maksimas gali išvažiuoti mokintis. Jau 
yra prasilavinęs draugas Kamenievas, jis 
galės būti komjaunimo kuopos sekreto
rium. Aporenko bus organizaciniu sekre
torium. Jis tvirtas draugas, galima ant jo 
pasitikėti. Gaidaš eina gerai politinio švie
timo vedėjo pareigas. Iš jų išsiauklėjo ir 
sugabūs organizatoriai ir darbuotojai. Da
bar reikia tik paskirstyti darbai ir per
tvarkyti kuopą geriau. O aš galėsiu va-’ 
žiuoti į Maskvą ir mokintis Sverdlovo uni
versitete.

—Eh, pasimokinti man Sverdlovo uni
versitete ir tada vėl į darbą.—Taip mąstė 
Maksimas; jis mokintis norėjo tam, kad 
galėtų sėkmingiau dirbti, o :dirbo, kad mo
kintis. Jis dabar žiūrėjo per langą ir ne-

prie

—Užmuštas muštynėse.... Taip.—Mak
simas povaliai suvyniojo telegramą, pasi- 

perdėjo į kišenių ir vėl pradėjo žiūrėti 
langą.

—Ei, Petrai, Petrai! Sutrynė tave 
veninio ledynai!

Atsisuko ir apvedė akimis draugus, 
suprato, kad yra kokia tai žinia, bet nedrį
so klausti. Maksimas pagalvojo, kad su 
mirčia Petro pas juos niekas nepasikeičia. 
Ir nors buvo gaila ir skaudu Petro, bet 

j juk vistiek pat ar jis mirė, ar jis būtų gy- 
jvas, rytoj komjaunimas atidaro komuną.
Žikarievas užbaigė savo radio aparatą. 
Kamenievas bus kam jaunimo sekretorium, 
Maksimas pasakys draugams apie Petrą 
po atidarymo, po apvaikščiojimo, ir 
žiuos mokintis. Maksimas dar kartą 
vedė akimis draugus, jis jautė, kad jie 
ri sužinoti, kas buvo telegramoje*’

—“Pasakyti.”—atėjo jam mintis, 
vėl prisiminė, kad rytoj atsidaro komuna, 
kad dar daug yra darbo del pilno įrengi
mo,—reikia paruošti tinkamai komunos ati
darymą,—geriau draugams nieko nesaky
ti apie Petrą; bus laiko pasakyti. Dabar 
jie dirba su visa energija ir rengiasi prie 
didelio apvaikščiojimo.

gy-

Jie

va-

no-

Bet

Kuopos susirinkime jau ga-< 
na gerai paaiškėjo, kad ir vi
si tie ponai yra kalti už be- 
tvąrkę, kurią padarė kuopos 
valdyba. Ypatingai sekretorė 
turėjo žinoti, nes pas1 ją ran
dasi narių surašąs.

Kuopos specialė komisija 
rašė p. Gegužiui apie šį daly-

Bet ir tas ponas pasakė, 
kad jisai nieko, o nieko neži
nojo apie šią kuopos betvarkę.'. 
Iš to Gegužio pasiaiškinimo, Dn.eY.čiau? ūkgsL 

galį tai pasirodo, kad visą

reikalus 
SLA. nariai 
sekančiame 
kaip Jurge- trui apie tūkstantį dolerių, tai

reiškia jau suspenduota. To
kiu būdu jinai negalėtų daly
vauti nei seime. Bet pažiū
rėsime, kaip tit ponai jos da-; 
lyką išriš seime.

'I
14 Kuopos Narys.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SLA.—-'-v ---- ~ ---- A-----------------, ------- ---- c ---------- jas, visus uiaugus
prapulti. Taip knygelės ir bu- biznį veda tik viena Jurgeliu- vauti šiame piknike.

. > .. .v . .. I . - rvtų dešrų su lietevo atimtos iš kompanijos ne-jtė. 
pabaigus peržiūrėti.

Gegužės 4 d. 
claug kalbėta apie šiuos daly-j rinko per 
kus. " ’ • 
Šimą, 
siųsta Jurgeliutei, tai tam nei iš pažangiųjų narių, 
pirmininkas nesipriešino. 1 „ 
sirodė, kad Brazauskas, žuris, ' 
Karpavičius eina išvien. Bet ■ 
pasiuntimas knygelių buvo dar jų buvo.
neatliktas. ! Delegatai j

Susirinkime, kuris įvyko 1 į kimi Jurgeliutei ir kitiems fa- pikniką, 
dieną birželio, vienas narys šistams. Tai tie patys Bra-

Dar reikia tarti žodis apie 
susirinkime' delegatų rinkimą. Delegaus 

du susirhikimus. 
Paskiaus žuris davė įne- i Mašina buvo taip užsukta, 
kad knygutės būtų pa-1 kad nei vienas negalėtų įeiti 

. šiam rei- 
PaJkalui nepaisyta jokių taisyk

is, ! lių. Kai kurie nariai negalė- 
Betijo nei apsiimti, skundai i

BE PERSTOJIMO GRIEŠ
DVI ORKESTROS

TORONTO, KANADA i
Tai aiškus fašistinio

Kaip-' “Naujienų” žvaigždės ■ gaus pasigyrimas, net
Dumia Darbinin. Akis. i raustant nuo gėdos.

zmo- 
ir ne- 
Jeigu 

Į buvę Lietuvoje kaimo bernai
ar-, darbininkai nenusimanė 
apje politiką, o dabar dirba 
tokiose organizacijose, kurios 
tur veik du trečdaliu liet, su-

Š. m. “Naujienų” No. 127 
Kavaliūnas apsigaubęs “aitva
ro” kauke lieja graudžias aša
ras už kitų darb. papildytus 
“griekus”, kuriuos jo galvytė traukę ir dar atsakoming. vie- 
sukombinuoja savo razumėliu. tose (Pirmininko, kaip jis sa- 
Jis pradeda: “Aš nesu pasiė
męs šmeižiko rolės, bet pats 
gyvenimas verčia nekuriuos 
dalykus kelti į viršų, nes mas- 
kvinių darbeliai daro blėdį 
lietuviams.”

Taigi, draugai, ir klausykit, 
kokias paslaptis atidengia šis 
“nešmeižikas” inč mQsl’ dldvyrlU žemė,

Kas gi yra tie maskviniai irl^dio'rgi Patys himnai, per 
tie lietuviai ? Pats

“Vilnį” ir “Laisvę.” Bet kam 
dar “Vilnies” su “Laisve,” kad 
tu pats save šmeiži per “Nau
jienas.”

Kas link Bangos Choro pro
greso, tai jau geriau visai bū
tum neprasitaręs ,nes jis netik 
vien lietuvių naudai dirba, bet 
net ir tarptaut. plotmėj.. Jei 
jo darbų nematei, tai pats kal
tas, juk ant pečiaus neateis 
tau himnų dainuoti. Bet jei 
nori žinoti, pasiskaityk “Prole
tarų Meno Skyrių” š. m. VI 
_ ir pamatysi jo darbus, 

savo Drg. Adomėlio irgi kiekvienas

ko) ir eina ginti savo reikalų, 
tai labai puikus dalykas, kuris 
aiškiai rodo, kad tik bernai ir 
darbininkai išvien veikdami ir 4 d> j 

; be nuplikusių galvočių
tikslą atsieks. Bet kurgi jūs Į darbininkas lietuvis nemainys 

į kultūrinis darbas? Ogi štai: Į ant tokių šimto, kaip pats esi, 
•Po bažnyčia: “Lietuva tėvy-!kad ir jis kaimo bernas, o 
i nė mūsų didvyrių žemė,” per tu “galvočius.”

Tai tiek apie “kultūrinin- 
___  _______ nors nieko daugiau iš 

savo protu pasako, kad mask-’k’tų “kl,hūrinių darbų.” Nie-į jŲ jr laukti negalima, bet vis 
viniai, tai vjsi tie, kurie pri-‘ ko sau “kultQra!” Garbini-1 tik gaila tų, kurie nors ir 
klauso Literatūros Draugijai, >mas kruviniJ didvyrių, kurie į trumpam laikui ten patenka 
Sūnų ir Dukterų Organizacijai, ^skerdč milionus mQsų prote-|pcr klaidą. Kiekvieno dar- 
ir visi tie, kurie Lietu- 
voj buvo bernais ir išnaudo- ’mis’ 
jamais darbininkais, o_______________________.
viai, tai likusieji. Mano nlI0.'ju>n» kultūnms darbas, 
mone, tie, kurie Sūnų ir Dūk-' apa,,t viso to, Aitvaras1, 
terų org. kas susirinkimas ke-jir tiesos pasako, kad maskvi-i 
lia skandalą, su kunigu gieda į niams pavyko nemažai sužvc-; 
psalmas, per radio himnus ir i J*oti nieko nepatyrusių jaunuo-| 
pėr “Naujienas” verkdami ko-l ir tuo jie padidino savo or- 
liojasi. Tiesa, skirtumas ne
mažas, bet gyvenimas ir pas
taruosius verčia, jei 
gesnio darbo nemoka, tai nors 
per “Naujienas” “verkti.

Jis toliau rašo: “Kad į 
Kanadą suvažiavo tik ūkio 

(darbininkai, daugiausia kai
mo jaunuoliai-bernai, nepaty
rę, neprasilavinę ir nesupranta 
jokio politinio darbo” (?) Vė
liau, kad ir jis nebūt prie jų 
priskaitomas, kaipo Kanade- 

|zmigrantas dar * priduria, kad 
atvažiavę ir prasilavinusių, 
kurie laikosi vienos linijos ir 
Kanadoje dirba , “kultūrinį”

Aitvaras!<<Naujienas” šmeižtai ir dauK kus, 
' ’ .” Nie-Į

jų vaikus kapojb rykštė- bininko vieta, tai darbininkiš- 
.___ atidavę papos ir Varša- koše organizacijose, bet anaip

o lietu- Jadv^os išperoms, tai vis į0] ne juodašimtiškose, kaip
i “kultūra” ir pan.

J. D.

CLEVELAND, OHIO
'4

-t | 
i

ganizaciją. Bet kasgi daugiau 
S^lčjo patirti, Aitvare, ar tie į 

i naudin- jaunuoliai bernai kitiems ver-1 
gaudami, ar pats? Aš labai 
abejoju, kad ant pečiaus gulė
damas daug ko galėtum patir
ti, jei nebent blusų kandimą? 
Jei taip, tai ir “kultūrą” va
dink “blusų * naikinimu,” nes 
blusos nekultūringos. Tiesa, 
kai kam ir blusų naikinimas | 
irgi kultūrinis darbas. Ne vel
tui darbininkai ir meta tokias 
kompanijas, kaip jūsų ir stojV 
su tikrais kultūros nešėjais.

Toliau Aitvaras skundžiasi, 
kad Adomėlis jį apšmeižęs per

Iš SLA. 14 Kuopos Speciales 
Komisijos Veikimo

Specialė SLA. 14 kuopos < 
komisija buvo išrinkta sutvar-, 
kymui kuopos finansų. Ko- i 
misija susidėjo iš pažangesnių 
narių ir veikė per dienas ir 
naktis, kad sutvarkius tą ne
tvarką, kurią padarė kuopos 
viršininkai. Opozicija šiai ko
misijai kėlė lermą ir kalbė
jo visokių nesąmonių į narius. 
Tačiaus komisija veikė ir pri
ruošė pilną raportą.

Komisija nariams prirodė, 
kad Banionis ir kiti, kurie ži
nojo apie tai, nušvilpė kuopos

SHENANDOAH, PA.
Pranešimas vietos ir apielinkes 

draugams: sekmadienį, 17 liepos Ly
ros Choras rengia įdomų pikniką. 
Todėl prašome kitų draugijų nerengt 
jokių parengimų minėtoje dienoje ir 
kviečiame dalyvauti mūs parengime. 
Pikniko vietą paskelbsime vėliau.

Rengimo Komisija.
(141-143)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD. 188 kuopos mėnesinis su

sirinkimas Įvyks nedėlioję, 19 bir
želio, 10 vai. ryte, 3014 Yeomen St. 
Nariai ir narės, būkite paskirtu lai
ku, nes turime svarbių reikalų ap
tarimui. Taipgi šiame susirinkime 
gausite antrą tomą knygos Religija.

Org.
(141-142)

DETROIT, MICH.
Ateivių teisių gynimo komitetas 

rengia labai svarbų pikniką sekantį 
sekmadienį, 19 birželio, 10 vai. ryte, 
ant Workers Kempės. Lietuviai dar
bininkai skaitlingai dalyvaukite šia
me parengime. Bus graži programa, 
dainuos žydų choras ir bus daugiau 
įvairumų.

Komitetas.
(141-142)

PHILADELPHIA, PA.
birželio, 8 vai.

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras rengia vieną iš di- 

Ižiausių piknikų šiame sezone, ant 
• - , ]9 birželio—June.
Kviečia visas apielinkes organizaci
jas, visus draugus ir drauges daly- 

. Bus namie da
rytų dešrų su lietuviškai kopūstais 
ir keptom bulvėm; taipgi bus ir gar
džių gėrimų. Bus geri muzikantai, 

grieš visokius šokius. Kviečia 
Choras.

(14.1-143)

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kuopos susirinkimas | Penktadieni, 

atsibus subatoje, 18 birželio, Lietuvių j vakare, Girard Manor Hall, 911 Gi- 
svetainėje, 25th St. ir Vernor High- ' rard Aver, raportuos Amerikos Dar- 
way. G ' ’ ’ ’ 1

kurie 
Aido

, tas iš
1 tautini

Bet nepaisyta nieko, niko, 
yra visi, kurie išti-

J i;, Kj v. * * » V.* a j X. - • • ---- ---------- -----
Šis susirinkimas tapo' perkel- j bininkų Delegacija, kuri tik dabar
J 9 į 18 iš priežasties Tarp

tautinio Darbininkų Apsigynimo pik- 
, kuris atsibus ant Workers 

Camp. Visi nariai dalyvaukite susi
rinkime ir ant rytojaus traukite j

Sckr. N. Astrauskiene.
(141-142)

sugrįžo iš Sovietų Sąjungos. Jie 
nurodys, ką jie savo akimis matė 
Sovietų Sąjungoje. Lietuviai darbi
ninkai skaitlingai susirinkite išgirsti 
apie socialistinę kūrybą ant vieno 
šeštadalio žemės kamuolio. Rengia 
Friends of Soviet Union.

(140-142)

Laisve DALYVAUS APIE 
5,000 ŽMONIŲ

VISUOMET SUTRAUKIA DIDELES MASĖS Į SAVO PIKNIKUS. ŠIEMET JOS

Atsibus Dviejų Dienų Šventė je, Prieš Fourth of July

Nedėlioję, 3-čią d. Liepos-July, 1932
ULMER PARK MUSIC HALL,

PRADŽIOJE 25th AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Bangos Choras, Vadovaujamas V. Žuko, iš Elizabeth, N. J., dainuos “L.” Piknike

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Worcester, Mass.; Laisves Choras, iš Shenandoah, Pa., ir Aido 
Choras iš Wilkes-Barre, Pa. Grieš Raudonasis Benas ir dalyvaus visi New Yorko apielinkes chorai.

Kalbės Komunistę Partijos Kandidatai Wm. Z. Foster ar James W. Ford
Pirmu kartu “Laisvės” Piknike bus ant vietos kepama šviežia aviena mesa, vadinama Barbecue. Turė

site pilnai gerus pietus už visai žemą kainą.
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HARTFORD, CONN.

w.
w.

J. st.

St., j

Trumpai WILKES-BARRE, PA.
Pranešimas Visai Apielinkei U

darbi

Pinkevičius,' 121S.čicla. ,
Paulauskas, 228V.

255Barkauskas,B.

Vadovybės Rankas

| įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie-
I no men., L. L. svetainėj, 269-73/

dulauže Streiką

Pirm.

Nužudė Komunistą
Mass.Reporter.

Lowell, Mass.

St

prisQninti, kadreikia

|dų.
“Balsas”

ts.

bininkus.

Pirm.
Pirm.

Šis išva- 
“Weeney

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba 

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

9 d. buvę kareiviai 
masinį susirinkimą 
apie maršavimą į 

Susirinko apie 
kurie

Central Railroad 
New Jersey Dirbtuvė

J. Stripinii, 
Ave.

Vonnlauikii, 
St. ŠV. ROKO DRAUGIJA 

Montello, Mass.

Karsonas, 
Lowell, Mass. I

Senus vagonus ir kitus į įjetuvos sūnų ir dukterų

V. Baronienė,
M. Duobienė.
V. Bartkiene,
Ligoniu Rašt.
Maršalka J. Šimanskiene, 88 Vine St.

Vieos gyvena Montello, Mana.

NEW YORK.—Greitai 
atsidaryt naujas 8th Avė. 
žeminis gelžkelis, kuriam 
kėslą 1,400 darbininkų.

VAIDYBA 1931 METAM: 
V. GeluBevrtius, 51 Glendale 
pagelb M. Miškini*, 9 Burton St.

Moterų 
ielpine Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.

I Iždb Globėjas P. Kajnietienė, 
144 So. Park St., II Iždo Globėjas

BROOKLYN.— Trys vyru
kai nusiviliojo vieną dvylikos 
metų mergaitę Ridgwoode 
nuošaliai, įsitempė ją į tūlą

• I
vus; bet nesurado tiek pirkikų,; 
kad galėtų pragyventi.

■ Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St.
I Ligonių rast. A. Baronai, 20 Faxon St.
Į Iždo Globojai: F. Alusevičia, 18 Intervale 

St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S. 
Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka j 
P. Krušas, 141 Sawtcll Ave.

( Visi Montello. Mass.
■ Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė- | 

nėšio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių i 
Tautiškam Name. <

Avė., M. Višniauskienė, 9 W. 
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 
St. ' 
seyville Rd.

darbi- 
laimėt.

žada 
po- 
rei-

į šioje dirbtuvėje darbininkų 
išnaudojimas buvo nesvietiš
kas.

Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare.

organiza- i 
nerengti, 

Tai

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

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

j Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.
įPirm. pagelb. M. Panelis, 175 
į 24th St.
• Prot. Rašt. P. Janiūnas, 128 

49th St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

K. Yuška, 325—4th Avė.,

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Masu.

V aitry»a 1931 metam:
W. Geluuevičia, 61 Glendale St. 
paeglb.’ A. Sauka,

256 Ames St.
Nutarimų rašt.

49 Sawtelle 
Turto rašt. K.

12 Andover
Ligonių rašt. M- Jazulcevičia,

153 Ames St.
Iždininkaa M. Miškini!,

9 Burton St.
.Iždo globėjai: P. Krušai, 141 Sawtelle

B. Zdanavičia, 11 Glendale S'
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauakai, 

i 102 Ilantington St.
Viii Monteil. Man.

Ave., ■
Bale- I Pirm.

' Pirm. _ _
: Užrašų rašt. J. Stonkus. 20 Faxon St.
i Finansų rašt. J. Stripinls, 49 Sawtell Ave.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St, 
Pirm. , pag.

Clark PI.
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr.

of Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls

i Ave., Linden, N. J.
i Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30

Kompanijos patvarkymu pa- Dayton -St.
leista 200 darbininkų, dirbusių
Elizabeth port Repairing Shop. J. Krakaūskas, ~300 First St.

’• • ■ - ................................. 1 Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120
So. Park; St:’ ■ . .

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai

darbininkai, tik apie prane
šimu iš darbininkų 45 darbi- 

valandą. Be to, tas pats ninkai. Visas mašinas ir kitus 
rangovas pasistatė stalių ir reikmenis iškraustė į Jersey 
baldų dirbtuvę, kad atlikt city.

VIETINES ŽINIOS ,SL,ETUV0S Draugiją Adresai, Kurios !
Turi “Laisvę” už Organą

Puslapis Penktas

20 Negrą Išvažiavo Maskvon 
Gamint Judamą Paveikslą

NEW YORK.—Antradienio 
vakare laivu “Europa” išplau
kė į Sovietų Sąjungą 20 neg
ru darbininkų, artistų, studen
tų ir rašytojų. Juos pasikvie
tė sovietinė judamųjų paveiks
lų gaminimo įstaiga Maskvoj, 
kur bus daroma garsiniai ju- 
džiai iš negrų gyvenimo Jung
tinėse Valstijose.

Tie judžiai paskui supažin
dins ir kitų šalių darbininkus 
su negrų pavergimu Ameri
koje, su jų lynČiavimais ir vi
sokeriopa priespauda ir panie
kinimu. Tik klausimas, ar šios 
šalies cennzūra leis paskui įga- 
bęnt tuos judamuosius paveiks
lus į Jungtines Valstijas.

Gelermano Lentpjūvės 
Darbininkų Streikas 

Kaune
Gelermano lentpjūvė nu- 

.... . , • . įtarė sumažint darbininkamsneužbaigtą namą ir ten ją za-j v . . . T_ . , .
gino. įtariami kaltininkai, (uždarbi- Kad apgaut dar- 
Th. Kehoe, J. Smith, ir Stan-1bininkus, savininkas suma- 
ley J. Bauersfield, tapo areš-|žino atlyginimą tik 8 dar- 
tuoti. ibininkams, tikėdamasis,

-------- (kad kiti darbininkai bus ra-
BROOKLYN. — N u sižudė j mūs. Bet darbininkai su- 

Anna Woilman, 68 metų am-įprato naudotojų šposus ir 
žiaus; sykiu su savo dukteria balandžio 30 d. paskelbė 
Rože, 40 metų, užsitroškinda- streiką.
mos gazu. Juodvi buvo bfedar- ______
bes; bandė uždarbiauti namie, j . . . _ ’ . v,
dirbdamos lempoms gaubtu-i Darbininkai Pasipuesino

- I .

Fabrike “Kauno audiniai”

T ± Iprėžtam laikui.
Ridgewoodo teisman pasta- ’ fa^rį^0 

tytas G. Bonfratello, kuris sa
vo pačiai taip peiliu perpjovė 
veidą, kad reikėjo 16 diksmų 
jį susiuvinėt.

line, III.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 

25th St., Moline, III.
Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 

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

Ave.. Moline, Ill.
Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 

Avė., E. Moline, Iii.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St-

I & 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairis, 2435—33rd Stų 

Moline. III

Birželio 
laikė savo 
ir kalbėjo 
Washingtona.
500 buvusių kareivių, 
yra be darbo. Apkalbėjus rei
kalus, nutarta maršuoti į 
Washingtpna. Iš čia kareiviai 
išmaršavo 11 d. birželio, šeš
tadienį. Kareiviai reikalauja 
atmokėti bonus.

Demonstracija yra rengia
ma už paliuosavimą jaunuolių - 
negrų, kurie yra nuteisti mir
ti, įvyks 18 dieną birželio, 3 
vai. po pietų. Darbininkai su
sirinks prie Lawrence ir Park 
gatvių. Paskiaus darbininkai 
maršuos gatvėmis.

Bus geri kalbėtojai. Visi
darbininkai pasamdyti nea- i darbininkai turi dalyvauti šio- 

’ ” Nesenai jse demonstracijose. Darbiniu-1 
kai turi dalyvauti kovose ir 
veikti sykiu su visais 
ninkais, kad jie nori ką

savininkas norėjo 
pakeist darbininkėms darbo 
knygutes ir į naujas knygu
tes įrašyt, kad darbininkės 
(pasamdytos tik mėnesiams. | 

NEW YORK.—Gubernato-i Darbininkės tam pasi-į
rius Fr. Roosevelt pasiskyrė j priešino streiku ir šamdy-Į 
du advokatus, kurie perkrati- j tojai priversti buvo palikti 
nėtų skundus prieš majorą'senas samdymo sąlygas. 
Walkerj, kaipo grafteTį. Gu-1 Streikavo 112 žmonių, 
bernatorius bijo prašalint Wal-1 \
kerį, idant neužpykint vieti- •

Queens, L. L, teisme yra tei-įnių demokratų vadų; bet pa-! 
siamas Severinas Andreuci, 
kuri žirklėmis nudūrė savo šu
lių, 24 metų amžiaus. Sūnus 
protestavo, kada jam tėvas 
pertraukė miegą gegužės 11 
d. J protestą tėvas atsakė 
žirklėmis. Prieš tėvą yra pa
statyta liudyt du jaunesni jo vilkas būt sotus ir avis liktų kai bus daugiau darbo, 
vaikai. čicla. , • /....‘L. ’’ įdirba ir G rliontia aferai 15 i

Apgavo Darbininkus
KAUNAS. — Sokolovs,

• I
’likt Walkerj vietoj, tai blogai i 
paveiktų į Roosevelto kandi-i 
datūrą į Jungtinių Valstijų kienes ir Lano spaustuves 
prezidentus pietinėse valstijo- savininkas pranešė darbi- 
se. Todėl gubernatorius su ninkams, kad darbo savaitė ! cj 
advokatų pagelba stengiasi į bus sumažinta iki 4 d. 
iš keblumo taip išeiti, kad ir.netrukus vėl pranešė,

įdirbs ir 6 dienas savaitėj,
i o alga bus mokama tik už- 

Darbininkai tam į 
nepasipriešino.

Mes pranešame visai apie- 
i linkei, kad Aido Choras ren- 
' gia didelį išvažiavimą liepos 
| (July) 10 d. Tai bus labai ge
ras ir gražus išvažiavimas, ko
kio dar nėra buvę.

’ žiavimas vadinasi 
1 Roast.”

Prašome visų kitų 
cijų tą dieną nieko 

Bet bet dalyvauti su mumis, 
kad,bus.mūsų antras išvažiavimas.

Komisija.

Streikas Eina į Revoliucinės; Post” skelbia, būk policija ;4 dienas.
Vadavvhėt Rankas iradus dvi lazdeles dinami- nepasipri
Tduovyutb AdnKdS p ,į0 įr vįeną bombą. Dinami- ną. Darbininkai dirba

- - Ii i 1 • • i • 1 rl i w ri n o i i ri 4-1 1 r i i r

ELIZABETHAN. J
Laikas ei- užsid ars

BRIDGEPORT, Ohio, 
šioj apielinkėje apie tuks-| 
mtis streikuojančių . njąi- ‘

kas raitas, toj .vietoj,, kur dienas, o gauna tik už 4 
buvo areivių Darbi- dienas. > 
ninku Lygos buveinė, o

— ——j-------------- ~c_ -r--- ! bomba- šiaip name- Tai bus
erių viešai pasmerkė ir at- poiicijos provokacija, idant 

tėtė senosios Jungtinės įgauti priekabę užpulti vete- 
ainierių Unijos vadovybę ranus. 
pasisakė už Naciondlę 

ainierių Uniją*.

Panevėžy), Sodų .gatvėj, gjos dirbtuvės-'darbinihkai už- 
iš nakties į 29 balandžio bu- siimdavo 
vo iškabinta raudona vėlia
va.

Naudos Radio Vokie
tijos Rinkimuose

— Suvie-1 • ,, --------
senosios i ’BERLYN. — Papeno val- 
distfikto džia įsakė visoms radio 

ir katali-i kompanijoms kasdien leisti 
k ų kunigo Cox tapo sulau- politinėms partijoms, nau- 
zyta& Pittsburgh Terminal dotis radio veltui skleidimui 
Coal kompanijos mainierių savo propagandos. Bet šita 

' (reakcinė valdžia išimtį daro 
su Vokietijos Komunistų 
Partija. Visos partijos ga
lės kalbėti per radio už sa

lvo kandidatus į reichstagą, 
,bet komunistams uždrausta! 
Štai kokių bjaurių priemo-

Pittsburgh, Pa. 
nytomis spėkomis 
nainierių unijos 
prezidento Fagan

strejkas. Kovos lauke buvo 
du tūkstančiai mainierių.

VIENNA, Austrija?1 
Gautas pranešimas, Kad
Vengrijoj tapo nužudytas prješ
jaunas komunistas Baranyi, darbininkus, 
kuris buvo suareštuotas lai- • ____
kė slapto pernešimo komu
nistinės literatūros is Aus
trijos į Vengriją.

PITTSBURGHO IR APIELINKĖSĮ 
PRIEŠFAŠIST1NIS K-TAS. 1931

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite i 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, j pagelb. W. A. Kairys, 414 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr, A. K. Sliekicnč, 3121 El
roy Ave.,, Pittsburgh, Pa.

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

j Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum i 
i Way, S. S Pittsburgh, Pa.

Pirm. Mo-

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. B ARKUS
Box 129, G. P. O.,

New York, N. Y.

Didelis Išnaudojimas
TAURAGĖ. — Rango

vas Sabaliauskas yra pa
ėmęs miesto ligoninės sta
tybos darbą. Prie to darbo 
dirba apie 40 darbininkų. 
Darbo diena — iki 10 va
landų. Gi darbo užmokes
tis mažas — 40 iki 80 c. į

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.
Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha- į 

milton St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591 Ave. A į 
Kasierius F. Lukaitis, 352 Ave. C 
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 ;

15th !
944 Į 

21st ; 
20th i

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

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.
6 mėn.—1 rub. 50 kp. 6 mėn.—1 doler.
atsk. ekzempliorius—30 kp. atskiras ekz.—20c.

Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Francijoj ir kitur: metams—1 dol., 6 
men.—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”.

taisymu garvežių, 
vagonų ir kitokių reikmenų,

I priklausančių gelžkeliui. Ge
ruose laikuose dirbdavo apie 
trys tūkstančiai dai’įiininkų. 
Nuo praeitų metų -^skaičius 
darbininkų nupuolė nuo 1,100 
iki 200. Šioje dirbtuvėje dir
bdavo labai daug lietuvių, ru-į 
sų, lenkų ir negrų darbininku.! 
Dabar paliko dirbtuvėje dar-
bininkų, kaip kad sako patys j nd.’M^KiimavičFenė^’sT'ciarencV^st.St

Kaios Globėjos: 
9 Broad St. 
221 Ames St. 
29 • Intervale St. 
M. Potsus, 184 Amei St.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

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

62 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity I-87II

visus prirengimus ligoninei daiktus kompanijos bosai de- drau^-v^fj^s naujos valdy-
■ i. . . . . .. * ~ ~ t rri r> o 171* nfnn rliirUi n rl n v* L i <■> w, o BOS,Toj dirbtuvėj dirba iki 20 Igina’ vieton du°ti bedarbiams, 

darbininkų. Darbo diena;
čia 10—12 ir net 14 valandų, 
o uždarbis labai žarnas — 4 
—8 litai dienai. Ventiliato- 

nių griebiasi Hindenburgo rius neveikia, dulkių kiek 
revoliucinius nori, žiemos metu buvo la- j 

bai šalta.

Sujudimas del Nusižu-: 
dymo Tarnaitės Sharpe

Lentpjūvių Ir Malūnų darbi
ninkų padėtis

Visam mieste iš viso yra

Valdyba 1932 Metams 
LOWELL, MASS.

I Pirmininkas A. Palubinskas, 
Belle Grove, Box 108, 

Dracut, 
Pirminin. pagelb. J. Daugirda, 

29 Whipple St.,
Lowell, Mass.

Finansų raštininkas, A. Rutkauskas, 
j 1 Vine St., Lowell, Mass.
' Protok. raštininkas V. Mikalopas, , 

973 Central St., Lowell, Mass. J 
iinuas o. rauinima,

i 500 Lawrence St., Lowell, Mass. ! 
i Kasos globėjai: J. M.

42 Tyler St., 
| ir A.. Raudeliunas,

75 Union, St., 
Maršalka M. Uždavinį

4 Corbet Place, Lowell, ‘Mass. 1 
Draugystes, mėnesiniai susirinki- j 

mai atsibūna kas antras nedeldicnis ' 
kiekvieno menesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

WATERBURY, CONN.
Ruoškitės prie Darb’ninkų 

Mokyklos
Gal jau ir kiti draugai žino, į Iždininkas S. Paulenka 

kad likosi nutarta įsteigti dar- 
bininkų mokykla Waterburyj.' 
Mokykla tęsis per dvi savaites. | 
Tad, draugai, jau laikas pra
dėti ruoštis prie šios mokyklos.

Visi draugai, kurie manote 
mokyklėlę, tai praneš- 

Valaičiui, 706' 
New Britain,

V * i D 1 * D • •• v wain inicobc viou y i >Komunistu baisai r saugo New Jersey policijos kan- 3 malūnai su lentpjūvėm, 
--------  , t kinimo auka, Ipįrtdberghų-!kuriuose dirba iš viso 60—- 

BOECHINGEN, Vokieti- Morrowu tarnaitė Violetlgo darbininkų. Darbo -die-
ja. — Čią įvyko miesto vai- Sharpe tebėra nepalaidota. I na 8—10 .valandų. Darbo ; 
džios rinkimai. Už komu- Iš Beenham, Anglijos, pra-!užmokestis labai, žemas.'

• . T t* lt "t 1 V 11 T T • t' i' ’ 'I • 'rustu
11,596 balsai. U pirmes- verKia Kruvinomis ašaromis Darbo sąlygos sunkios: ven-i Be to, _____ ____
niuose rinkimuose komunis- delei netekimo savo dukters .tiliacijos nėr, dulkių pilna; į piknikas, kuriame nutarta ši
tai buvo gavę tik 4,655 bal- ir keikia policiją už jos kan-juž mažiausius brakus daro 'ta mokyklėlė įsteigti, turėjo 
stfs. Socialdemokratai 1928 kinimą iki desperacijos, išskaitas. Bet to dar maža.! gerą ir programą. Labai man 

nn 404 n----------1--------------- • ---------- 1:--------------------------- -’X I a .i„. -----------------------.1 _ ----------lx Vengrų
darbininkų vyrų choras, kuris 
labai gerai dainavo ir tinka
mas dainas.

Taip pat vengrų choras turi 
. veik visus suaugusius vyrus. 
Pas mus, tai greitai sakoma, 

; kad “aš jauK per senas.” Tąip 
įmanyti yra klaida. ,Męs;( turi- 
. me padidinti mūsų darbinin
kiškus chorus ir kuriems tik

ra.

lankyti 
kite d.

... . . , . Stanley
kandidatus paduota nešama, kad Violet motina t Gaūn$a 2,50—6 lit. į dieną? conn. 
’ ’ ’, O pirmes- verkia kruvinomis ašaromis Darbo sąlygos sunkios: ven- i

1   •   11* 11* JI 1 _ •• — 111* • 1 1

1 ** * Imetais turėjo 29,424 bal- Rengiamasi -parlamente iš- Administracija dar nusuka Į puolė į atmintį, 
*us, gi šiais rinkimais be- kelti protestas prieš Ameri-[darbininkams darbo valan 
avo 19,000. Taip pat bur-ikos policiją, 
uąginjs blokas nuo 15,000 į Violet Sharpe buvo Ang- 
is^iuko iki 13,000. Fašis-.lijos pilietė. Du metai atgal 
t pirmu kartu statė kan-Į ji atvyko į Kanadą, o iš ten 
datus ir surinko 4,269 bal- į New Yorką, kur ją ir pa

samdė kapitaliste Morrow 
v už tarnaitę.

i Tuo tarpu New Jersey j ._ ... v .
valstijos gubernatorius ban-1nuo fašistų armijos. Dabar | galimą, reikią stoti į chor. 
do nuplauti rankas savo po-: hitlerinių gaujos gąlės atvi- chore veikti yra taip svarbu, 
1* •• • 1 11 •• i • • • '

FAŠISTŲ ARMIJA 
LEGALIZUOTA

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 motų.
Pirminiu. M. Birsenas, 6388 Sparta

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

Ogden Ave.
Nutarim. rast. Ona GyviUtė, 7148 

MacKenzie Avė. ■ .
Turtų rast. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Avo

ROVOKUOJA 
VETERANUS

BERLYN. — Papeno 
binetas nuėmė uždraudimą1

gVASHINGTON. — Hoo- licijos ir sako, kad ji esan- rai ginkluotis ir žudyti dar- kaip ir visame veikime, 
erto ottanas “Washington l-ti-“nekalta.”- . ci.om n.Choro Narys.

GARDNER, MASS
A.L.D.L.I). 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva,
> 80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulis.
GCrawford St.

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

Protokolu raštininkas/ S. Riisimavičius, 
1-10 Mechanic St.

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 8136 
Keystone—Main 1417



Puslapis šeštas , LAISVE Trečiadien., Biržei. 15, 1932

da pikietininkai nesiskirstė, du j reikalingą ūmią pašalpą ir be- PARDAVIMAI

VIETINES ŽINIOS
bet be 
pasitai-

durnais

darbių ap d raudos įstatymą.

Svečias iš Sovietų ir A. Bimba ir Siurba 
Sakys Prakalbas Rytoj ‘Laisvės’ Salėj

iš jų tapo areštuoti, 
bausmės paleisti “ant 
symo.”

Policija pasistato
juokdariais, manydama, kad 
be jos leidimo darbininkai ne
gali streikuoti.

Tarpt. Darbininkų Ap 
sigynimo 17-tos Kuopos 

Extra Susirinkimas

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

(135-141)

PAJIEŠKOJIMAI

didelio spaudimo į šios šalies 
įstatymų leidėjus, taip, kad 
bent kongreso atstovų rūmą 
perlaužė į kitą pusę bonų da
lyke. O tai yra bedarbiams 
ir dirbantiems priminimas, 
kad per masinį veikimą ir su-

Ar gali prezidento Hoove- 
rio valdžia išdeportuoti iš 
Amerikos milionus “pavargė
lių,” tai yra bedarbių, likusių 
beduoniais ir benamiais? O 
paskutiniame savo manifeste 
Hooveris reikalavo, kad būtų 
išgrūsti iš 
ne tik “raudonieji, 
vargeliai, 
rūmas jau 
sumanymą 
nistus ir 
darbininkus ? 
darys šalies senatas, ir ar Ame
rikos darbininkai gali paveikti 
į senatą taip, kad jis atmestų 
tokį sumanymą ?

Tai bus vienas 
klausimų, kuriuos 
re, ketvirtadieni, 
d., “Laisvės” svetainėj aiškins! 
drg. Siurba .r B.mba savo pra- kie{ijos fašistaj (paturj

Byla Del Pomirtinės Išreika- 
lavimo iš Romos Katalikų 
Susivienijimo

miestiniame 
įdomi

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Tarptautinio, Darbi ninku 
Apsigynimo 17-tos kuopos yra 
šaukiamas nepaprastas susi
rinkimas šį trečiadienį, birže
lio 15 d., 8 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje, kampas Lori
mer ir Ten Eyck Sts., Brook
lyne.

Draugai ir draugės, visi 17- 
tos kuopos nariai, būkite šia
me susirinkime. Turime svar
bių dalykų aptarti ir vykdyti 
gyvenime. f Dabar yra pa
tiektas trijų mėnesių veikimo 
planas. Turime apsvarstyti, 
kaip sėkmingiau jis įvykdyti 
praktikoj. Apie šį planą vie
nas draugas išduos platų ra
portą. Yra ir kitų svarbių 
reikalų, kurių pereitame trum
pame susirinkime negalėjome 
atlikti.

Tad visi draugai ir draugės, 
susirinkite rytoj vakare. Į su
sirinkimą šaukiame ne tik na
rius, bet ir pašalinius. Ateiki- 

į te, mūsų svarstymus ir tikslus 
išgirskite, o gal pamatysite rei
kalą ir patys prisirašyti prie 
šios organizacijos.

Nariai, kurie dar neužsimo
kėjote duoklių, visi sueikite 
užsimokėkite.

Organizatorius.

PAJIEŠKO DARBO BUČEiRIS
Jieškau darbo bučernėj, esu patyręs 

tame darbe per daug metų. Pir- 
miaus laikiau pats savo biznį—bu- 
černę. Taipgi dirbau pas kitus už 
pirmarankį. Galiu keliomis kalbomis 
susikalbėti apie biznio reikalus: lie
tuvių, lenkų, rusų ir anglų. Taigi, 
kam reikalingas tokis darbininkas, 
malonėkite atsiliepti sekamu adresu: 
46 Ten Eyck St,, Brooklyn, N. Y. ar 
per telefoną pasakykite savo antra
šą, tel. Stagg 2-3878

(141-147)
Jungtinių Valstijų siorganizavimą jie gali išsiko

voti bedarbių apdraudos įsta
tymą ir laimėti mūšius prieš 
uždarbių kapojimus. Čia taip
gi priminimas, kad galima 
būtų panašiais žingsniais at
mušti ir sumanymą Įstatymo, 
kuris yra taikomas delei šim- sivienijimas 
tų tūkstančių ateivių depor- $500 
tavimo.

Plačiau su šiuo tiesioginiai 
visus paliečiančiu klausimu, 
susipažinsite, atsilankydami į 

i rytojaus vakaro prakalbas.
Daugelis žmonių suka gal- 

i va, kas ištikro būtų, jeigu Vo- 
rimi so

cialdemokratų) išnaujo užso- 
Ex-kareivių armija, apgulus; dintų kaizerį ant sosto. Su-.

W a s h i n g tono valdžią, jau įprantama, kad iš to būtų juo 
privertė atstovų rūmą pasisa-i didesnis karo pavojus Sovie- 
kyt už tuojautinį išmokėjimą Į tų Sąjungai. Kokiu gi būdu? 

—Sužinosite rytoj vakare.
Bet šie klausimai dar nepa

dengia viso turinio drg., Bim
bos ir Siurbos prakalbų.

Čia dar kalbės ką tik sugrį
žęs iš Sovietų Sąjungos vienas 
amerikietes darbininkas, kuris 
su keliolika kitų Amerikos 
darbininkų delegatų apvažinė
jo Sovietų šalį ir studijavo di
džiausius ir naujausius josios 
darbus ir nuveikimus. Iš jo 
išgirsite tokių naujienų, kokių i vedė įvairius seniau padarytus 
negirdėjote jokioj pirmesnėj ; teismų nuosprendžius tokiais į 
prakalboj apie Sovietų Respu-! pat klausimais ir nurodė tam 1 
bliką.

Visi ruoškitės į šias nepa-

kalbose.

bet ir pa- 
Kongreso atstovų 
nubalsavo už Dies 
deportuoti komu- 
kitus kovojančius 

Ką su tuom pa-

iš svarbiųjų 
rytoj vaka- 
birželio 161

visų bonų ex-kareiviams, tar
navusiems armijoj laike pa
saulinio karo; o dar iš visų 
šalies kampų nesuturimai į 
Washingtona plaukia nauji 
buvusių kareivių būriai. Ar 
jie prispirs senatą balsuot už 
pilnus bonus ex-kareiviams ir 
ar jie išvystys tokią galingą 
jėgą, kad ir prezidentas Hoo
veris būtų priverstas pasirašyt 
visų bonų išmokėjimą tuo- 
jaus?—Tatai yra labai įdomus 
klausimas lietuviams bedar
biams ir dirbantiems, kaip ex- 
kareiviams, taip visiems ki
tiems. Kode! gi ir visiems ki
tiems? Todėl, kad buvusių ■ prastas prakalbas! Garsinki- 
kareivių pulkai, susikoncentra- jas tarp visų, ką tik sueina- 
vę Washingtone, jau padarė te!

Socialistai prieš Ex- 
Kareivių Bonus

Hooverio Agentas Wood 
Atvirai Streiką Laužo

pas

Long Islando 
teisme buvo išspręsta 
byla, gegužės 23 d., š. m., de
lei gavimo pomirtinės iš Lie
tuvių Romos Katalikų Susivie
nijimo Amerikoj, vardu nario, 
kuris tūlą laiką prieš m iltį bu
vo suspenduotas.

Steponas Mikucionis,
brolis mirusio Povilo Mikucio- 
nio, nario 277-tos kuopos, už
vedė bylą. Nes Katalikų Su- 

atsisakė išmokėt
pomirtinės, nurodyda

mas, kad Povilas Mikucionis, 
kuris mirė 1931 m., sausio 26 
d., buvo suspenduotas už na
rinių duoklių neužsimokėjimą 
už rugsėjį, spalių, lapkritį, 
gruodį ir bent pradžią sausio 
1931 m.

Bet apie sausio 13 d. tų me-Į 
tų buvo kuopos sekretoriui su
mokėta Pov. Mikucionio duok
lės už visus tuos mėnesius, ir 
Katalikų Susivienijimo centro 
sekretorius atsiuntė iš Wilkes 
Barre pakvitavimą.

Teisme Kat. Susivienijmo 
advokatas įrodinėjo, kad sulig 
organizacijos k o n s t i t ucijos 
įstatų negali būt išmokėta po
mirtinė už tokį buvusį suspen
duotą narį, kuris miršta bėgyj 
penkiolikos dienų po atsiteisi
mui organizacijai duoklių.

Stepono Mikucionio advoka
tas Stephen Bredes, Jr., 197 
Havemeyer St., Brooklyn, pri-

ir

IŠRANDA VOJIMAI

Geras su visais Įrengimais, šviesus 
ir su elektros šviesa; pasirandavoja 
už prieinamą kainą kambarys. Sa
vininkę galite rasti tarpe 4 ir 9 va
landos po pietų. Kreipkitės po ant
rašu: Navickienė, 47 Scholes St., 
Brooklyn, N. Y. (kampas Lorimer 
St).

(141-143)
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja trys “fliorai”, kiek
vienas turi po 5 kambarius jr mau
dynę su visais parankamais. Kam
bariai geroje vietoje. Pirmas “flio- 
ras” $26.00, antras $25.00 ir trečias 
$24.00 į mėnesį laiko. Kreipkitės po 
antrašu 242 Irving Ave. (Ridgewood 
sekcijoje) Brooklyn, N. Y.

(139-141)
^pasirandavoja“

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

(136-141)

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC

NEW YORK. — Socialistų 
vadai irgi dedasi draugais bu
vusių kareivių; stengiasi pasi- 
žvejoti jų balsų ateinančiuose 
rinkimuose. Bet pažiūrėkime, 
ką socialistų partijos organas 
vietinis “New Leader” rašė

BROOKLYN. — II o overio 
valdžios atsiųstas Char les 
Wood, komisionierius vadina
mam “taikymui” darbininkų 
su išnaudotojais, pats įteikė 
teismui reikalavimą išduot in- 
džionkšiną prieš streikuojan-

vasario 7 d. š. m. Jis rašė, čius darbininkus Gellerio če- 
kad delei ex-kareivių bonų verVk« dirbtuvės, 735 Lorimer 
valdžia turėtų tokius didelius St., Brooklyne. ei a auja,

sunkumai ir 
bizniui atsi-

čia socialistų

taksus uždėti ir taip įsiskolin
ti, kad iš to “susidarytų tam 
tikri finansiniai 
gal apsunkintų 
griebti.”

Kaip matome,
kandidatui į prezidentus Nor
man Thomasui, kuris taip iš
vadžiojo, rūpi ne ex-kareivių 
bedarbių likimas; jam rūpi 
tiktai kapitalistų tvarkos ge
rovė ir užtikrinimas biznie
riams pelnų. Bedarbiai gali 
sau badu žūti ir pūti, bet so
cialistams turi būt išlaikyta 
Morgano—Rockefellerio tvar
ka. ‘

East New York ALDLD 
185-tos Kp. Nariams

mė-ALDLD., 185-tos kuopos 
nesinis susirinkimas įvyks šį 
ketvirtadienį, birželio (June) 
16, 1982, pas drg. Bieliauską, 
390 Crescent 
Brooklyn,; N.« 
kdre.
^Kiekviepas 

atsilankyt/, nes yra daug svar
bių, neatidėliojamų reikalų 
atlikti, |aipgi galės gauti II 
tomą “Religijos/’ »- • ‘

M. Misevičiene, Sekr.
(141-142)

St., Room D4,

narys privalo

kad tuom indžionkšinu būtų 
streikieriams uždrausta pikie- 
tuot šapą, perkalbinėt bei su- 
turėt einančius dirbti ir t.t. 
Atsakydami į tą prezidento 
Hooverio agento Woodo streik 
laužišką žingsnį, streikieriai 
atlaikė smarkų masini mitin
gą, kur išreiškė pasiryžimą 
dar energingiau tęst kovą, ne
paisant jokių indžionkšinu.

Pirmadienį I. Millerio čeve- 
rykų dirbtuvės streikieriai taip 
pat, atlaikė entuziastišką susi
rinkimą ir nutarė masiniai 
traukti antradienį. į Long Is
lando federalį teismą, kur bo
sas su pagelba Charles Woodo 
irgi reikalauja indžionkšino, 
prieš Millerio dirbtuvės strei
kuojančius darbininkus ir prieš 
jiems vadovaujančią kairiąją 
industrinę uniją.

j tikrus technikinius įstatymų 
punktus, sulig kurių Steponui 
Mikucioniui priklauso gaut jo 
pusbrolio Povilo pomirtinė.

Taip teisėjas Wm. J. Mor
ris, Jr., ir patvarkė, kad Ro
mos Katalikų Susivienijimas iš
mokėtų $500 pomirtinės Ste
ponui Mikucioniui ir dar $85.- 
92 kaštų. Teisėjas pripažino, 

i kad visuomeniškai yra negeis
tinas tokis org. konstitucinis 
įstatymas, sulig kurio atsisako
ma išmokėt pomirtinę už na
rį, kuris miršta bėgyje 15 die
nų po to, kai visos jo narinės 
duoklės būna organizacijai su
mokėtos.

Tas patvarkymas gal gali 
paliesti ir kitas pašalpines 
draugijas, kurios turi panašias 
taisykles savo konstitucijose.

Rep.

Bedarbių Taryba Gina Moti
ną ir Kūdikj nuo Bado mirties

Argi Nevalia Streikuot 
be Policijos Leidimo?

“Laisvės” Board Direktorių 
Susirinkimas Trečiadienį

“Laisvės” Spaudos Bendro
vės direktorių susirinkimas bus 
trečiadienį, birželio 15 d., 8 
vai. vak., “Laisvės” name. Vi
si direktoriai būkite. Turėsi
me galutinai sutvarkyti būsi
mo pikniko reikalus.

Būkite laiku.
J. Weiss.

(139-41)

Telefonas: Stagg 2-9106

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
GAZO ANESTETIKA 

VALANDOS:
Nub 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 

G R A B O R I U S
UNDERTAKERS AND EMBALMERS < 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MUSUy (STAIGA ATLIEKASEKANČIUS į DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAMllŠ VISU^ŠALIU.1 IR' IŠ'ČIA 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠK/\ 
PIRMĄJAI PAGALBAI'' AMBULANSINl AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI f LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU • TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI, i DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS t MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM. ,

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIEN\ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

KJOUOOOt jOoOocV jooOi JOc jOi MM mm i

Raudonoji Savaite
Savaite nuo birželio 11 iki

18 d. yra paskirta kaipo RAU
DONOJI SAVAITĖ pasmar
kintam rink’mui piliečių para
šų. Reikia surinkt 50,000 tų 
parašų, idant Komunistų Par- 
įtraukti į oficialius balsavimo j 
balotus ate'nančiuose rudeni- Į 
niuose rinkimuose.

Visos darbininkiškos orga
nizacijos ir pavieniai draugai 
ir pritarėja: privalo per tą sa- j 
vaitę išsijuosę padirbėti, kad Į 
gaut kuo didžiausią piliečių 
tijos kandidatai galima būtų 
parašų skaičių delei komunis
tų kandidatų ir Kom. Partijos 
platformos.

Tuo tikslu 
sekmadienio 
“Laisvę”, o 
draugais 
rinkimą.

Kojy Nesveikumai 
Vokietys Specialistas F t* P]
Garankščiuotos krau- ĄSlA

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai Į/7m
ir skausmingi kojų su- \'Jg /
tinimai, paeinanti nuo yjft J
gyslų įdegimo, yra gy- k/’U

’ ‘ ’ operacijų _ Juj]
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

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

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad 
sipirksite.

pas mane

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

JONAS STOKES,
Fotografas

- Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

IVAIRŪS
RODŽIAI

LAIK-
NAU-

MADOS
UŽ PRIEINAMA

KAINĄ

JAUSIOS

panaudokit ir šio 
rytą. Ateikite į 

iš čia su kitais 
leiskitės j parašų

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Omiaa Ir chroniikaa vynų Ir 

moterų liga* kraujo ir odos. 
Padarau iityrimų kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
VV. 44th St., Room Iii 

New York, N. Y.
Valandos Priimlmoi 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nao * 
iki 9 vai. vakaro 

Sekaaadienlaia nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180
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Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus., 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
stengsiuosi pilnai patenkinti.

Williamsburgiečiams, kuriems 
pertoli pas mane atvežti pataisy
mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise, i 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.” f

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė u

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

naujon vieton, 
po numeriu 
SI2 Marion St., 
kamp. Broad* 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN. — Bedarbių 
Tarybos komitetas nusivedė į 
miestinį šelpimo biurą, 8th St. 
ir 15th Avė., vieną bedarbę 
motiną su 7 mėnesių kūdikiu 
ant rankų. Nuo pusbadžio 
gyvenimo motinai ir kūdikiui 
šašais išberta veidai ir sutru
kus skūra. Bet biuro perdėti- 
nis bandė išsisukti nuo davimo 
pašalpos nelaimingai motinai 
su mažyčiu. Bedarbių Tary
bos komitetas pareiškė, kad 
nuo to išsisukti biuras negalės. 
Jeigu nepasiskubins su pašal
pa, tai bus surengta masinė 
demonstracija, ir Bedarbių Ta
ryba tol nesitrauks iš biuro, 
kol bus patenkinta tas reikala
vimas.

Bedarbių Tarybos visose 
Didž. New Yorko dalyse veda 
į miestinius šelpimo biurus 
reikalingiausias pašalpos šei
mynas ir daugelyje atsitikimų 
iškovoja joms paramą.

Į Bedarbių Tarybas privalo

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
ALDLD. 185 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 16 d. 
birželio (June), po numeriu 933 
Fountain Avenue. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai būtinai dalyvau
kite, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. ,

Valdyba.
(141-142)

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos far 

gimdymo organų
DR, M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd ,Aves

NEW YORKE
Valandos t nuo. 10 iki 1

> Nuo ’ 4 iki 8 • < '
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

402 Metropolitan Avenue
(Azti Marcy Aveuue) 

BROOKLYN, N. Y.

ir
SKAITYKIT, PLATINK^

“LAISVĘ.”

PARDAVIMAI
PARSIDUODA PIGIAI
“LUNCHEONETTE”

BROOKLYN.-—Pereitą 
tadienį streikan išėjo Fulton 
Matrasų Kompanijos darbinin
kai, protestuodami prieš pava- 
rymą iš darbo vieno darbinin
ko. Išėjus streikieriams į pi- 
kietą, policijos kapitonas lie- dėtis ne tik bedarbiai, bet ir 
pė išsiskirstyt. Sako, jūs ne
turite leidimo streikuoti. Ka- kovojant tegalima buą išgaut

šeš-

dirbantieji; tik visiems išvien

Yra visi parankumai 
rengimas. Vieta gerai išdirb
ta ir geroje vietoj,e. Arti 
Brooklyn tilto. Pardavimo 
priežastis yra ta, kad turiu 
ūkę ir rengiuosi važiuoti ant 
jos gyventi. Kreipkitės grei
tai. Parduodu pigiai.

209 Adamš St

ir i-

Brooklyn, 
(140-146)

IMPERIAL BARBER 
! SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

proga mokintis barberystės ama
to. Išmokysime jus į 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 nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persitik
rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė.,

Corner 44th St. New York City

DEKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

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

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

u 

o 
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Telefonas, Midwood 8-6261




