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šnekėjo darbininkams:

Amerikos kapitalizmas

Dešinieji oportunistai visuo
met
Krizio bent Amerikoje nėra ir 
nebus.
tebėra jaunutis, sveikutis. Dar
tebežydi jis. Taip pat čia mes 
nematome ir dar ilgai nematy
sime jokio revoliucinio proceso 
darbininkų klasėje.

Renegatas Lovestonas net 
garsiai paskelbė, kad Amerikos 
kapitalizmas gyvena “Viktori- 
nę Erą.” Jis turėjo mintyje, 
kad Amerikos kapitalizmas gy
vena tą laipsnį išsivystymo, ko
kį gyveno Anglijos kapitaliz
mas anais senais karalienės 
Viktorijos laikais. Šydijos jis iš 
Komunistų Internacionalo lini
jos, kuri kalbėjo apie baigimąsi 
laikinos kapitalizmo stabilizaci
jos ir bridimą į baisų ekonomi
nį krizį. Tai buvo virš du me
tai atgal.
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

i" * n ir i * ATSTOVŲ BUTAS NUBALSAVO UŽ EX dionin llaiur llidacmc <dienių Daug Didesnis
KAREIVIŲ BONUS, BET SPĖJAMA, KAD

Republikonai Politikieriai nei 
Už, nei Prieš Prohibiciją

WASHINGTON. — Vai-1 
džios raportas parodo, kad I 
1930 metais Jungtinėse Val
stijose mirė 1,321,367 žmo
nės. Beveik dvigubai mir
tingumas didesnis tarpe pa
vergtų pietinių valstijų 
juodveidžių, negu tarp balt- 
veidžių. Pav., Kentucky 
valstijoj tarpe baltveidžių 
mirtingumas siekė tik 10.4,1 
o tarpe juodveidžių 21.0.1 

Dabar baisaus krizio buvimo | Kūdikių mirtingumas ant, 
(kiekvieno 1,000 gyventojų ’atmoRejimą eks-kareiviams vių iš Washingtono. Kuo- 

bonų sumoje $2,400,000,000. i met viliojimo ir apgaudinė- 
,Bet spėjama, kad Senatas j1 jimo priemonės neišdegs, 
atmokėjimą atmes. I tai Hoverio valdžia panau-

Tuo tarpu visos miesto Ii- dos spėką. Tačiaus eks-ka- 
goninės atsisakė priimti reiviams užuojautos randa- 
sergančius eks-kareivius ir si ir armijoj. Vienam sky- 
suteikti jiems medikališką

Tauragė, Lietuva. — Be-|pagelbą. O sergančių armi- atsisakymą šaudyti į vete- 
darbių armija nuolatos au
ga. Vargas tarpe jų di
džiausias.

nebegalima užginčyti, 
bando ir mūsų dešinieji oportu
nistai. Bet jie dabar traukia 
kitą buržuazinę giesmę. Jie j 
kalba, kad komunistams reikia 
elgtis “gražiai” ir “švelniai,” 
prisitaikyt prie sąlygų, netriuk
šmauti, nerengti kovingų de
monstracijų, nesiskubinti mo
bilizuoti mases kovoms, nevado
vauti toms masėms kovose, nes, 
girdi, niekas iš to neišeis.Reikia, 
esą, susikalbėti ir su social fa
šistais ir su darbo unijų biuro
kratais. O tai, žinoma, reiškia 
susikalbėjimą su pačia buržua
zija.

Toksai yra nusistatymas ame
rikonų oportunistų, taip argu
mentuoja prieš mus lietuviški 
Prūseikos ir Butkai. Jų teori
ja yra apgaudinėjimo ir suve
džiojimo darbininkų klasės.

buvo toks: tarpe baltvei-

džių 102.4.

ĮVAIRIOS žinios

SENATAS ATMES
Senate Laukiama Ex-Kareiviy Reikalavimo Pralaimėjimo; 

Hooverio Valdžia Rengiasi Vyti Veteranus Laukan; Armi
joje Randasi Veteranams Simpatijos; Vienas Jau Mirė 
Nuo Bado ir Suvargimo

PROTESTŲ AUDROS AUGA PRIEŠ RE
AKCINI DIES DILIU, BET TAIP PAT DAR- 

Žt KUOJAS MIRTINI DARBIN. PRIEŠAI
CHICAGO, Ill. — Repu

blikonai politikieriai ] 
mintoj platformoj pareiš
kia, kad jie palieka teisę 

i kiekvienai valstijai atskirai Lietuviai Darbininkai Ir Jų Organizacijos Tur Išsijudini į

I WASHINGTON. — Kon-, nuovargio.
:'greso Atstovų Butas 209 I Policija ir valdžia rengia-; 
! balsais prieš 176 pasisakė už si prie išvarymo eks-karei-1

riuje atvirai kalbama apie

ja didėja. Vienas vetera- ranus, jeigu Hooverio Vai
nas jau mirė nuo bado ir į džia įsakytų tatai daryti.

klausimą. Kurios nori pa
silikti sausos, tegul pasilie
ka, o kurios nusitars sugrą
žinti degtinę ir alų, tegul

Kovą prieš Prirengtus Žabangus; Organizacijose Ir Ma
siniuose Susirinkimuose Išneškite Protestus prieš Dies 
Bilių Ir Siųskite Jungtinių Valstijų Senatui

Bet mes turime ir kitokios 
rūšies oportunistinę teoriją apie 
šį krizį. Ji papuošta “kairiomis” ’ 
frazėmis, bet vis tiek oportunis- 

..... f tinę, šitaip jis skamba, “trum
pai ir drūtai”: Kapitalizmui iš
eities iš šio krizio nebeliko. Vis 
tiek ji velnias jau parinks!

Jeigu taip, tai kokiems 
Jams dar darbuotis, kovoti, 
siaukoti, “nemiegoti” delėi 
voliucinio darbo? Išeina, 
užtenka rankas susidėjus 
krūtinės laukti kapitalizmo 
baigos.

Tai yra migdymas darbinin
kų ir šaldymas jų nuo kovos, 
oportunistinis nuodijimas viso 
darbininkų klasės kūno ir jo 
paralyžiavimas.

Kaunas. — Janavos gat
vėje dvi jaunos merginos su
sitarė nusinuodinti, bet vie
nos būta veidmainės. Susi
tarę buvo gerti acto. Ji sa
vo draugei padavė gerti ac
tą, o pati traukė selcerį.

Newark, N. J. — Valdžia 
rengiasi nukapoti algas vi
siems miesto darbininkams. 
Kirtimas pasieks 15-nuoš.

ga- 
pa- 
re- 
jog

Prasidėjo Konferencija
Delei Karo Skolų

Naujas Smūgis
Meksikos Kunigams

Pasirodo, kad reakcionie-Į susirinkimai kovaį ir pro- 
riai sušilę darbuojasi, kad 
kuogreičiausia per Senatą 
pergrūsti Atstovų Buto pri

gimtą Dies Bilių prieš atei- 
jvius. Komunistu “Daily 

Plieno ir Geležies Gamyba Worker” patalpino laišką, 
Sovietų Sąjungos geležies kuri visoms reakcinėms or- 

18 d. davė’ganizacijoms išsiuntinėjo 
Tai buvo re- fašistinė organizacija ‘The 

Pir_ American Alliance.
miau į dieną tepadarydavo laiške reikalaujama, kad vi- 

117,000 tonų. Plieno gamy
ba irgi auga. Pirmu sykiu 
geg. 15 d. padaryta 
tonų, gegužės 16 d., 
tonai, ir geg. 17 d., 
tonų.

Iš Sovietu Sąjungos

pramonė geg. 
19,095 tonų. ' 
kordinis atsiekimas.

18,000
18,422
18,619

LAUSANNE, Šveicarija. 
Čionai pradėjo sesijas tarp
tautinė konferencija delei 
karo skolų ir reparacijų. 
Dalyvauja atstovai nuo try
likos kapitalistinių valsty
bių, viso’ jų randasi šeši šim
tai. Numatoma, kad Vokie
tijos valdžios atstovai pa
reikš, ‘jog Vokietija nebe-

MEXICO CITY. — Vera 
Cruz valstijos legislatūron

Sovietų Aluminas
Sėkmingai dirba pirmas

įneštas sumanymas atimti Sovietų Sąjungos alumino 
pilietines teises iš visų ka- gaminimo fabrikas Alų-

testui prieš Dies Bilių .
Detroite protesto susirin

kimas įvyks birželio 18 d., 
Grand Circus Parke. Bos
tone darbininkai demonst
ruos prieš Dies Bilių birže
lio 23 d. Common aikštėje. 
New Yorke birželio 18 d., 
šį šeštadienį, įvairiose mie
sto dalyse atviram ore 
įvyks keli tuzinai protesto 
susirinkimų.

Bet ką veikia mūsų, lietu
vių, masinės organizacijos? 
Kol kas mažai tesigirdi. 
Draugai, griebkitės už dar
bo, stokite į kovą prieš tai
somus žabangus. Šaukite 
organizacijų komitetų susi
rinkimus, o r g a n i zacijose 
neškite protesto rezoliuci- 

........ ................................._ Jas ir siųskite Jungtinių 
terorizavimo klasiniai sąmo-1Valstijų senatui; šaukite 
ningų ateivių darbininkų. | masinius susirinkimus^ ir te 
Beveik visuose distriktuose nai kelkite audrą prieš val- 
ir miestuose šaukiamos dar- džios užsimojimą ant atei- 
bininkų organizacijų konfe- vių darbininkų ir ant visos 
rencijos, rengiami masiniai darbininkų klasės.

” Tame

įsos tos organizacijos tuo- 
Ijaus rašytų savo valstijų 
senatoriams ir reikalautų, 
kad jie balsuotų už Dies Bi
lių.

Het taip pat auga audra 
protestų prieš šitą reakcinį 
Dies Bilių, kuris užduoda 
smūgį visai darbininkų kla
sei, kuris Atstovų Bute pri
imtas delei persekiojimo ir

ministroi.” Iš Liverpool, 
Anglijos, gautas užklausi
mas, kokiomis sąlygomis 
anglai galėtų pirkti Sovie
tų aluminą.

talikų bažnyčios kunigų, ku
rie sudeda ištikimybę Ro- j 
mos popiežiui. Jeigu- šis bL 
liūs praeitų, tai kunigai, ku
rie norėtų pasilikti prie lo
vio, turėtų atsisakyti papos.

Visiem “Laisvės” Skaitytojam ir PlatintojamKlaipėda. — Iki šiol.So- pajėgianti karo skolas mo- 
vietų medp į Klaipėdosjent- Lėti. Bet konferencijos šir

dis plaka New Yorke an r 
Wall Stryto. Delegatai lau
kia, ką užgiedos Hooverio 
valdžia.

pjuvyklas \ būdavo gabena- 
ant|Hias geležinkeliu, bet dabar 
pa- - ’

Draugas Kuusinen, vienas iš 
Komunistų Internacionalo žy
miųjų vadų, smarkiai kritikuo
ja tuos ‘kairiuosius’ nukrypė
lius, kurie tvirtina, jog “buržu
azijai visai nebeliko išėjimo iš 
šio krizio” (‘The Comunist In
ternational,” April, No. 6).

Draugas Foster is savo kny
goj “Toward Soviet America” 
taip pat teisingai kritikuoja ši
tą nukrypimą nuo leninistinės 
linijos. Jis sako: “Nors pasau
linė kapitalistinė sistema nuo
latos skęsta giliau į krizį, vie- 

, nok mes negalime daryti išva
dos, kad ji pati savaime su
smuks. Priešingai, Leninas sa
kė, kad nežiūrint, kaip sunkus 
kapitalistinis krizis pasidaro, 
vienok nėra tokio daikto, kaip 
kad visiškai nebelikimo buržu
azijai išeities, kol ji nesusidu
ria su ginkluotu revoliuciniu 
proletariatu.”

Taip ir yra. Kapitalizmas 
pats savaime nesugrius. Kuo
met mes sakome, kad jis turės 
sugriūti, mes turime mintyje, 
ir turime nuolatos nurodyti, jog 
jį nuvers ginkluotas revoliuci
nis proletariatas.

Japonai Paėmė 3 Miestus
TSITSIHAR, Mandžūri- 

rija. — Japonijos kariuome
nė vėl supliekus generolo 
Ma armiją ir paėmus tris 
miestus. Japonijos plėšikų 
užmačios plečiamos visam

> krašte. . , •

pradėtas įgabenti garlai
viais. iBirž. 4 d. pribuvo net 
trys garlaiviai.

New York. — Plieno pra-' Pittsburgh^ Plicssciminis 
monės trusto organas “The; SLA. Darbininkų Piknikas 
Iron Age” skelbia, kad plie
no gamyba dar sumažėjo 
dviem nuošimčiais. Šian
dien visa plieno pramonė te
dirba 18 nuoš. savo pajėgos.

Birželio 19 d.

New Haven. — Pereina į

Pittsburgh, Pa. — Nedė- 
lioj, birželio 19 d., čionai 
bus didelė iškilmė. SLA 
darbininkų Opozicijos Ko
mitetas rengia didelį pikni-

valdžios resyverio rankas ką, išvažiavimą į M. Budni- 
Mechanics bankas, kuris už-(ko sodą. SLA 37-to seimo 
darė duris savaitė atgal, (delegatai jau renkasi Pitts- 
Turėjo iki $20,000,000 depo- burghan ir visi jie dalyvaus 

šiame piknike. Mat, čionai 
kalbės draugai SLA darbi
ninkų kandidatai į Pild. Ta
rybą—-dd. Miliauskas, Ma
žeika ir Mockevičius.* Taip 
pat kalbės d/ A. Andrulis,' 
^Vilnies” redaktorius iš 
Chicagos ir d. A. Bimba, 
“Laisvės” ^ redaktorius z iš 
Ęrooklyno.

Visi Pittsburgho ir apie- 
linkės lietuviai dalyvaukite. 
Išgirsite daug dalykų apie 
SLA seimą.

Komitetas.

zitų.

Boston, Mass. — Sustrei
kavo penki šimtai barberių. 
Reikalauja algų pakelinio, ir 
darbo valandų sutrumpini
mo. . ’ ” .

Port Of Spain. — Nuo 
baisios “Devil’s Island” pa
bėgo penki kaliniai ir lait 
mingai pasiekė Trinidadą.

Pasirodė Veidmainiais
BERLYN.—Prūsijos 

me komunistai padavė 
siūlymą, kad Vokietija 
stotų mokėjus karo skolas, 
kurių reikalauja Young 
ir Dawes planai. Hitleri
niai susilaikė nuo balsavi
mo. O šiaip fašistai gar
siai kalba, kad jie stoją už 
panaikinimą karo skolų mo
kėjimo. , '

sei- 
pa- 
su-

Motinai Mooney Sugrįžo 
Regėjimas

Moneininko Katalikų Kunigo 
Malda Republikonų 
Konvencijoj

CHICAGO, Ill. — Nors 
republikonų konvencija dau
gumoje yra protestonai, ta- 
čiaus del geresnio apmuili- 
nimo darbininkams akių 
'leidžiama visų tikybų kuni
gams su maldomis atidaryti 
sesijas. 7......
siją atidarė katalikų kuni
gas Thomas P. Bona. Tas

Naujas Medžio Produktų 
Kombinatas

Petropavloyske, Kamčat- 
jkoj, baigiamas budavoti pir- 
imas medžio produktų kom- 
Įbinatas (fabrikas). Pasta
tymas lėšuos penkis milio- 
nus rublių. Į metus duos 
300,000 bačkų ir 2,000,000 
baksų. Šiemet produktų 
vertė pasieks 7,000,000 rub
lių. Dirbs šeši šimtai dar
bininkų.

Birželio 15 d. se- j Rankdarbių Kooperatyvas
Leningrado rank darbių 

monein’inkaš ’ragino" visus koperatyvas yra pasistatęs 
melstis, kąd 'dievas pagelbė- šiemet padaryti už 168,000- 
tu padaryti gerus tarimus. 000 rublių saugiųjų britvų, 

dantinių šepetukų ir kitokių 
abelno vartojimo produktų.

Suvažiavę kapitalizmo agen
tai, žinoma, nesitvėrė juo
ku, bet pasistatė šį kunigu- 
žį del svieto akių.

Washingtonas Raminasi: dėl' > 
tili “Revoliucijos” . \ .

Pirmas Ekskursinis Laivas
Leningrade pradėta būda

vot! eilė ekskursinių ; laivų. 
Darbas- varomas pirmyn vi
su; smarkumu. • ’ •'

WASHINGTON. — Hoo
verio valdžia reiškia pasiti
kėjimą dabartine v čili “so- 
ciąlistine” valdžia, kad- ji 
jokių griežtų žygių nedary
sianti) prieš‘Amerikos, nuo
savybės interesus.. Taip! ir 
bus, nes ta-valdžia pasiro
do esanti buržuazijos, mili- 
taristų ir žemės savininkų.

Namie Pasigamins
; Iki šiol Sovietai turėdavo 

iš užsienio importuoti elek- 
tro-dinaminius m y t e r ius. 
Bet dabar Leningrado “EI- 
ektropribor” fabrikas pra
dėjo masiniai gaminti tuos

Viešpataujant baisiam krizini, daugelis mūsų skai
tytojų jokiu būdu negali atsinaujinti “Laisvę” ant iš
tisų metų. Tie draugai ir draugės, užsimokėdami 
už pusmetį, vis tiek kreipiasi į “Laisvę,” kad ir jiems 
suteiktume knygą: “PIRMOJI PAGALBA LIGOJE 
IR NELAIMĖJE,” nes ji jiems reikalinga, kaip ir 
kitiems. Knyga aprašo daugiau 200 ligų! Tai tik
ras namų daktaras, nes joje paduota ir receptai gy
dymosi.

“Laisvės” direktoriai, imdami tą atydon, nutarė, 
kad kas nuo dabar užsirašys arba atsinaujins “Lais
vę,” vis tiek pat, ant metų ar pusės laiko, gaus visai 
dykai tą knygą.

Turėkite tą mintyje visi mūsų skaitytojai, agen
tai, platintojai ir ALDLD kuopų spaudos komisijos, 
kad nuo dabar visi, atsinaujinanti “Laisvės” prenu
meratą nemažiau, kaip ant pusės metų, gauna kny
ga “PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE.”

Vieno dalyko mes prašome pas visus mūsų rėmė
jus ir skaitytojus, būtent, kurie galite, tai atsinau
jinkite ant visų metų, nes tas pagelbės dienraščiui 
pergyventi finansinį krizį. '

, y Nepajėgianti užsimokėti vienu kartu, gali mo
kėti po dolerį arba kiėk išgali, mūsų agentams, spau
dos komisijoms bei tiesiai “Laisvės” administraci
jai. Kurie galite, nepamirškite savo dienraščio ir 
paaukokite dolerį, kitą.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

3,000 Sveikino Komunistų Į Spėka Paliuosavo 
Kandidatą ♦ į Tris Plėšikus

CHICAGO, Ill. — Mary DAUGIAU VAIKŲ GIMĖ 
Mooney, motina Tom Moo
ney, pora dienų atgal buvo 
staiga netekus regėjimo.
Bet tai būta nervų paveiki- 1930 metais: Jungtinėse Val-

Dabar jos akys pasin stijo.se gimė gyvi 2,203,958 
taisė ir ji vvėĮ gali kalbėti kūdikiai, arba 34,038 dau- 
masiniuose susirinkimuose. Igi.au,. negu 1929 metais.

WASHINGTON. —. Val
džios raportas i sako, kad

mo.

myterius ir importuoti ne-1 ORE Al FALLS, Mont. 
” n ' ■' ’ •’ Birželio 15 d. čia kalbėjo d.

-------- • • ■ [Fosteris, Komunistų Parti
jos kandidatas į Jungtinių 
------ - , Tai
buvo nepaprastai didelis ir 
skaitlingas darbininkų susi
rinkimas. Dalyvavo iki tri
jų tūkstančių proletarų ir 
entuziastiškai lydėjo kiek
vieną išdėstymą Komunistų 
Partijos platformos.

bereikės.

Rengias Pažebot Volgą
Planuojama budavoti ei-Į^^^jU prezidentus, 

lė elektros stočių ant Vol
gos Nižnij Novgorodo disL 
rikte. Įvairiose vietose 
pradėtas gręžimas, kad pa
tyrus, kaip kietas yra pa
matas, kur bus budavoja- 
mos stotys. 1 ",

OTTAWA, Ill. — Birželio 
15 d. penki ginkluoti žmo
nės užpuolė La Salle pavie
to kalėjimą ir paliuosavo 
tris kalinius, kurie laukė 
teismo už apiplėšimą Chica- 
gos banko.

AUDROS BRAZILIJOJ
RIO DE JANEIRO. — , 

Birželio 15 d. Rio Grande 
de Sul valstijoj siautė labai 
smarkios audros ir sugriovė 
daugybę namų.

stijo.se
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|Bedar!iių Reikalavimą Duonos Atsakys 
!:' Naujais Riaušiy Malšinimo Šautuvais

gu jis ir panaudoja blogą 
sprendimą.

“Riaušininkai, esant mi
nios užpakaly, gali būt nus
kinti šaulių, pastatytų ąnt 
namų stogų, -kaip kad nuro
doma instrukcijose, ir taip
gi nurodoma, kad ‘laike be
tvarkės Amerikos Legionas 
gali suteikti gerą pagalbą‘.” 

Karas prieš badaujan- 
tinių Valstijų karo depart-imo atsitikime kad vienas'Tsuvarguslus. mūromis be- 
mentas išdirbo snecialius I \ v ’ ? vien^s (darbių kartu su įsiutusiu besi-
mentas įsan bo speaanus ar daugiau zmomu buna uz- !reno-imu nrie imnerialistiniošautuvus naudojimui pries! s 7V ... " .... eng,,nu Pllc imperialistinio

L, _Jmusta* Dldziumos v^sWikaro del persidalinimo pa- 
autoritetingų įstatymai ir bendras įstaty-;šaulio iš naujo—tai tokia 

mas, kuris randasi kitose lyra kruvina kapitalizmo 
valst., nusako, kad jeigu ne- programa. Tai yra kapita- ILUIUČl IIČILICIU* I . _ . , . t o

i . , '"K . . v. . ... ;jima vienam New Yorko būna nodyta, jog
mui tų melų juk užtenka tik aikLaxtv

APŽVALGA
Kapitalizmo Krizis ir
Fašistinė Lietuva

Lietuvos fašistiniai

išsilaiko tik apsistatę šautu
vais ir durtuvais.

Gi tuo pačiu sykiu visiems 
kad nieko pana-

nera. Senosios vi-

Milicijai Patariama Nieko Nebijoti, Jeigu Vienas ar Dau
giau Žmonių Būtų Nušauta, Sklaidant Darbininkų Minią

donai, kurie dar netaip la- žinoma, 
bai senai bandė užginčyti §aus 

!tą faktą, kad ekonominis’
krizis smaugia fašistinę suomenės, cauzmo ir bur- 
Lictuvą, dabar jau ne tik žuazijos struktūra,

‘ • 'V • t 1 T T * J * 1 * a —.

Turėdamas minty nepap- koma: “Oficieriai ir karei- 
rastus įvykius ateity, Jung-įviai neturi bijoti nubaudi

Kodėl Valdančioji Klase Padidino
i Atakas Ant Sveturgimių Darbininkų? (pripažįsta., kad Lietuvoj, di- j sugriauta. Bet ten būdavo- j riaušininkus, kaip kad teko 

___________ delis krizis, bet dar dejuo- . „ sužinoti iš antoritotinmi I

tiesa

Kriziui didėjant, kad la- bininkuose didėja kovingu- 
biau išnaudoti darbininkus, [mas. Kapitalistai mano, 
kad . užgniaužti kiekvieną. kad, išleidus fašistinį įstaty- 
darbininkų piotestą piieš ma ūepartavimui kovinges- 
algu kapojimą ir gyvenimo Į N , . . , r&" 1 N. v ? r !mu sveturgimiu bus galimainormos mažinimą, kapitalis-1 . . - . . ,
tų klasė padidino' ataką ant įauginti sveturgimius dar- 
sveturgimių d a r b i n inkų. Įbininkus, ir jie nedrįs nei 
Taipgi, kaip jau žinoma, pa-Į mažiausio protesto pakelti 
dįdino terorą ir prieš neg-į prieš kapitalistų klasės 
•rus darbininkus, kad negrų'kraunamą ant darbininkų 
mases įbauginti.

Sumanyta fašistiniai įsta
tymai varžymui ir persekio- tuo jaus turi parodyti išnau- 
jimui ateivių darbininkų, jdotojams, kad jie pasiryžę 
Atstovų butas jau perleido I kovoti prieš jų teisių suvar- 
fašistinį Dies bilių deporta- j žymą, 
vimui sveturgimiu darbinių- Į 
ku, kurie nors mažiausiai c 1 

pasipriešins prieš bjaurų iš
naudojimą. Jau dabar daug 
sveturgimiu darbininkų iš- 
deportuojama. Bet jeigu 
minėtą bilių priims senatas, 
tai sulig naujo fašistinio į-(darbininkų susirinkimai 
statymo sveturgimiai darbi- privalo tuojaus siųsti sena- 
ninkai bus masiniai depor- tui protesto rezoliucijas ir 
tuojąmi. , telegramas, r e i k a laujant,

TZ j , i! v. .. -ikad tas bilius būtu atmes- Kodel valdančioji klasei, 
griebiasi fašistinių metodų I c K ’ 
prieš sveturgimius darbi-! 
įlinkus?
• * Sveturgimiai darbininkai 
sudaro didesnį nuošimtį dar
bininkų pamatinėse pramo- vien tik prieš ^evoliucinius 
nėse. Abelnai sveturgimiai darbininkiis/pbieš komuhis- 
darbininkai yra kovingesni. !tus, jis atkreiptas prieš dar-

Reiškia, pramoniniam gy
venime sveturgimiai darbi
ninkai lošia svarbią rolę. O 
kapitalistai kaip tik šiuo 
tarpu deda visas pastangas, 
kad padalinti darbininkus, 
kad sveturgimius sukiršinti ,ti komunistu ir išdeportuoti. 
prieš čiagimius, baltuosius; įaj prįe§ įą bjaurų bi- 
pnes negrus ir t. t. Juo di-pju kovoįį vjsį darbi- 
desnis tarp darbininkų Pa-'ninkai. 
sidalinimas, tuo geriaus ka
pitalistų klasei.

Sulig Jungtinių Valstijų 
gyventojų a p s k a itliavimo 
1930 metais, šioj šaly yra 
virš 14,000,000 sveturgimiu; 
gi viso svetimšalių gyven- ’ . 
tojų kartu su jų čia girnų- Kiek Orlaivis Gales Spau
stais vaikais yra suvirš 30,- čiausiai Lėkti 
000,000. 
, Septyniose svarbiose pra
monėse svetimšaliai sudaro 
didžiumą darbininkų. Gele-1 greitumo^ galima būtų išto- 
jįies, plieno, anglies, mėsos, Į 
drabužių, audimo ir verpi-'ja, kad ateityje orlaiviai'

pečių sunkią krizio naštą.
Bet darbininkai dabar;

Visi darbininkai privalo 
stoti į kovą prieš Dies bilių, 
kurį perleido atstovų butas, 
ir kurį dabar norima greitai 
pervaryti senate.

Darbininkų organizacijos,

jama namas gyvenimas. įsužinoti is 
n - . . . . {šaltiniu.Smetoninių Naujo gyvenimo struktūra! . \ 

“Lietuvos Įnėra sugriuvus. Atmuši- r ., APie numatomą naudo- 
v vz ■ < "1 •» iz-v r~\

laikrašty rašoma:
“Artilerija nežinojo, ką! vaduojantis piktumu, 

reiks daryti su tai
vais, bet generolas Moseley ■ reivis negali būt nubaustas įpitalistinių žmogžudžių pro- 
patarė, kad jie galės but!u;: tokį pasielgimą, net jei-1 grama. ' 
naudojami prieš riaušinin-;
kus, jeigu įvyktų namie be-Į 

i . x • Tokio i
išsilaiko “tik apsistatę šau-į ginklo kalibras ir spėka na- 
tuvais ir durtuvais.” Ten-turališkai sugestuoju, kad

ja, kad jie yra bespėkiai iš
eiti iš krizio.
fašistų organas
Aidas” (No. 123) rašo:

Kova su ūkio krize, kuri ir tą faktą paminėti, kad nėra 
pas mus vis labiau jaučiama, bedarbės Sovietų Sąjungoj, 
darosi svarbiausiu _ reikalu, i Kapitalistinėse šalyse, tai 
augsčiausiu ekonominės po iti-|į§ti]<ruju visuomenės (kapi- Ima irrmnrntvvii cu \ a

užmuši- \kzmo “išeitis iš krizio.”
, • ., i , . i Riaušių malšinimo šautu-mas buvo papildytas vien tik vaį h. bedarbiamS)

-i Pel-kurie reikalauja duonos ir
šautu-Į išdykumą ar žiaurumą, ka- 'pašalpos. Tai tokia yra ka-

kos imperatyvu....
Svarbiausioji d a b a r t inės 

ūkio krizės priežastis ’ pas mus 
—tai žemės ūkio produktų že
mos kainos, ūkininkui bloga, 
o kai ūkininkui pas mus bloga 
—visiems bloga....

Taigi, jei būtų galima pa- Įginkluotos milicijos, negu Įdojamas bauginimui minios I 
kelti žemės ūkio produktų N" ‘k a p i t a 1 i s t i nėse šalyse, 'arba sunaikinimui . .......
nas—viskas pagerėtų. Deja, iTZ \ ,. .. . . v.
šito padaryti negalima. Mūsų 'Kontl-Ievoliucija SUkllUSin- , 
žemės ūkio produktų pirkėjas;ta. Carizmo n 
yra užsieninis.
rinkoj kainas reguliuoja visas Įnors jie bando varyti kontr-> 
pasaulis. Mes čia, kad ir ka-|revoliucinį darba greitai Į 
zin kaip norėtume, nieko pa-Į-. ir/rlnndnimi ' wk 
daryti negalim, nes pasaulio :*boms užduoda c smūgis.
ūkio jūroj mes esam tik lašas. | Gi masės darbininkų ir

talistinės tvarkos) struktū
ra griūva.

Vėl melas, būk bolševikai {tvarko dideliu plotu.

tuvais ir durtuvais.” ' ___  ___ ___
(mažiau ginkluotos policijos, Jogiškiausiai galės būt nau-!

jei_ būtų galima pa- Įginkluotos milicijos, negu Įdojamas bauginimui minios I

Į Buvusieji Kalėjimai Paverčiami į Pataisos 
Namus Soviety Sąjungoj

arba sunaikinimui namu ' Buvusiame caro laikais'S. Įmoksią. Vienas iš jų, kuris 
j.v ___  .kur betvarkę kelianti ele-1 e^ei m°teių kator-Į turėjo 6 bylas, per pataisos
• buržuazijos ,mentai galėtu būt pasislė-1^°?. buvo fiziniai iaI^a technikos moks-

- - - i • i • • • • • • " -j ° C? c, X n i Ir i n n nn hn■

O pasaulio .likučiai bejėgiai; jeigu kur pę.”
Toliaus 

sakoma:
kad armija per kiek laiko paverstas į pataisos r

- rimtai --

(naikinamos revpliucionierėą. j ;arods savo tai ir 
'Po Spaliu revoliucijos, pae-' , ... ...

tame straipsny mus darbininkams valdžią j į a ar Pas 11 a8 ve e«Įu ^ie" 
“.... yra žinoma, savo rankas, šis kalėjimas!1108 svarbios dnbtuves, ku- 

.............. - • r.r..-I3 irioje dirba 1,500 darbinin- 
žiūrėjo i galimumą;ir vadinasi “Pirmoji darbelių. Šiais metais bus išleista 

J kolonija” 18 Pataisos namų 40 techm-

Jei pažiūrėt į buržuazinių

Taigi, žemės ūkio produktų ir!stiečių remia Sovietų vai-10111?.1 f^iejo gdimmmą 
kitų mūsų šalies eksportuoja-1 džią. / Bolševikai pravedi- riaasių, ii padai e žingsnius 
mų prekių kainų mes vieni pa-jmuį gavo planu tarp masių Peikti bile nuotikį.
kelti negalim. Vadinasi, kri- ne šautuvus ir ginklus nau- mintŽ Palieto nesenai 

bet įtikinimo būdus. Karo Sekrt. Hurley savo
■ ■' ■ (laiške atstovui Ross Collins

'sems nurodo, kad Komunis- i (demokratui), Mississippi, 
Itų (Bolševiku) Partija ir (dejuodamas apie sumažini- _ 
(Sovietų valdžia kiekvienam (mus armijos pinigų pasky- aukšto

kelti negalim, 
zės tiesioginės ir pamatinės Į, . 
priežasties mes pašalinti nega- '°0ja, 
lim. | Gyvais pavyzdžiais jie ma- j
t 1

• Na, ir štai kokią išeitį!
tas fašistų organas siūlo: Į

Kovai su krize tada pasilie-(žingsnyj daro gerą ne kam 
ka tik t kitas būda^—piginti, '(kitam, kaip tik darbo ma- 
to'bulinti ir ’< didinti gamyba.1' - < ! • 
Jei: negalima, krizės priežasčių 
prašalinti, tai reikia prie jų 

, Taikintis, ž'ėmos gaminių kai
nos—reikia -piginti gamybą. 
Šitą krizę išgyvens geriausiai 
tas, kas išmoks pigiausiai ir 
geriausiai gaminti.

O kaip piginti, tobulinti 
ir didinti gamybą? Kieno ' 
iškaščiu? Aišku, kad darbo 
masių iškaščiu. Kad nupi
ginti kainas, idant būtų ga
lima konkuruoti su kitų ša
lių kapitalistais, Lietuvos 
kapitalistai, dvarponiai ir 
buožės turi nukapoti darbi
ninkams algas, turi versti 
darbininkus skubiau dirbti, 
turi juos labiau išnaudoti. 
Tai tokią išeitį iš krizio siū
lo smetoniniai fašistai.

Ir Lietuvoj, kaip ir kito
se kapitalistinėse šalyse, ei
na algų kapojimas. Ten jau 
ir taip buvo vargingas dar- 

American’e, rašo, iki kokio |b° žmonių gyvenimas, o kri
zini siaučiant, jis dar labiau 

įbulint orlaivį. Jis aprokuo- Pabl°gėj6. _
>- - - - - - - - - Visose kapitalistinėse sa-

- - — -- .lyse valdančioji klasė verčia

Tik masinis darbininkų 
spaudimas gali priversti se
natą atmesti tą bilių.

Tasai bilįrnį atkreiptas nė

bininkų klasę abelnai. Tas 
bilius taip sutaisytas, kad 
bile vieną sveturgimį darbi
ninką, kuris tik parodys šio
kį tokį priešingumą išnau- 
tojų klasei, galima paskelb-

ĮDOMUMAI

čiausiai Lėkti

J. L. Nayler, Scientific

tno, odos ir aliejaus pramo-Įgalės pasiekt 740 mylių per ■ naštą ant darbo ma-
. . y 4- I j • i i • i i i mažipe£iu blogina darbinih-
gųdaro sveturgimiai — nuo:tiek, kaip kad ore nukehau- gyvenimo normą

iki 69 nuošimčių. Taigi, (ja garsas per valandą. Vie- gkurdaS) badas darbo ma- 
tose pramonėse svetingi- nas is iimtesnių• klausimų, nauias imnerialistinistose
jniai darbininkai lošia svar-ltai kad taip greitai lekiantis 
bią rolę. Kuomet kapitalis-1orlaiVis»gali perdaug įkaist 
tai tose pramonėse kapoja ihio trynimosi su oru. Juk 
ialgas, bloginą darbo sąly-(dabar, pasiekiant orlaiviui 
gas, susitinka didelį pasi-MflO mylių per valandą, jis 
priešinimą iš darbininkų del to įkaista 15 laipsnių 
pusės. ..... (Fahrenheito).—Čia nepri-

Tą mato kapitalistai ir jų Įskaitoma įkaitimas nuo in- 
valdžia. 'žino smarkesnio dirbimo.

Taipgi mato, kad darbi-! 
trinkai abelnai dar nėra į 
tvirtai organizuoti. Todėl 
Jie griebiasi fašistinių prie-! Peiping. — Aštuoniolika

sėmsį naujas imperialistinis 
karas-—tai kapitalistų ; išei
tis iš • krizio* ■ ! ■ j: H ' L

Kova už nuvertimą bedar
bes, bado,; skurdo ir karo 
sistemos—kapitalistinės sis
temos—tai darbininkų 
sės išeitis iš krizio,

kla

j Tie Nabagai Katalikai 
Darbininkai

Ištikrųjų apgailėtina pa-
ftionių, kad dar labiau pa-(amerikonų'misionierių šau- dėtis yra katalikų darbinin- 
Vergti darbininkus, kad už- Riasi prie Amerikos valdžios kų. , Kokių nesąmonių jiems 
gniaužti kylančią darbinin- ginkluotos pagelbos.
Kų klasės kovingumo’ ban- randasi Kaichow. Sako, kad 

Įvaldžios kariuomenė sukilo 
, matomai, perėjo prie

. Pa

'Jie

i
* Gyvenimas verčia kiekvie- lir, 

darbininką protauti, Raudonosios Armijos. 
\ organizuotis ir kovo- razitams. misionieriams pa

ti prieš išnaudotojus. Dar- isidarė karšta.

n-i

pumpuoja dievo ; agentai! 
Kad ir kunigų organas 
“Draugas” visai neišmanė
liais juos laiko ir štai ko
kiais melais juos maitina:

Rusijoj visuomenės struktū
ra jau sugriuvus. Bolševikai

I kolonija”.;
Šis pataisos namas ištik-1 \ . v._ _ . .

rųjų duoda naudą visuome- Į v ^ei Paziūrėt i buržuazinių 
nei. Jame randasi įrengtos !saku kalėjimus, tai negah- 
sulig naujausios technikos jma Praryt jokio sulygim- 
medžio ir geležies apdirbi- Į 
mo dirbtuvės-mokyklos ir;

i technikos mokslo
mokykla.

“Pirmoji darbo kolonija”
rimo biliuje.

“Kuomet mes svarstome i ____
galimas kliūtis, kurios gali (t u!ri s a v o r a d i o mazgą 
iškilti šioje šalyje, kaipo pa- (Uzel), ^ris gali aptarnau

mo su mūsų pataisos na
mais. Pavyzdžiui, fašistinėj 
Lietuvoj Kauno ir Šiaulių 
sunkiųjų darbų kalėjimuo
se politiniams kaliniams ne
duoda knygų, neleidžia mo
kintis. Gabesnius draugus 
izoliuoja į vieliukes ir dar 

! kiekvieną dieną terorižuoja.
Kaip Lietuvoje, taip ir vi-

■ senis, darbo visuomenei. 
!Ūž1 tai net Visokie 'buržua,- 
zijo'S’ atstovai, apsilankę So>- 
vietų' Sąjungoj, dažnai pa
kako, kad Rusijoj masės re- 
[mia Sovietų valdžią, kaipo ga suprasti, kad mes namie biblioteka turinti virš dvyli- sose kapitalistinėse šalyse 
savo valdžia. turėtume organizaciją, kuri'ka tūkstančiu įvairiu moks- visų spalvų fašistai turi tie-

sekinės nelaimingos bedar- ti visą miesto rajoną. Kiek-! 
bes padėties,” sėkretorius vienam skyriuje yra raudo- 
Hurley rašė, “tai reikalin- nasis kampelis ir centralinė

New Yprk. — Bedarbiai 
vyras ir moteris —1 Ollie 
Ruth ir Edith Ruth, bandė 
nusižudyti, peiliu pasipjauti 
sau rankų riešus. Gyveno 
po num. 130 W. 85th St. 
Laiku pribuvęs ambulansas 
jų gyvybę išgelbėjo.

turėtume organizaciją, kuri!ką tūkstančių įvairių moks- visų spalvų fašistai turi tie- 
linių knygų. Dirbantieji už- sioginį tikslą fiziniai išnai- 
dirba vidutiniai į mėnesį 60 kinti kovotojus, proletaria- 
rublių kiekvienas? Į to avangardą — komunistų

Kad “Pirmoji darbo kolo-Į Partiją. Sovietų Sąjungoje, 
nija” yra pataisos namas, I kur naikinama išnaudoji- 

piama į gana aštrias riauši-; tai rodo nors ir šie daviniai. Imas žmogaus žmogumi, bu-

jas, kurios nesenai kilo išikaktuvių laike, L 
Illinois milicijos.” |namo buvo išleist

Gi tose instrukcijose sa-gūsių aukštą technikos!

pasiektų kiekvieną miestą 
ir apielinkę ir kuri būtų di
delė stabilizavimo įtaka, iš
tikus bile kokiai bėdai.

“Dome taipgi buvo krei-
• « v I • • v • ’

ninku malšinimo instrukci-; 1931 Spalio revoliucijos su-|vusieji kalėjimai paverčia- 
* 1 ” •-11 ’■ • ’ iš pataisos imi į pataisos namus.

80 bai-1 A. Skurkis.

i *
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Kapitalistas atsistojęs diktuoja, o Rygos, Buchares to, Paryžiaus, Varšavos, Kauno fabrikai leidžia svie- 
tan melus ir provokacijas apie 'Sovietų Sąjungą.

ynwk_-. Ju HI
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DARBININKU SVEIKATA
i

Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČRJS
'371 Lake St., Newark, N J. Tel., Humboldt 2-7964

Rėmuo ėda

T. t aštrių.
Buvau Lietuvoj, tai tas: •

Prašau gydytojo, kad patar
tumėte man ka. Turiu aš šia 
ligą: visada man širdį ėda rė
muo.
pats man buvo—ir čia man 
nenustojo. Ir negaliu žinoti, 
nuo ko ir kas daryti.

Atsakymas:
Rėmuo arba kartėlis ėda 

dažniausia nuo paduug ėjimo 
vilksčių skilvyj, štai kaip dary
kite.’ Ilgoką laiką, keletą sa-' 
vaičių bei mėnesių vartokite 
švelnesnį, neerzinamą maistą: 
daugiausia pieną, grietinę, 
pieniškus, po truputį kiaušinių, 
tokių neaštrių daržovių, kaip' 
salotos, morkvos, tik reikia vi-: 
sa kas labai gerai sukramtyti.1 
Kas nesusikramto, rupieną iš
meskite, nes ji dreskia ir erzi
na vidaus plėves, ir nuo tokio 
erzinimo daugiau susidaro' 
rūkščių.

Paprastai gerų esti pasėkų 
jei keletą savaičių gyveni vien i 
tik pienu ir grietine, arba prės
ku arba rūgusiu, kaip kada ge-

Paskiau galima laipsniškai 
šis-tas pridėti iš įvairesnio 
maisto : vien tik vandeny virtų 
daržovių, neperrūkščių, neper-

Toliau ir žalių daržo
vių, lapuotų—minkštesnių sa-| 
lotų, celerijos, morkvų, po 
truputį duonos, bulvių, saldžių 
obuolių, atskiesto medaus—su 
vandeniu, kiaušinių, sūrio, var
škės.

Ir per tą visą laiką gerai 
yra po valgio imti po trupučiu
ką kreidos miltelių—“precipi- 

užkabini 
Kreida 
neitra- 
skilvyj

kartė-

i tated chalk”, kiek 
ant galo šaukštelio, 
chemiškai permuša ir 
lizuoja rūkštis, mažina 
rūgimą .

Da paskiau, kai jau
lio beveik nebėra, tai paleng- 

1 vėlio galima ir da įvairesnio 
maisto vartoti. Bet vis viena 

i reikia saugotis labai aštrių, la
ibai saldžių, labai rūkščių ar 
! deginančių valgių ir gėrimų, 
l taipgi labai karštų ir labai 
įšaltų. Reikia nevartoti tau- 
' kuose bei aliejuj kepintų, čir- 

riau patinka. Galima per dieną jukintų valgių, rūgintų, rūkytų 
suvartoti bent po 4—5 kvortas Į arba bet kaip per daug jau 
pieno ir po puskvortę grieti-j maišytų-permaišytų kombina- 
nės. Geriau esti, jei tuo lai
kotarpiu valgai kas pora va
landų, po stiklą, po du .

. cijų—pyragaičių, ragaišių, bly
nų, bapkų, tortų ir kitokių ci- 

jvilizuotų migdolų.

APIE KOVĄ SU PROVOKACIJA
(Pabaiga) ;šalyse, kad suprast, kad ko-

T .. . .••nw„;vos su provokacija klausi-Laikas visoms partijoms; 1 J ., 1 , imas yra astrus, svarbus re-
pastatyt kovos su provoka- v0]įucjni0 judėjimo klausi- 
cija klausimus su visu rim- 'mas> 
tumu. .Dabartiniam perio-1 
de, kuomet buržuazija da- ’ 
rq atkakliausias pastangas, i

' kad paskandint kraujuos re- j 
(voliucinj judėjimą, kad pa-! ., ..

* likt be vadovybės rfcvohucį- 
nėą klasės avangardą, kuo-' 
met šimtai ir tūkstančiai re- i 
voliuęionierių visose kapita-1 
listinese, šalyse lieja krau
ją už socializmo reikalus, 
lengvabūdis atsinešimas link 
provokacijos klausimų yra 
tiesioginiu nusikaltimu. Ga
na atsimint tūkstančius nu
žudytų Chinijos revoliucio
nierių, šimtus darbininkų ir 
valstiečių, nukankintų ur-

M vuose ir žuvusių an^ fašisti-. 
nes Lenkijos kartukių, šim-' 
tai ir tūkstančiai žvėriškai 
žvalgybų užmuštų Balkanų

Puslapis Trečias

Vykime Visus ..Fašistus lauk; Darbininkai į S« sla. Cė„tro už ketvw 
I tą bertainį 1931 net $66.44,! 
j gera suma pinigų už gerą pa-j 
sidarbavimą. Todėl visi SLA. I 
nariai darbininkai turi pada- ■ nijimo 6 kuopa rengia pirmą'iCjja jr panešti LDSA. kuopai 
ryti ^bendrą frontą ir stoti visi ■ šių metų .pikniką 19 d. birže- ( New Britaine. Sužinojus apie 
išviėn prieš fašistus ir social-i b°> 'k M* Kaminsko giraitėje, j kiek yra progresyvių žmonių, 
fašistus ir atmesti tą naują ! Pikniko surengimo 
konstituciją nuo A iki Z.

Virbališkis.

Turi Sudaryti Bendrą Frontą
Jis tai • yra gavęs apmo- į zavimąsis pradėtas, 

sėkmės, pranešime vėliau.

LDS. 6 Kuopos Piknikas

Lietuvių Darbininkų Susivie

Apie pa- Beje, čia randasi viena LD 
SA. narė, kuri priklauso prie 

! New Britaino kuopos. Toji 
i draugė turėtų apžiūrėti gali- 
I mybes ir sutverti ten organiza-

CARNEGIE
kada eina rietynės tarpe fa-1 
šistų jr socialfašistų SLA. or
ganizacijoj ne už principus ,.ne 
už taktiką SLA., tai tos riety
nės eina už dolerius, kur ir

i vieni ir kiti nori SLA. darbi
ninkams nariams sėdėti ant 
sprando ir šios organizacijos 
turtą naudoti savo ypatiškai 
naudai. Kuomet jie veda ši
tą tarpusavinį dolerinį faitą, 
visuomet mėgina nuduoti, kad 
jie esą “bepartyviai,” vieni ki
tus išvadina politikieriais, ,pet- 
lioriais ir tam panašiai. , Bet 
kada jie tarp savęs riejasį už 
kontrolę SLA., tai jie tuo pa
čiu sykiu visuomet šmeižia ko
munistus ir visus progresyvius 
SLA. narius darbininkus .

Paimkime, kad ir “Tėvy-1 
nes” No. 23-čią, ten tūlas Mai- j mokėti po $15 į savaitę. Vini- 
view pilietis, Š. Bakanas, be-(kas yra profesionalas, ne dar-.
lieja tulžį ant tūlo fašis-1 bininkas. Bet Mažiukna su Be-1 vlI_na 
to D. Klingos, kad pastarasis |kanu susiriesdami agitavo- kad i menesmi skmama vėl $20,000, 
sutrukdė Pittsburgh© socialfa-' išnešti papeikimo rezoliuciją 
šistų lyderiui J. K. Mažiuknai iPild. Tarybai, kad Viniko ne
kalbėti Youngstown, O., SLA. j uždėjo ant baloto.
157 kuopoj. D. Klinga paša- į 
kęs: “Kaip jūs galite leisti 
Mažiuknai kalbėti, nes jis kal
bės ne apie SLA., o tik apie 
Marksą, apie raudoną 
va ir Lietuvos valdžią 
kins.” Mat, šitokis 
Klingos pasakymas, tai 
fašistui yra didžiausias

— D a b ar, .Pildom ą j ą Ta r y b ą i r 
tus į chicaginį seimą, 
iš to buvo pasekmes, 
matė ir žino. Tik, Vienas S. 
Bakanas^ “nemato.”

SLA. 3-čįo Apskričio suva
žiavime, Carnegie, Pa., Ma
žiukna su Bakanu raižėsi, kad 
jie esą darbininkai ir stoją tik 
vien už .darbininkus ir kovoja 
prieš tokius ponus, 1 
patto, 
parašė 
tu ei ją 
narių.
ko nesakė prieš Bagočių, kuris 
yra “lojaris” ir turtingas.žmo-1 
gus. G ūgis, taip pat yra “lo 
jaris” ir biznierius. Gugiui 
kaipo SLA. iždininkui, turėjo i 
net pagelbininką pasamdyti ir j

delega- 
JCo.kios 

tai visi ap-
gal bus kas galima

BINGHAMTON, N. Y
Bedarbiai ir jų Organizavimas Į (|raugus bei pažįstamus.

komisija ; nCpaisant kurios tautos,
l stropiai darbuojasi, kad užga- svarsčius,
įnėdinus atsilankiusią publiką, atsiekti. Padirbėkit toj kryp- 
j Visi kuopos nariai privalo-' 
įme pasirūpinti apie sukvietij
mą publikos. Visi dalyvauki-Į 

į me patys ir kviesk i me savo:

Iki šiol mūsų mieste bodai-, 
bių skaitline nebuvo žinoma.; 
Jie nebuvo organizuoti. Žie
mą miestas turėjo tam tikrą:

kaip Lo-' 
Bordin ir kitus, kurįe 
tokią blėdingą konsti- 

del SLA. darbininkų
Tas gerai. Bet jie-nie- fondą, kuriuomi samdė bedar- 

! bius įvairiems darbams atliki- 
Pavasarį tas fondas išsi- 
r miesto rūpinimasis be

tapo užbaigtas. Be
su s i r ū p i n o. P r a d ė j o
apie oi 'ga n i z a v i m ąsi. 

miesto tarybą reika
rei kai a-

; darbiais
1 darbiai
; kalbėtis
T.j o pas
Jauti pagelbos. į jų

atsakyta, jog

J.

NEWINGTON, CONN
Ne Visur Žmonės 

Supatriotėję

(tyj, drauge.

Sekantį sekmadienį, birže
lio 19 d., vėl New Britaino 
j visų tautų darbininkų organi- 
į zacijos rengia pikniką lenkų 
svetainėje. Kaip New Britai
no ir Hartfordo, taipo pat 
ir vietos ne wington iečiai tu- 

; retų susiagituoti viis dalyvau-

V. J. Valaitis.

vėlia- 
išnie- 

fašisto 
social- 
paže-

! minimas. Kam jiems priminė 
Marksą ir raudona vėliava, 
nes jau socialfašistai senai ne
turi nieko bendro su Marksu 
ir su raudona vėliava. Jie 
vieton Markso, pasiėmė sau už 
lyderius Wilsona su keturioli
ka punktų, o dabar ITooverį 
su “prosperity just around the 
corner.”

tai jie

Vadinasi, kad Mažiukna su 
Bakanu sakė, kad jie tik vien 
stoja už darbininkus, 
didžiausiai veidmainiavo taip
kalbėdami. Jiems visiškai ne
svarbu darbininkai. Jiems 

j yra už vis svarbiausia jų par
tijos žmonės, nors ir jie sako, 
kad jie “bepartyviai,” bet tai 
yra dideli veidmainiai. Jie 
yra dideli ir begėdiški politi
kieriai, nes S. Bakanas prieš' 
kiekvienus rinkimus landžioja 
po SLA. kuopas ir agituoja,

I įvairiems darbams, prie kurių 
ims bedarbius. O ant rudenio 
pažadėta skirti $200,000, jei 
tąją sumą pinigų užgins vals- 
tijinis kokis tai komitetas.

Dabar klausimas, kiek be
darbių yra? Pasirodo, jog yra 
gana didelis skaitlius, net apie 
4,500. Tai 
lio mėnesiui 
000 dolerių neduos ne po 5 bininkiškos 
dolerius kiekvienam bedarbiui. 
Be to, juk labai aišku ir tas, 
kad toji suma pinigų nebus 
lygiai išmokėta: vieni gaus

New Britaino darbininkiš
kos organizacijos (visų tautų) 
laiko pikniką rinkimų 
nijos naudai, birželio 12 d.

Pirmu kartu teko būti šia
me miestelyje parengime. Vie
nas dalykas čia man davė ge
rą įspūdį, kad žmonės patri
otų nėra pjudomi, kaip kad 
New Britaine arba kituose 
miestuose, kur lietuviai išjuo
kia lenkus, o lenkai lietuvius, 
čia matės daug lenkų tame 
piknike, buvo gerokas

"•WEST HANOVER, MASS.
5U Lėtu L U J I

A MILŽINIŠKI IR LINKSMUS
.i JiflJIlj/II I

2-piknikai-Z

išeina, kad birže- 
skirta suma 20,-

Rengia Hanover Lietuvių Kliubas 

Pirmas Jvyks Nedėlioję,
19 BIRŽELIO-JUNE, 1932 
Ant Shacmano Ūkės-Farmos, 

Oak St. Brockton, Heights
Antras Piknikas Bus Nedėlioję 

skaičius i 26 BIRŽELIO-^IUNE, 1932 
ir lietuvių ir visi lygiai links- (toje pačioje vietoje, kur pirmasis)
minosi ir smagiai leido laiką.

Kiek matos, čia reikia dar-j 
organizacijos, o i 

dirva plati ir veikimas būtų ' 
sėkmingas. Nereikia nei abe
joti, kad čia galima keli šim
tai narių įtraukti į bent ko- 

tris dienas į mėnesį padirbti ir kią organizaciją. Bet daug 
gaus atlyginimą apie $9.60, o Į galėtų gero atnešti nors kele- 
kiti nieko negaus. Bedarbiui tas desėtkų organizacijoj, 

kad nariai balsuotų už jo par-padėtis gana bloga. Organi- Į kas ją galėtų čia įkurti.
jei

Abu piknikai prasidės 10 valandą 
ryte ir tęsis iki vėlumai 

šiuos piknikuos bus įvairių žaislų 
ir f ries linksma muzika. Bus skanių 
gėrimų ir šaltakošės. Daug jauni
mo pasižadėjo atvažiuoji iš kitų 
miestu. Turėsime ir skanių valgių. 
Kviečiame Stoughton ir Montello lie
tuvius skaitlingai atsilankyti.

Įžanga dykai į abu pikniku, dykai 
‘ir automobiliams pasistatymas.

Jei pažymėtomis dienomis lytų, tai 
piknikai įvyks sekančiais sekmadie
niais.

širdingai kviečia Rengėjai.

Dvieju Choru Mis PIKNIKAS

BULLARD STREET WALPOLE, MASS.

Prasidės 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Vakaro

Visus kviečia dalyvauti kon-
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“ Komunističeskyj 
International”

305—20-XII-1931.

narių ? . Kiek 
“Daily Work- 
“Laisvės” bei 

užprenumeravo, ir
Šių metų Apskričio komi- 

kad būtinai rei-

5

i

Žvėriškumai, daromi bur- jco 
žuazijos, neišgelbės jos nuo I 

Jn'e i š v engiamos pražūties; <, 
i nėra tokių “stebuklingai i duota. Su raudona 

į” priemonių, ka
irios galėtų atstatyt nyks
tančias kapitalizmo jėgas.

Bet mes pagreitinsim bur
žuazijos viešpatavimo žuvi
mo istorinį laiką, jei pasta-1 

simus nuolat budinčios, ne- įLietuvos darbininkus 
---------------valstiečius.

i šitas fašisto Klingos 
i mas socialfašistą S.
1 įvarė į pasiutimą.

Skaitome toliaus: “Vadina
si, šiandie Klingų kompanija 

■ pilnai praktikuoja nusikopija- 
| vę bolševikų metodus Susivie- 
. nijimą užkariavimui. Kaip 
1 anais laikais bolševikai siunti- 
? nėjo savo apaštalus po pla
čiąją Ameriką landžioti po S 
LA., narių namus ir sėti juose 
partinę neapykantą, taip da
bar daro “ Vienybės” žmonės.” 
Vadinasi, šitas May view pilie
tis šmeižia bolševikus ir begė
diškai meluoja, .kad būk tai

Vieton raudonos vėliavos, jų i z 
vėliava yra žvaigždėta ir.laz-1 

vėliava 1 
jiems nepakeliui. Tik bolše
vikų yra raudona vėliava. 
Taip pat jie niekada neniekino 
Lietuvos fašistus, o visuomet i 
jie garbina Lietuvos 
valdžią, kur fašistai 

tysim visam platume klau- į cialfašistais bendrai
• i j i v I f i’pfnvns darbininkus

nuilstamos masinės kovos i ?.ingu?slvus 
su provokacija, jei tą kovą 
organiniai surišim su visa 
revoliucine darbo masių ko
va už nuvertimą kapitaliz
mo.

fašistų j 
su so- | 

smaugia ' 
ir var-

Delto ( 
pasaky- • 
Bakana

5 
E
5

5 
5

RENGIA L.L.R. NORWOOD’O CHORAS IR SO. BOSTONO LAISVĖS CHORAS.

Ned., 19 d. Birželio-June 1932

B

y Atsišaukimas i Visaspartija,: flaujų y v į w užprenumeravo
/ ALDLD. 4-to Apskričio ®™’n” s Kiek
' 'Kuopas-

!k>a pradėti reikalauti iš kuo- bolševikai siuntinėjo po Ame- 
< Draugai, ALDLD. 4-to Aps-i PU abelnai visų 4-to Aps- rjką savo agitatorius, kad už- 

I kričio narių tikro darbo ir dis- kariauti Susivienijimą. Bet vi- 
■ si žino, kad bolševikai nesiun- 
itinėjo ir nesiuntinėja savo jo- 

mes vis kai-agitatorių po SLA. kuopas,

kričio pusmetine konferencija!
atsibus nedėiioj, 31 d: liepos— ciplinos taip, kaip nusako mū- 
July, 1932 m., APLA. 2-ros1SU konstitucija.
kp. svetainėje, Ž4 Locust" St.,5 Taip, draugai, • . - . . > . ,
McKees Rocks, Pa. _ J bėjome apie atėjimą laiko, ku-rHa*P ū<i darė fašistai su social- 

Konferėncija prasidės lygiai , rjame mes, susipratę, darbiniu- '.fašistais. . ?,■, .4 1 H į
12 vai. dieną (dienos šviesos1 ... . •
taupumo laiku). Dabar jau I 
labai laikas visiems kuopų ko-| 
mitetams ir abelnai visiems A j 
LDLD. nariams pradėti rūpiu- ( 
tis, kad kuopos, kuriose drau-i

J fašistais. . > ; ,-f •. j .
kai, pradėsime daugiau ir rimt f ’ ’Fašistai siuntinėjo tują žū
čiau veikti, 'tas laikas jau.čia;!ką P° visas SLA. kuopas ir na- 
—Nedarbas, skurdas, vargas rių apgyventas stūbas,- ir mo-- 

i darbo., masėse žydėte žydi, kėjo iš SLA. iždo po virš šim- 
!O kągi męs darome tarpe tų tą dolerių į savaitę išlaidų.

. ... . Itūkstančių bedarbiu, kurie da-.Jis dirbo fašistų ir socialfašis-Kai priklauso, butma. išrinktų,^. k]auso bįle nuomonSs ir't, naudai kurstydamas SLA.
nplpcrat.ns i minima knnfprpn- ............................................ _ > . i . ... _ .delegatus į minimą konferen- 

l ciją. 1 • • '
Konferencija, be abejonės, 

bus labai svarbi, nes bus per
žvelgta, perkratinėta smulk
meniškai visų kuopų nuveikti 
darbai nuo metinės konferenci
jos iki dabar, šioje konferen
cijoj kiekvienos kp. delegatai 
turi priduoti raportus. Reikės 
parodyti, kiek jų kuopa krei
pia atydos į svarbesniuosius 
konferencijų tarimus. Tai yra, 
turės pasiaiškinti, kiek k p. ga
vo naujų narių ? Kiek gavo

išvadų, kad aiškinti jiems, ko-'narius prieš bolševikus, kad 
del taip yra?. Ką mes darome j jų nerinktų į kuopos valdybas 
tarpe jų švietime ir organiza
vime jų Į darbininkiškas orga
nizacijas?

O tai kas nors turi daryti. 
Mes, ALDLD. nariai, turime 
tai pradėti dabar, būtinai! 
Todėl, draugai ir draugės, rū
pestingai rengkitės į pusmeti
nę konferenciją, išdirbimui 
tam darbui tinkamų planų ir

i ir į Pildomąją Tarybą. Jęigu 
ir bus bolševikai išrinkti į Pil
domąją Tarybą, tai jie vistiek . 
nebus įleidžiami. Taip jie kai- 
bėjo. Žukas per du metus po ■ 
kelis kartus landžiojo po SLA. • 
narių namus ir žvejojo balsus 
fašistams ir socialfašistams į

ferencijoj ALDLD. 4-to Aps
kričio susisiekimų sekretorius.

J. D. Sliekas

S

Laisvės Choras iš Sou th Boston, Mass.

Programa Susidės iš PMS. II APSKRIČIO CHORU DAINŲ, Plaukimo Lenktynės, Vaikinį 
ir Merginu. Bus ir Prakalbų Dienos Klausimais.

Važiuodami į pikniką nesivežkite valgių .ten bus užtektinai, bet nepamirškit bathing 
siūtus—ten turėsite puikią progą maudytis .

KVIEČIA L.L.R. IR LAISVĖS CHORAI.

i
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Puslapis Ketvirtas Penktadien., Bir^ I, 19o.

KUR YRA PEKLA?
(Sulig Marshal J. Gauvin)

A. M. Metelionis
ANT ŽEMĖS AR KITUR? j

Pirma, negu mes kalbėsime apie tą bai-1 
šią biblišką peklą, tai turime nors biskį su
sipažinti su tos peklos įsteigėju dievu. Mi
lionai metų atgal, pirm negu pasaulis atsi
rado, pirma negu saulės spinduliai pasie
kė žemę, pirma negu visata matė žmogų, 
kuomet viskas ir visur buvo tuščia, tamsu 
ir šalta, tada biblijos dievas be pradžios, tė
vas viso to, ką jis sutvėręs, gyveno kur 
nors vienui vienas neesančioj šalyj. Jis, 
kaip pasakojama, buvo be pradžios; ir tas 
dievas valdė begalinę imperiją iš nieko. |

Kaip dabar piešiama, dievas stuomenį 
turėjo kaip Apollo stovylos; bet jo akių 
skruostai augšti, apžėlę; akys didelės; jo 
ilga balta barzda dengia jo krūtinę ir pri- i 
dengia jo geriausią širdį.

Mes manome paskiaiis kreiptis ’ bakų, kokie buvo' rūkomi laikais ka
ralienės Elzbietos. Lucky Strike ci- 

ir į kitus darbininkus, kad ir garėtų gamintojai, pav., laiko samdy- 
t tus ekspertus supirkinėtojus visose

i liną Qiifrn ukti i ši dnrhn Tik didelėse tabako rinkose pasaulyje, JUOS SUtraUKll Į SJ aaiOQ.. surasį parinktiniausių tabakų

plačiau susiorganizavę galesi-

taip ir iš Great Necko, reikia važiuo
ti Nassau Boulevard. Da.važiavę 214 
'.St.,; važiuokit^ 214: |gįatve| į4 mišką. 
Pavažiavę kelis blokus ra.*nte ir vie
tą išvažiavimo. Tėmykit iškabą ant 
kampo 214 St. ir Nassau Boulevartį.

(143-144)

'geliją išganymo per kentėjimus, nuolanku- 
I mą ir paklusnumą. Nustebinsiu aš savo 
pasekėjus savo gudrumu ir stebuklais.

“Bet, nežiūrint to,' aš mokėsiu pasidary
ti sau daug piktų priešų, kurie įpykę mane 
nukryžiavos, ir aš dideliuose skausmuose, 
desperacijoj, nusiminime ir gėdoj mirsiu 
ant žiauraus kryžiaus.

“Šitokiu būdu per savo numirimą aš pats 
nuo savęs atpirksiu žmoniją. Bet atpirk- 
siu tik tuos, kurie į mane įtikės, skaitys 
mane visagaliu, neklaidingu ir garbins ma- 

i ne, tai tuos pasiųsiu į dangų, o kitus visus, 
kurie abejos apie mano galybę ir negar
bius manęs, tai visus pasiųsiu į amžiną 
prakeikimą—peklą. į

“Ir idant apvainikuoti mano tokią visa
galybę, išmintį bei šventumą, tai aš sau

me ką laimėti.
Bedarbis.

RŪKYMAS ŠIANDIEN 
SKIRTYNGAS

Pasirėmęs ranka žandą, jis sėdėjo ant ramiai danguj ant sosto sėdėsiu ir žiūrė- 
sosto iš nieko ir bežiūrėdamas į tą ramią, 
nuobodžią sceną, dievas nutarė sutverti vi-

Madingi anglai kadaise samdyda
vosi rūkymo profesorius, nuo kurių 
mokinosi, kaip rūkant užsitraukti bei 
dailiai išpūsti rinkes dūmų. Į kelis 
metus po to, kai ankstybieji svečiai 
iš Amerikos įnešė rūkymo smagu
mą į Angliją, klausimas, “ar užsi
traukiate?” pasidarė svarbus, tarp 
rūkytojų, kaip sako tabako istorikai.

“Rūkymo istorijos” autorius, pa
vyzdžiui, nurodo, kad rūkymo papro- 
tis labai sparčiai skleidėsi pastarai
siais karalienės Elzbietos valdžios 
metais, ir sako: “Išmokt dailiai rū
kyt buvo pareiga kiekvieno madin
go vyro, ir buvo laikoma geda nemo- 
kėt išpūst dūmą per nosį; buvo net j 
rūkymo profesorių, kurie naujokus l 
mokino tų slaptybių, ir jie nepasiten-

delei jūsų Lucky Strike. Paskui tam 
tikri nešvarumai, randami kiekviena
me tabako lape, yra prašalinami per 
paspraginimo procesą, kurin įeina ir 
panaudojamas ultra-violetinių spin
dulių. , . / .

Tą garsų apvalantį procesą išra- to" Park, Hulmville Pike ir Galloway 
do Lucky Strike ir tiktai Luckies jį 
teturi. Išmaningi rūkytojai supran
ta, kaip yra svarbu būt žrpogui tik
ram, kad dūmas iš jo cigareto yra 
grynas ir tyras, kad tūli nešvarumai 
yra iš jo prašalinti,—nes kiekvienas 
rūkytojas įsitraukia bent 'dalį dūmų, 
rūkant patraukdamas cigareto.

Ačiū Lucky Strike’s išimtinam pa
spraginimo procesui, Luckies rūky
tojai šiandieną gali užsitraukti ir pa
sidžiaugti, ir nebereikia samdytis rū
kymo profesorių, kaip kad .turėdavo 

• daryt madingi anglai karalienes' Elz
bietos laikais, . > į.

' ’ ’ (Skelbimas)

PHILADELPHIA, PA.
Piknikas, Rengia Lyros Choras, 

įvyks nedėlioję, 19 d. birželio, Vytau- 
— ’ -............. " r

Road, Philadelphia, Pa. Pradžia 10 
vai. dieną. Gerbiama visuomenė, 
kivečiame dalyvauti šiame piknike 
kuo skaitlingiausiai. Bus graži kon
certinė programa ir šokiams grieš ge-

scranton; pa.
ALDLD,. 39 kuopos susirinkit! j 

įvyks- sekmądienį 19 'birželio, 110 g 
Market St., 9 valandą ryte. Visi i 
riai pribukite ir atsiveskite nag 
aplikantų į draugiją.

K. Kubiliui
(143-14|

WILKES BARRE, PA. |
Lietuvių Darbininkų draugijų Są 

rišio komitetas laikys savo susirinki
mą 19 birželio, 9 vai. ryte Partijoj 
Raštinėje, room 13, Public Square 
iš lauko įėjimas po no. 81.

Draugai bukite susirinkime , n< 
turime aptarti Sąryšio reikalus

ra orkestrą, lietuviškus ir ameriko- pasidaryti planus tolimesniam veik
m ui.niškus šokius. Kviečia visus Lyros 

Choras. •
KELRODIS: Važiuojant gatveka- Į 

riais, iš visų miesto dalių reikia at- t 
važiuoti iki Frankford Bridge Sta- < 
tion. čia imti karą No. 66 City Line 
Jr važiuoti iki galo, čia atvažiavus, 
piknikq busas nuveš iki parko.

TDA. 9-tos ■ kuopos susirinkimas . _
įvyks pirmadienį, birželio 20 d., 8 ' būtų lietus, tai jis, įvyks, svetainėje

Sąryšio Pirm. S. Pietario
(143-J»i

Yonkers, N. Y.
priežasties lietaus ALDLD. ; 
kuopų išvažiavimas 12 d., bir 
neįvyko. Jis įvyks ateinantį

Iš
LDS.
želio . . . . _ .
sekmadienį, tai yra 19 d. birželi, 
toje pat vietoje. Bet jeigu ir 19 d

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
i ’ .

------------------------ - ■ . , . , -^4----------- '■---------------------------

MONTELLO, MASS.

siu į tą daugybę milionų be pabaigos pek
loj kepančių.”

Šitokia maž daug yra siela krikščioniškos 
religijos. Abejok arba nepažink to šven
tu, tai reikš, kad tu skaitai krikščionybę 
klaidinga. Esybė, kuri negali žinoti visko 
nuo pradžios iki pabaigos, tai neturi visuo
tino žinojimo; esybė, kuri negali sutvarkyt 
savo tvarinius pagal savo norą, tai aišk$^ 
kad neturi visuotinos galios; o esybė, netu
rinti visuotino žinojimo ir galios, negali 
būt dievas, kaip kad jį žmonės įsivaizdina. 
Jeigu visata yra sutverta ir kontroliuojama 
dievo, tai dievas turi žinoti išanksto, kas 

I įvyks, ir aišku, kad viskas, kas tik įvyksta, 
tai turėtų būt po dievo kamanda.

Jeigu žmogus buvo prakeiktas, tai die
vas jį prakeikė. Jeigu dievas numirė ant 
kryžiaus, kad išgelbėti žmoniją, tai dievas 
pats save nužudė, idant išgelbėti savo pa
ties aukas.

Ta pasaka, kad dievas davė žmogui liuo- 
są valią, tai nei biskį nesumažina dievo 

I prasikaltimų. Nes jeigu dievas davė žmo-

Rodosi, aš girdžiu keno tai balsą, kad ši- 
tokis dievas-žmogus, kokį aš perstačiau, 
negalėjo būti tikras dievas. Bet jeigu idė
ją dievo-žmogaus negalima priimti už tik
rą, tai tūkstančius sykių labiau negalima 
bent kiek sveikam protui priimti buvimą 
ir dievo be asmens.

Dievas, pats sau išdėstęs planus pasau
lio tvėrimo, pasakė: “Aš dabar pripildysiu 
begalinius dangus milionais degančių sau
lių, su nesuskaitoma daugybe spindančių 
žvaigždžių, su daugybe skraidančių pasau
lių. Vieną iš tų pasaulių aš apdengsiu įvai
rių gražybių rūbais, pripildysiu girias ir 
laukus gyvuliais ir paukščiais ir nustebin
siu juos su nauju savo padaru-žmogum— 
vyrų ir moteria. šitas pasaulis bus žino
mas kaipo žemė; pavadinsiu vyrą Adomu, 
o moterį—Jieva. Taipgi aš sutversiu juo-1 
du su visai paikh protu, jie negalės atskir-i 
ti gero nuo blogo. Tveriant, aš nepamir- ^*4U-
šiu įskiepy t į jųdviejų širdis geidimus ži-1 gUį ljuosybę, tai jjs jeigu yra viską žinan-
nAlllYln I orio O a limnil O nrTWAnrbnmn nn.TM j . V X7 7 J O V c

' tis, turėjo žinoti, kaip žmogus tą liuosy- 
• | bę sunaudos. Žmogus tik taip gali naudoti 
“itą liuosybę, kaip dievas ją jam paskyrė.

Ot čia krikščionis^su savo dievu ir atsi
duria gana blogam padėjime. Pripažink 
dievo buvimą, ir sykiu tu padarai dievą 
kaltininku to viso blogo, kas tik įvyksta. 
Gi nepripažįstant to viso dievui, tai reikš, 
kad nepripažįsti dievo.

Tai yra pamatai tikros krikščionybės, 
būk gerasis dieVas pirma visus prakeikė ir 
pasiuntė į peklą, o paskui pasiaukavo ir sa
vo krauju kelis atpirko. Kaip tik čia sle- ■ ■ * ........ ■ ,,

nojimo. Tada aš juodu apgyvendinsiu savo i 
sode arti medžio žinojimo gero ir blogo. 
Tas medis bus jiems spąstai. Jiedu bus ma- ■ 
no tvariniai, todėl aš žinosiu jųdviejų pai-į 
kystę, silpnybes. Nors aš tyčia juodu prie! 
to medžio apgyvendinsiu, bet persergėsiu i 
neliesti to baisaus 'medžio žinojimo vaisių, • 
ir sykiu aš žinosiu, kad jiedu paiki, nesu
pranta svarbos mano įsakymo ir per tai su
klups, sulaužys mano jiems duotą įsakymą. 
Idant tikrai priversti Adomą ir Jieva ma
nęs neklausyti, tai aš paversiu velnią į žal
tį, jį apdovanosiu žmogiška kalba ir pasių- 
f ••• t v-. . . . -- -

Adomą ir Jievą prie nupuolimo, i 
mo ir Jievos manęs nepaklausymas, nupuo-

• •• • 1 v ’V'AXJ. LA tl J Li. 1X Iv V I / -A ± A X \J • X K tv JL IJ ui A X k_z O A k,

siu jį j. sodą, o sitas ponaitis prikalbins piasi visas krikščionybės “neklaidingumas,
nmrjjv ( Tas Ado- šventumas, meilė, gerumas, išmintis ir tt.

_ - . * v Kas yra toks aklas, kuris mato, būk
limas,. turės labai didelę prasmę žmonijos žmogus negali būti geru žmogum, jeigu jis
istorijoj, nes nusiųs begalines gentkartes 
žmonių į amžino kankinimo peklą, kurią 
aš išanksto jiems sutversiu.

“Nors visi nesuskaitomi milionai Adomo 
ir Jievos sūnų ir dukterų trauks tiesiai 
pas velnią į peklą, bet man dėlto bus nei ją? 
šalta, nei šilta. Žinoma, kiek vėliaus, aš

neišpažįsta krikščionybės? Kas yra toks 
bukaprotis, kuris reikalauja sveiku protu 
žmogaus, idant šitas pultų ant kelių ir gar
bintų tą jo dievą, kuris taip mylėjo žmoni
ja, kad ją visą prakeikė ir pasiuntė į pek-

Ištiesų, nekurie iš mūsų esame užkietėję 
surasiu būdą kelis jų išgelbėti, ir tas bus griešninkai, akli saumyliai linkui dievo ir 
atsiekta per mano paties pasiaukavimą. Įio tarno kunigo, kad neprisidedame prie 

“Prabėgus keturiems tūkstančiams ir ke- < bažnyčios ir nemokame dešimtinės...
turiems metams nuo Adomo ir Jievos su-! Juk bažnyčia atrųdo lyg ir neturi kito 
griešijimo, kas atidarė kuo plačiausiai var- tikslo, apart to, idant supažindinti žmoni- 
tus mano įsteigtos peklos, į kurią keliavo ; ją su tuomi, kaip gerasis dievas pats save 
visa žmonija, tada aš pats atkeliausiu že-1 nukryžiavojo, kad tuo būdu išgelbėti žmo- 
myn, ant žemės tapsiu pats savo tėvu ir nįją nuo jo paties įsteigtos žmonijai pek- 
užgimsiu nekaltos mergelės kūdikiu. Už- los. Jeigu mes netikėsime, tai dievas iš 
augsiu į vyrus atsilikusiam žydu kaimiečių'savo meilės pasiųs mus į savo peklą...
miestelyj. Dar vėliaus aš mokinsiu evan-‘ (Daugiau bus.)

Įninka! juos nelaiko namuos, giau 
I nes jie sako, kad jiems reikia:

Mano įspūdžiai iš Bedarbių mokėti mokesčiai 
Registravimo

Waterbuyio Lietuvių Pro- 
gresyvišką Draugijų Sąryšis 
nutari suregistruoti visus lie-, , - . .
tuvius bedarbius darbininkus, i l’atl vald/ja kap.tahstai, ku- 
Tad į t« darbą patekau ir aš. rle išnaudoja darbininkus, im- 
Ir man teko' kiti iš stubos į stu-; tlJ atsakomybę uz bedarbių 
bą ir registruoti darbininkus, I nedatekhų. Tik organizuotai 

' ir bus galima priversti valdžia
duoti tikrą darbininkams pa
talpą.

Ir ve kokių pasibaisėtinų 
dalykų mes randame. Rado
me vieną moterį, kuri serga I 
širdies liga. Ją maitina neva 
miestas. Bet kaip jie maiti
na. Jinai gauna tik vieną
svarą ryžių, svarą pupų (bin- 
zų), svarą lašinių ir retkar
čiais rūkytą kumpį. O dau-

WATERBURY, CONN. nieko. Taip moteriškė
j maitinasi. Pamačius griebia 

i, tai jei ne-į
gauna randos, turi palikt i,• j bučiuoti rankas ir verkia, kad 

'savo namus. šitame reikale, kas jai iškovotų goresnio ir' 
•darbininkai turi organizuotis-
ir organizuotai reikalauti, kad

kurie neturi iarbo.
Teko rasti labai daug darbi

ninkų, kurie ^dar jr dirba, bet 
labai mą^ai.y Tokie darbinin
kai neturi kuom gyventi. Ki
ti yra gavę notas jau apleisti 
namus, nes negali užsimokėti 

.randą. Kiti darbininkai ne
turi kuo pasipirkti maisto.

Tie da/bininkai negali ki
tur kraustyti^, nes neturi kuo 

> pasisamdyti kambarius. Savi-

27 Hudson St. Tai yra darbininki 
centre. Nepaisant, kad lietus ir pe 
dieną lytų, tai vistiek svetainėje jvyi 
tų parengimas. Būkite visi, nes bu 
gera muzika ir tinkamo maisto i 
gėrimo.

vai. vakare, Rusų name, 995 N. 5th 
St. Draugai-gės, visi būtinai atsi
lankykite, nes yra daug svarbių da
lykų aptart. Taipgi malonėkit nari
nes dudkles ‘pasimokėt, nes politi
nių kalinių skaičius s ukiekviena die
na didėja ir draugai iš kalėjimo šau- 
kia mus įkovą prieš neteisingą areš- 

LieČ ‘ ftivimą ir kankinimą politinių kali-

Kviečia Rengėjai.
(142-144Lietuvių Tautiško Namo Draugove 

1, 3 4 liepos, Ll_. 
Taut. Namo Draugovės parke, Mon
tello, Mass. Visi ir visos, vietos ir 
apielinkės lietuviaj darbininkai yra 

Dabartiniai I nuoširdžiai kviečiami dalyvaut šiame 
’ ,,L.Savo atsilnkymu paremsite i 
I draugiją ir patys linksmai laiką pra-.

...... I leisite.

kino tol, kol jų mokiniai išmoko to rengia pikniką, 2
meno, kaip išpūst oran dūmus pavi
dale rinkių.”

Rūkymas šiandien, žinoma, labai 
skiriasi nuo tų laikų. ]....... ..........
rūkytojai nepakęstų tokių stiprių ta- , pknikc.

daugiau maisto.
Tai tokie dalykai dedasi 

Amerikoje, kuri skaitosi tur- i 
tingiausia šalis pasaulyje.' ši 
šalis yra paskendusi turtuose 
ir pertekliuj, bet darbininkai 
turi badauti. Valdžia tiksliai 
neduoda geresnio maisto, kad 
darbininkai badu mirtų, ku
riuos miestas turi neva maitin
ti.

Draugijų Sąryšis kviečia vi
sus darbininkus, kad padėti 
šiame darbe. Reikia suregis- j 
truoti visus lietuvius darbiniu- į 
kus, kurie nedirba. Čia rei
kia sutverti Bedarbių Tarybą.

nių. Tad visų mūsų pareiga lankyti 
susirinkimus ir gauti nauju narių j 
TDA.'9 kp.

Sekretorė Potiene.
(143-144)

Visokias knygas
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

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

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

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

New York, N. Y.

HARTFORD, CONN.
Didelis piknikas. Rengia dari), or- 

(143-145) ganizacijų Bendras Komitetas. Įvyks 
subatoje-, 18 d. birželio)—June, E„_ 
kaus darže, Bukland Corner. Prasi
dės 6:30 vai. vakare. Graži vieta 
ant kalno, puiki svetainė šokiams. . 
Gamta papuošus" medžius žaliais la
pais ir įvairių spalvų kvepiančiais 
žiedais; lig pagražinimui, aplink ap
augę maži krūmeliai. Gražu dieną 
ir patogu nakčia čia piknikauti, lin- 

I ksmintis. < 
: viškus ir amerikoniškus šokius. Bus 
laimėjimas ir žaislų. Įžanga 25c. 
KELRODIS: Važiuojant per Conn. 
Tiltą, davažiavus Cburch Corner rei
kia suktis po kairei, ir paimti kelią 
Manchester, davažiavę Bukland Cor- ganizaciją.

KELRODIS: Kai}) iš Brooklyno, nėr, rasite pikniką. 1

I {engėja i.

GREAT NECK, N. Y.
i Linksmas išvažiavimas. Rengia 
ALDLD. 72 kuopa ir TDA. (John 
Reed) 48 kuopa. įvyks nedėlioję, 19 
d. birželio (June), Bayside—Flush
ing Gardens, 214th St., prie Nassau 
Blvd. Pradžia 1 vai. po pietų ir tę
sis iki vėlumai. įžanga visiems Vėl- I 
tui. Kalbės drg. P. Buknys. Bus Į 
įvairių žaislų ir lenktynių. Taipgi 
dainuos Choras Pirmyn. Bus valgio 
ir gėrimo, todėl, kurie atsilankys, 
būsite visi užganėdinti.

BE PERSTOJIMO GRIEŠ 
DVI ORKESTROS

EL1ZABETH, N. J.
Bangos Choro susirinkimas atsibm 

penktadieni, 17 d. birželio (Jane 
LDP .Kliube, 69 So. Park St. Cho 
ristos ir choristai, būkite laiku, kai) 
8 vai. vakare punktualiŠkai ant pa
mokų .žinote, kad esame pažadėj< 
dainuoti ant kelių parengimų, svar 
blausiai, tai “Laisvės” piknikas. Tai 

Bau- gi nesivėluokite. Po pamokų susi 
rinkimas.

Gera orkestrą grieš lietu- i N. J.

Laisve
VISUOMET SUTRAUKIA DIDELES MASES Į SAVO PIKNIKUS.

Sekr. B. M.
(142-143)

LDS. kuopa rengia puikų išvažia
vimą, nedėlioj, 19 dieną birželio 
(June), 12 vai. po pietų, P. Vailio
nio darže, Meadow Grove, Cranford, 

. Visi draugės ir draugai, esate 
kviečiami dalyvauti šiame puikiame 
parke. Visas pelnas bus skiriamas 
padengimui delegatų lėšų j LDS. sei
mą. Galėsime pašokti, pažaisti atvi
rame ore ir paremti darbininkų or- 

. Įžanga veltui.
i (142-144)

DALYVAUS APIE 
5,000 ŽMONIŲ

ŠIEMET JOS

Atsibus Dviejy Dieną Šventėje, Prieš Fourth of July
Nedėlioję, 3-čią d. Liepos=July,1932,

ULMER PARK MUSIC HALL, j
PRADŽIOJE 25th AVENUE BROOKLYN, N. Y.f

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

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

Kalbės Komunisty Partijos KamHataiWm. Z. Foster ar James W. Ford
Pirmu kartu “Laisves” Piknike bus ant vietos kepama šviežia aviena mesa, vadinama Barbecue. Turė

site pilnai gerus pietus už visai žemą kainą.
i J i .



Penktadien., Birž. 17^1932 Puslapis Penktas

Kaip Broliškai Jie Sugyvena Be Bolševikų
CARNEGIE, Pa.—Bus apie o kitą konferencijos dalį su- 

šeši metai atgal, kaip SLA. 3- Į darė Apskričio 
čio Apskričio fašistai 
cialfašistai išmetė apie 
progresyves kuopas iš 
čio tik už tai, kad šio

i komitetas ir 
ir so-j įvairios komisijos. Ir tai pu- 

8 SLA. sę konferencijos sudarė dvi 
Apskri- šeimynos, kaip tak: S. Bakano 
Apskri- dėdė, S. Bakanas su pačia ir 

Čio pirmesnė konferencija pa-ls. Bakano žentas su pačia, 
naikino referendumą SLA. 
čiame Apskrityje. Pirmi: 
buvo renkamas apskričio 
initetas referendumu, 
pirmesnėj konferencijoj f..
tai bei socialfašistai buvo p fi.- {f°renciJ°je 
sivarę nelegališkų delegatų, 
kurie buvo tik telefonu su
šaukti į šią konferenciją. Tad 

■ progresyves kuopos užprotes
tavo prieš tokį fašistų bei so- 

• cialfašistų smurtą, 
atsiklausdami visų 
naikino Apskrityj 
mą smurto keliu.

Bet tas progresyvių kuopų 
šio Apskričio fašis- 
socialfašistams labai 
ir sekančioje konfe- 
Donora, Pa., vėla

kurie, ne- 
kuopų, pa- 
referendu-

■ protestas 
" tams bei 

nepatiko 
rencijoje,
jie prisižvejojo delegatų iš vi
sų kampų ir norėjo priversti 
progresyves kuopas, kad 
savo teisingus protestus 
šauktų. Bet fašistams su 
cialfašistais tai nepavyko 
daryti, kad progresyvių kuo
pos savo teisingus 
atšauktų. Tuomet 
visas progresyves 
Apskričio ir šioj 
konferencijoj sake
tus “spyčius”: Mažiukna, Vir
bickas, Riukas ir kiti. Jie ma
nė, dabar tikrai broliškai su
gyventi, kuomet tuos “bolševi
kus,” Maskvos “agentus” pa
šalino iš Apskričio.

O kaip jie dabar “broliškai” 
sugyvena? Riejasi, kaip mor- 
činiai katinai už kontrolę SL 
A. 3-čiame Apskrityje. Da
bar Apskritį kontroliuoja so- 
cialfašistai, tai 

« visur koją kišą.
toj Apskričio 
Carnegie, buvo 
Tik biskį viršaus tuzino dele- 
gatų buvo 'šioj konfUncijoj,

jos 
at- 
so- 
pa-

J. K. Mažiukuos tėvas, J. K. 
Alažiukna, Mažiukuos švogeris 

i švogerio brolis su broliene.
■ Itą pusę konferencijos sudarė 
Svetimi. Virbicko šioje kon- 

i nesimatė, kuris 
pirmesnėse konferencijose bū
davo ir vesdavo “vainą” prieš 
bolševikus. Mat, jis dabar 
pyksta, kad jį sacialfašistai 
pavarė iš Apskričio iždininko. 
Kaip matyt iš viso ko, tai se
kantis seimas bus audringas 
ir turės daktarų “užsiorde- 
riuoti” kelis tuzinus.

Vieną sykį darbininkų dien
raščiai pastebėjo, kad Pitts- 
burgho seimas turėtų būti kur 
arti prie ligoninės, kad seime 
sužeistus būtų galima į ligoni
nę patalpinti. Reikia pasa
kyti, kad seimo rengifno ko
misija šitą darbininkų dien
raščių patarimą priėmė ir sei
mą rengia visai arti prie pat 
ligoninių. Tiktai “Headquar- 
teris” per toli nuo seimo vie
tos, nes net kitoj dalyj mies-

* ; I , I I l ! . ! { Į i ; J 1
pagelbon, i nės. Navitskai aukojo krės-

kiįi draugai parėmė.
Apkalbėta prisiųstas žarna- j

Ylą Maiše Nepaslėpsi iatbėgo ir policija
nes policija visuomet išnaudo-, lųf Giraičiai-—pamirko stiklų ir 
tojams gelbsti, daužydama I . 
darbin. galvas ir areštuoda- i 

j ma. Bet darbininkai privertė las
buržujus, kad duoną nupigin- no Sąjungos., Niekas neapsie
tų. Streikas tęsėsi Garden ir mė platinti. Vienas jaunuolis 
Westland gatvėse ir ten dar- pasiėmė blanką, prisiųstą Me- 
bininkai privertė duoną nupi- no Sąjungos del aukų, 
ginti 5 centais ant kepaliuko. 
Dabar darbininkai paskelbė i 
streiką prieš I
ant Windsor gatvės, nes ten 
duona parduodama po 20c., kad prisidėti pinigiškai del pa- nistinių org 
vieton 15c. ir, be abejo, dar-1 siuntimo delegatų į Meno Są- darbininkiškus reikalus gi- 
bininkai laimės, žydai darbi-Į jungos Suvažiavimą, Clevelan- nančio Trečio Internaciona- 
ninkai energingai kovoja, rei-! Ue. rn:" —4-■Lū 
kėtų imti ir visiems darbiniu-j Vaus ir Chorą M. S. suvažiavi-

Workers Theatre’
Keleivio” No. 21 R. Vai-

IS M|"!cekauskas ilgu straipsniu

Vaicekausko laišku, jau | pro miestinį šelpimo biurą, 
daugiau to šlamšto į rankas j 
neims.

“Mano Kelionė Proletarų 
Tėvynėn,” apsimetęs di
džiausiu bolševikų kankiniu, 
stengiasi klaidinti darbinin
kus, skiepindamas juose an- ■ 

duonkepyklas Meno Sąjungos Centro. 1tidarbininkišką supratimą 
pakeltas klausimas, SSRS, ir kitų kraštų komu- 

o vieton tikro

Apkalbėta ir tarta, kad dai
nos reikia bandyti pirkti iš

Buvo

Palanta

Šelpimo Biuras Bijosi 
Bedarbiu Demonstracijos

Spring ir Elizabeth Sts. Poli- 
I cijos vyriausybė nenori duot 
leidimo maršuot pro tą biurą 

! ir ardyt ponams labdariams 
(ramybę. Bedarbių Taryba pa- 
Į reiškė, kad vis tiek demons- 
j tracija maršuos pro biurą, nors 
į policija ii’ nesuteiktų tam lei- 
! dimo.

be-NEW YORK.—Miestinis 
darbių šelpimo biuras pripa
žįsta, kad vien žemutinėje I Prūsijos Seimas už Pasi- 
miesto dalyje, nuo 14-tos gat-1, i’• i 
vės iki galo, yra 125,000 be.! traukimą is Lygos 
darbių ; o tiktai 3,000 tegauna j 

Tie patys delegatai atsto- lo siūlo kokį tai “demokra- bent kėkia iš biuro pašalpa. I 
ir Chorą M. S. suvaziavi- anmnliyrna ” Tr . . * , *

karus pavyzdis iš žydų drau- I me, kurie išrinkti i LDS. šuva-j k ■ 4‘.................. I Kaip Nu buv0 Panešta ,_ , 7 * I
gų kovos prieš brangumą.

Hartfordo Let, Darb., Visi Į 
Waterburj, Liepos 3 d., i_____

ir Automobiliais

Lietuviai darbininkai smar
kiai rengiasi į Liet. Darb. Or-

BERLYN. — Prūsijos 

seimas nutarė reikalauti,Downtown Bedarbių Taryba | 
ruošia demonstraciją pirma
dienį, birželio -20. ’ 
nuo Seventh SjL. ir A 
10 vai. dieną. r 
ryba pranešė policijai, 
demonstracija bus

žiavima. Nutarta prisidėti, i,. Čia aš stengsmos tik ke- 
Nuo‘dabar Laisvės Choro |hais zcdziais nusviesti skai- 

mėnesiniai mitingai įvyks kas1 tytojams, kas pei vieni tie 
Busais 3-čią ketvergą kiekvieno mė- laiškų fabrikuotojai ir koks i 

nėšio. Visi, kurie turėsite ko- jų skelbimo tikslas. Savo | 
kius reikalus su choru, kreip-' straipsnyj R. Vaicekaus- i 
kites choro vardu šiuo adresu:;kas rašo, kad jis nebuvęs j 

59 Park St.,'nei buožė, nei buržujus ir! 
įtik norėjęs gero gyvenimo,!

Komunistų Partijos Lietuvių delei ko ir galvojęs persi-' 
Frakcija užkvietė chorą į Iie-|kelti j SSRS> Ar ne kvailas

- gi toks žmogus, kuris neko-
- Įvojęs už SSRS, socializmą, 
"Įnet nieko neveikęs darbinin-
jkų naudai savo krašte, no
rėjo rasti kitais sutvertos 

laimės? . Dabar juk' 
.kiekvienas šiek tiek apsi-1 

pasiėmė iškaitęs darbininkas žino,!

pradedant kad Hindenburgo' - Papeno
valdžia ištrauktų Vokietiją

Komunis-Bedarbių Ta- iš Tautų Lygos.
kad tai irgi balsavo UŽ šitą su

vedama manymą.
i Laisves Choras, 

ganizacijų Apskričių išvažiavi- į Hartford, Conn, 
mą, Lietuvių Darže, Waterbu-| 
ry, Conn, šis išvažiavimas 
rengiamas naudai mūsų laik
raščių ir Komunistų Partijos 
rinkimų kampanijai. Tiesa, 
tą pat dieną rengia mųsų dien
raštis, “Laisvė,” pikniką. Kiti 
norės ten važiuoti, bet visi ne
išvažiuoja, mūsų visa darbi
ninkija pasilieka ir juos ban
dys išnaudoti fašistiniai 
mentai, kurie ir tą 

-įrengia išvažiavimą.
' į bininkai, neturime 

fašistams.
išvažiavimus

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 visuomenes mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalų

tuvių darbininkų konferenciją 
prisirengimui prie rinkimų 
kampanijos. Nutarta daly
vauti ir išrinkta 3 delegatai.

Choro mokytojas pranešė, i 
kokios dainos bus dainuoja-1 
mos visų Chorų bendrai, lie-i 
pos 3 d., Waterbury, Conn. L----

Keliolika choristų ]
del važiavimo busais į Water- kad, norint geresnio gyve- Į 
bury, liepos 3, tikietų platin- nimo sau, turi dirbti, kovoti ; 

jti. Tikimasi, kad iš Hąrtfor-|su savo klasės priešais. Iri 
do liepos 3 d. važiuos į Wa- • ne tik SSRS valstybėj, bet ir I 
terbury keli šimtai lietuviško | kitose Šalyse turi būti išnai- j 
svieto. Pamatysim, kaip kitos |kintas kitų darbo vaisiais i 

(naudojimosi paprotys, o šis! 
(žmogelis gi važiavo valgyti

6!»

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 vargingąjį} 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 domes skiria antireliginiai propagandai.
PRIEKALAS turi pastovius skyrius. “Dailioji literatūra ir kriti

ka”, “Socialistine 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 men.—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., “Prięl$ąl.” Ame
rikoj galima dar išsirašyti ir per “Laisvę”.
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Patęstus į0 jr darbininkams delegatams 
per toli. Kas liečia ponus, tai | 
jiems bus labai gerai, nes ga-Į 
lės automobiliais pavažinėti ir, 
apsiplauti savo riebius ir nela-1 uuiuuvrt 
bai švarius kūnus “swimming jnau 0 1 
poole.” Darbininkams vra ne- iengia 
pakeliui po tokias vietas ]an. I išvažiavimuose išnaudoja mūs 
dyti ir žiūrėti į ištižusius po-, hininkus, o tą pelną ai pel- 

Į nus. j nūs pasiima į kišenius. Arba
i tuos pinigus naudoja prieš dar
bininkus ir jų <

Draugai ir draugės, nepa- kovojančias už darb. geresni 
mirškime SLA. darbininkų na-irytojlb Ta^'t visi rengkimes 
rių komiteto pikniko, kuris at-1 i Waterburj liepos 3 d. 'Icn 
sibus birželio 19 d., M. Bud-1 dainuos visi Connecticut valst. ; 
niko farmoj, 1911 Brookline, I darbininkiški chorai 'po vieną | j 
Pa. , ; ir kelias dainas visi bendrai.

Visi dalyvaukime šiame pik-| Bus geri kalbėtojai. . Jauni-■ v x x v
nike ir padarykime šį pikniką mo sporto tymai ir kiti daly- Komunistu 
" ... ..................... ‘ kai. TT 1 •

ta busai kelionei, 
puses 90 centų ypatab 
jaus užsisakykite vietą ir kal
binki! kitus. Del užsisakymo 
vietos į busą, užeikit: 59 Park 
St. arba 940 Broad St. bile 
kada. Beje, dainuojant cho
rams akomapanuos Simfoni
jos Orkestrą, taip pat ir šo
kiams ji grajys.

jie išmėtė 
kuopas iš 
(Donora) 

labai karš-

Virbališkis.

Draugai ir drauges,

fašistai šiems 
Kad ir perei- 
konferencijoj, 
labai mierna.

.NEWARK, N. J

didžiausiy pikniku.
Komitetas.

vakarais. Įžanga suaugusiom 
25c., vaikams—10c.

Rodomas bus Royal Teatre, 
Main St., palei Worcester Mar
ket.

Draugai ir draugės ir yisi 
darbininkai turi matyti šį pa
veikslą, nes jame galima ma
tyti tikrą kelią į gyvenimą. 
Veikale piešiama, kaip Sovie- 

• tų Sąjunga kovojo, kad taip 
vadinamus “pabėgėlius” vai- 

> “lauki
niais vaikais,” padaryti tinka-

Didžiausias Piknikas, Kurį 
Rengia Sietyno Choras

Nedėliojo, 19 d. birželio, 
Fenske Grove, Livingston, N. 
J., 10 vai. ryte, Sietyno Cho
ras rengia pikniką. Kodėl aš 
sakau, kad .didžiausias pikni-1 
kas? Ogi todėl, kad visa New
ark© apielinkės. publika pasi- |<us^ kurįuOS vadino “ 
rengus jame dalyvauti. Kas niais vaikais,” 
bus šiame piknike? Visupii- majs draugijai piliečiais, 
ma, Choras moka naujų gra-1 Rodymą šio veikalo suruošė 
žiu dainų, kurių choristai ne- (YDA. gelbėjimui Edith Berk- 
sigailės. Duos publikai čielą man, kuri serga džiova ir lai- 
tuziną koncertinėj programoj.' koma kaiejime. 
Toliaus, draugas Mizara, bu
vęs Sovietų Sąjungoj, mums 
pasakys, kaip tvarkosi darbi
ninkų tėvynėj menas 
turėtų būti Čionai.

Ką valgysim ir gers1’m šia
me piknike? Ogi gaspadinės 
turės naujų valgių, tiesiog nuo 
farmų. Bus sūrių, kiaušinių, 
silkių, bulvių ir dar kitko. 
Bus 4 puikiausi muzikantai,

ele- 
pat dieną 
Mes, d ar
du otis iš-,1 

Fašistai 
ir tuose

svieto. .
kolonijos pasirodys.

organizacijas, Lietuvių Konferencija Komu-j Ritų rankomis parengtų py- 
darb. geresni nistų Partijos Rinkimų ! ragų.
isi rengkimes į Kampanijai 1 -4

o j m ; Jei R. Vaicekauskas butu I

Be to, taip 
pat gelbėjimui Scottsboro ne

oninis jaunUolių, kurie jau lau
kia mirties. Tarptautinas Dar- 

i» kaip oininkų Apsigynimas turi ir 
! daugiau tokių bylų, kurios rei
kalauja išlaidų. Tad, atsilan
kę pamatyt šį veikalą, parem
si te ir politinių kalinių reika
lus.

, Nepamirškite, kad šitie pa-' davažiavę Church corner, 
....... .veikslai galima matyti tik po. kia sukties po kairei ir paim

tai jau šokikai įsigykite ge- • vai. Val. vakarais. Iti kelią Manchester. Dava-
riausius padus. SpecialiŠkas Į 
busas nuveš ir parveš tik už j 
40 Centų; kuris jūs lauks ant' 
Broad St., Washington Park, į 
12:30. Kaip matot, chorais ( 

.daro viską, kod užganėdinti’ 
darbininkišką publiką. Sve
tainė ir “barūmis1’ su geromis 
pastogėmis. Lauksime jūs 
sų.

D. Lukiene.

HARTFORD, CONN.
Streikas Prieš Duonos Brangu

mą Laimėtas. Hartfordie- 
čiai Visi j Waterburj Liepos 
3 d. T ‘ - ---- - -i
Pikniką.
Į Baukaus Daržą, Bukland 
Corner. Laisvės Choro Su
sirinkimas. Lietuvių Kon
ferencija Rinkimų Kampa
nijai Birželio 23 dieną.

Duonos pirkėjai, daugiausia 
^ydai darbininkai, gegužės 30 
d., paskelbė streiką prieš žy
dų duonkepyklas. Jie-atsisa- 

į Gyvenimą” (Road to Life), kė pirkti duoną ir bulkeles. 
Veikalas yra labai geras kal
bantis angliškai.

Komitetas.

vi-

WORCESTER, MASS
Naujiena Visiems 
Worcesterieciams

Birželio 19 ir 20 dienomis 
čia bus rodoma Sovietų Sąjun
goj gamintas veikalas, “Kelias

Darbininkai pikietavo tas ke- 
Jo vaidini- pyklas, kurios pakėlė kainas, 

jnaš (rodymas) prasidės 6 vai. Į Duonos savininkam, buržujam,

; Birželio 23 d., 7 :30 vai. ““ ' 
. kare, Laisvės Choro svetainė-'( 
Įje, 59 Park St., įvyksta lietu-! 
vių darbininkų organizacijų | 

[ k o n f e r encija prisirengimui Į 
_________ i Partijos ' rinkimu 

Hartforde jau nusamdy- ^mpąnijai. Visi 
--------------- Busais į abi| ]ktlriė išrinkti iš organizacijų,,

■' Tuo“ būkit. Taipgi, kurios organiza- pTS. Bet, šiaip ar taip,, vis- 
cijos neišrinkote, rinkite de- (gi R- Vaicekauskas, jei ne
legalus ar paskirkite ir daly-(buvo specialiu šnipu įkelia- 
vaukite konferencijoje. |vęs į SSRS, tai drg.

V’isi pavieniai <’ 
dalyvaukite šioje konferenci-: jokios darbininkų organiza- 
joje. Visi darbininkų organi-(cįjos žinių, tikrai jį laikė 
zacijų nariai, “Laisvos” skaity- > kaįp0 šnipą, nes jau mums 
tojai ir simpatizatoriai kvie-, gjnoma> kad fašistinės vy- 
eiami ateiti į konferenciją.; ri ten siunčia tūks I
Diskusijose bus suteiktas bal-1 j • v • -p> , ,. . (tanciais savus snipus. Bet

V1Q1PTYIQ 1 A

čia mes’užgirsime masinės i P^s K Vaicekauskas nič 
darbininkų konvencijos nomi-|nle^° pepiasitaiia apie tai- 
nuotus Komunistų Partijos i domąsias priemones ir in- 
kandidatus, ant prezidento W. ■kvizicijas” iš SSRS., G.P.U., 
Z. Foster, vice-prezidento— .kuomet kapitalistinėse šaly- 
J. W. Ford. Apkalbėsim, kaip se, kaip Lenkijoj, Lietuvoj 
sėkmingiausiai galėtumo dar-1 ir kitur už sienos peržengi- 

s šnipavime 
|tardo vartodami paskutinės 
mados inkvizicinius įran- 
ikius: ylas, lankus, elektros 
įkedes, šompalus ir desėtkus
■ kitų įrankių. Čia jau ištik-' 
rujų, p. R. Vaicekauske, di-1 

(delis skirtumas, ko tavo gal- ■
■ v y tė n epastebo j o. |

R. Vaicekauskas, gal kaip
ir kiti darbininkai, nesąmo
ningai tarnauja juodašim
čių tikslams, SSRS juodini- 

me-!
I 

bet “Keleivis” su ’

.0 vai. va-j|ęovojęS savo gimtinėj draugi 
|su kitais darbininkais ir jei j 

.... (būtų buvęs reikalas persi-
- -J kelti į SSRS., tikrai jis ir į

■ - • ’kalėjimą nebūtų patekęs ir 
delegatainebūtų taip, baisiai ’įsivaiz- 

jduojamo pergyvenimo paty-

SSRS 
darbininkai' darbininkai, jam neturint iš

Revoliucinio Judėjimo Parėmi
mui Parengimas

Birželio, 18 d., Lietuvių Dar
bininkų Organizacijų Bendras 
Parengimų Komitetas rengia 
naktinį pikniką Baukaus Dar-> 
že-sode (Bukland Corner). 
Prasidės 6:30 vai. vakare. Vi
si darb. iš visos apielinkės pri- ____________  ---------- — ___
valo atsilankyti ir paremti' buotis rinkimuose del Komu-'mą įy įtariamus 
darb. organizacijas, kurios1 nistų Partijos. Apkalbėsim, ' ’’
šviečia darbininkus ir rodo ke-1 kaip mes kovosim prieš pasi- 
lią mums, kuriuo eidami išsi- kčsinimą ant ateivių darbinin- 
kovosim geresnį rytojų ir mo-J^ų ir 1.1, 
kėsim, kaip pasiliuosuoti iš šios' 
vergijos ir bado sistemos. Bus 
gera šokiams muzika. i

Kelrodis, kaip nuvažiuoti: Vieną Nuteisė Mirtin, 
Važiuojant per Conn, tilta, u ...

rei-,0 Kitus Kalejiman

Ch. Koresp.

žiavę Bukland Corner, 
pikniką.

Iš Laisvės Choro 
Susirinkimo

rasite
ROMA. — Fašistinis teis

mas pasmerkė .mirtin Dome
nico Bovone, I

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 
Staen Island Fer
ry.

LUTV1NAS

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

68 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-8736
-v _____________ L_

<į> 
o JUOZAS KAVALIAUSKAS

kuris buvoimuL tik kaipo ^žalioji 
baltinamas pasikėsinime nu-'džiagą, 
žudyt Mussolinį. Keturi jo- savp .v . .
draugai nuteisti kalėjimai! (tokius laiškus, aiškiai duria j._

<1 >
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<<

<♦>

<į>
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<»>

<j> 

t >

>

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

<♦)

<f>

<!>

>>

cui j
10 į akis, kad: “Mes esame Pil-' 

jsudskio, Smetonos, Mussoli- ' 
jnio ir kitų diktatorių fašis
tinės idėjos skleidėjai.”

Tiems darbininkams, ku
rie nežino dar, kas “Kelei
vis” ir jam panašūs, patar
tina skaityti komunistinę 
spaudą, kuri aiškiai numas-; 
kuoja tokius R. Vaicekaus- 1 
kų laiškų talpinto jus. Dar
bininkas, tik paėmęs į ran
kas to fašisto tą pat “Kelei- 

” numerį ir perskaitęs

Birželio 8 d. laikyta mėnesi
nis mitingas. ~ '

. ... . Choro nariai. Vakarėlio—va-l Daug Ir Į Laisvės j. . _ , ... . . i
-. Birželio 18 visi Ika™.k™8- kur\ bu.v0, Bando Sutaikyti rengta del naudos svetaines, ■ ’

davė raportą, kad liko pelno (Burtus su Mokslu 
viso $30. Įžanga buvo pigi,  
‘ik SEATTLE, Wash. — Dr.

(Robert A. Millikan savo pra
kalboj p r a k a it u o d amas 
smerkė materialistinį pa
saulio supratirrią ir tvirtino, 
kad religija-ir mokslas ne
prieštarauja kitas kitam, vio 
Vargšas tas daktaras: ban- straipsnį “Ką sako apie SS- 
do sutaikyti burtus su mok- RS Čechų komunistų vadas” 
siu. ' ;ir kitus su virš minėtu R.

ant 30 metų, o du ant 
Dalyvavo visi j metų.

vo. Ačiū, kurie atsilankė ir 
parėmė chorą ir jo svetainę.' 
Choro atstovas į Tarptautinę 
Darbininkų Pagėlbą " raporta
vo, kad veikimas eina, paren
gimai ir aukos renkama del 
streikuojančių darbininkų. Ko
misija svetainės tvarkymo ra
portavo, kad dar Reli draugai 
ir rėmėjai - aukojo del svetai-

<0j
8 SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 

NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS ' i
Odos ir Nervų Ligos, Abelnas _ Nusilpimas, 

Ligos Skilvio, Žarnų ir Mčšlažarnes, tain pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del Įsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimąi ir Ištyrimai

Įsikūręs 25 Metai

DR. ZI NS 110 EAST-16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliom — 10 A<. M. iki 4 P. M.

u
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VIETINES ŽINIOS
Spaustuvių Darbininkų Vadai 
Nebeduoda Pašalpos Savo 
Unijų Bedarbiams

[ šį streiką taipgi vedė kai
rioji Industrinė Čeverykų 
Odos Darbininkų Unija.

ir

Tarpt. Darb. Pagelbos 
Konferencija Šį Vakarų

D. U. Vienybės Lyga Stoja 
j Kom. Rinkimų Kampaniją

NEW YORK.—Darbininkų 
Tarptautinė Pagelba šiandie 
vakare šaukia J<onferencijon 
visų /darbininkišku organizaci
jų ^atstovus bei jų komitetų 
narius. Reikia sukelti dau
giau paramos streikuojantiems 
mainieriams ir burokų laukų 
darbinihkams, vedantiems sun
kų streiką. Tai pamatinis šios 
konferencijos tikslas.

;»įCadangi pranešimas duada- 
mas pervėlai, kad lietuvių dar
bininkų organizacijos galėtų 
reguliariai išrinkt delegatus į 
konferenciją, todėl patys komi
tetų nariai turėtų dalyvauti. 
Paskui išduotų raportus savo 
draugijų ir kuopų susirinki
muose ir padarytų reikiamus 
jfiešimus, kaip nariai ir prita
rianti pašaliniai darbininkai 
galėtų tam pasidarbuoti. O 
darbuotis mes turime delei su- 
šelpimo kovojančių darbinin
kų, žinodami, kad nei vienas 
didesnis streikas negali būt lai 
mėtas be kitų darbininkų pa
gelbos.

Mūsų liet, organizacijų su
sirinkimai dažnai būna nuobo
dūs todėl, kad jos per savo 
delegatus bei komitetus nepa
laiko ryšių su svarbiausiais 
veiksmais tarptautinių, kovo
jančių darbininkų organizaci
ją

Demonstracija Prieš Polici
jos Žiaurumus link Negrų

NEW YORK.—Darbo Uni
jų Vienybės Lygos Rinkimų 
Kampanijos Komitetas savo 
susirinkime trečiadieni nutarė, 
.kad kiekviena kairioji unija, 
visos opozicinės grupės Ameri
kos Darbo Federacijoj ir kiek
viena lygiečių grupė dirbtu
vėse išrinktų komitetus vary
mui vajaus už Komunistų Par
tijos kandidatus ir platformą 
rinkimuose. Kiekviena iš su
minėtų unijų bei grupių pri
valo pasiųst savo delegatus į 
N. Y. Bendro Fronto Rinkimų 
Kampanijos Komitetą.

Kalbant apie pasiuntimą 
delegatų į valstijinę komunis
tų nominavimų konvenciją bir
želio 19 d., Schenectady, N. 
Y., nutarta, kad kuriose uni
jose, lygose bei grupėse yra 
negrų, tai bent 25 procentai 
jų delegatų turi būt negrai.

Pastaba Delegatams j 
Schenectady

Visi delegatai, išrinkti į N. 
Y. valstijos nominacinį Kom. 
Partijos suvažiavimą ,turi šian
die bei rytoj kreiptis į Wor
kers Centra, 50 East 13th St., 
kad gaut įgaliojimus.

Delegatai, vykdami į Sche
nectady, turi vežtis vėliavas 
sąvo atstovaujamų organizaci
ją

New Yorko ir Brooklyno de
legatų dauguma važiuos į kon
venciją Hudsono upės nakti
niu laivu. Visi šie delegatai j 
privalo būt šeštadienį 5:30 i 
vai. vakare (Daylight Saving 
Time) prieplaukoje 52, tarp 
West 12 ir W. 13th gatvių.

NEW YORK.—Vadai In. 
ternational Spaust uvininkų. 
Unijos vietinio lokalo nutarė 
nemokėt pašalpos bedarbiams 
nariams; sako, nebėra pinigų. 
Bet to lokalo viršininkai laiko 
keturis organizatorius, kuriem 
mokama po $90 per savaitę ir 
dar desėtkai dolerių primoka
ma jiems “delei lėšų;” virši
ninkai ima kelis kartus dides
nes algas, negu jie verti. Be 
to, vadinamam “apsigynimo” 
fonde yra $37,000 nuošimčių, 
apart didelės sumos. Organi
zatoriai nieko neorganizuoja, 
viršininkai jokių kovų neveda; 
o pinigus laikosi sau.

Worlcl-Telegramo ir Tlears- 
to laikraščių spaustuvių darbi
ninkai išnešė protesto rezoliu
ciją prieš pašalpos sustabdy
mą bedarbiams ir reikalauja 
mokėt ją iš esamų fondų.

Trumpai
NEW YORK.—Buvo 

tuota beveik nuoga, įsigėrus 
Elzė Costonienė. Teisme aiš
kinosi, kad ją taip nurėdė ir 
jos drabužius pasiėmė taxi- 
cabo šoferis, kuriam ji neturė
jo pinigų užsimokėti. Elzė ga
vo suspenduotą bausmę.

ares-

dalis 
prie 

orlai- 
Yor-

NEW YORK.—Kaipo 
manęvrų prisirengimui 
karo, šiandie “priešo” 
viai “bombarduos” New
ką. Kanuolės iš Tilden for
to, Rockaway Point, Queens, 
bandys orlaivius žemyn “nu
šauti,” apginant miestą.

NEW YORK. — Amerikos 
Darbo Federacijos feikeriai 
vadai atšaukė statybos darbi
ninkų streiką, kurio pasekmė
je lieka statejam numuštas už 
darbis 15 iki 17 procentų.

Ponaitis Puikiai Aptaisytas 
Smuklėje

NEW YORK. — Graži mer
gina prisitaikė prie Van Vleck 
Brothers, sūnaus buvusio ap
skrities prokuroro. Susėdo jie 
į taxi-cabą; susitarė įsigerti. 
Iš vienos 
apsistojo 
ant W. 
Brothers 
tas,

ASTORIA, L. I.—Teisman 
pastatyta trys plėšikai, kurie 
su revolveriais rankose išplėšė 
$165 iš Max Berkowitz«o krau
tuvės. 
$75,000 
džio.

Plėšikai laikomi po 
parankos iki nuospren

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja Kambarys

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 4 gražūs kam

bariai, elektra, šiltas vanduo ir 
maudynės. Randa $20 j mėnesį. 562 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

Pasirandavoja Užeiga
Geroj biznio vietoj pasirandavoja 

užeiga ir salė, per daug metų iš
dirbtas biznis. Kreipkitės pas: A. 
Lukas, 60-36 Perry Ave., Maspeth, 
N. Y. Telefonas Juniper 5-2555. 
kreipkitės tuojaus.

(142-146)

PARDAVIMAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rusių Šviežus Valgiai. Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

NEW YORK.—Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas ir 
Downtown Bedarbių Taryba 
laikys demonstracinį mitingą 
šeštadienį, 2 vai., Hester Par
ke; protestuos prieš demokra
tų policijos žvėrišką’ ’elgimąsi 
su negrais. Bus minima ypač 
pereito sekmadienio nuotikis, 
kur tame pat parke vienas 
baltas užpuolė negrą bedarbį 
James Ray. Negras apsigy- j tijos nominacijų suvažiavimą 
nė. Tuomet baltieji nenaudė-' turi klasiniai darbininkai pa- 
liai su geležimis ir akmenimis Į daryt gerą rekordą, pasmar- 
šoko ant to negro. < 
prie policmano, kad jį išgelbė
tų. Bet policmanas taip pri- 
mūšė negrą, kad šis pusvalan
dį be žado išgulėjo ant ce
mento.

Demonstracija bus sujungta 
su bedarbių reikalavimais ū- 
mios reguliarės pašalpos ir so- 
cialės apdraudos įstatymo.

RINKITE PILIEČIŲ 
PARAŠUS

Prieš valstijinį Kom. Par-

Jis bėgo j kint šiomis dienomis rinkimą 
. _ ■ piliečių parašų, kurie yra rei

kalingi komunistų kandida
tams.

smuklės į kitą, kol 
madingoje smuklėje 
48-tos gatvės, čia 
buvo taip “užtrytin-

kad giliai užmigo. Ant 
rytojaus šeimininkai ir šeimi
ninkės degino jam degtukais ir 
cigaretais padus, kad pabu
dint. Paskui jam padavė bi
ją—užmokėk $740 už degti
nę ir kelis kitus dalykus, kaip 
kad merginas ir jų vaišinimą. 
Rašo vyras drebančia ranka 
čekius. Apsižiūri, kad nėra jo 
drabužių. . Viena daili mergi
na sako, šimtas dolerių už 
grąžinimą tau drabužių, 
ką darys, užsimokėjo.

Paskui ponaitis Brothers 
vedė teisme bylą prieš tą 
pią “skutikų” įstaigą.

NEW
Mary Dunne kaltina policijos 
detektyvą C. W. Nolaną, kad 
jis įsiviliojo ją į viešbutį ir 
draugiškai įsi vadinęs į savo 
kambarį, paskui 
žaginti. Nolan 
$1,000 kaucijos, 
buvo pakeltas iš

YORK.—Telefonistė

bandė ją iš
laikomas po 
Jis nesenai 

paprasto po-
licmano į detektyvus 
no plėšiko nušovimą 
jų areštavimą.

už vie- 
ir dvie-

šu- 
Ne

BROOKLYN.—Du 
tarpnamyj po num. 1614 Ave. 
T išplėšė $150 iš pieno kompa
nijos kolektoriaus ir, nežiūrint 
policijos šaudymų, pabėgo tro- 
ke, kurį jie pasivogė iš Kings 
County Lighting ^Kompanijos.

plėšikai’

Streikuojanti Šiauriai 
Užkuria Pirtį Skebams

BROOKLYN. — Skebams 
darosi karšta nuo streikuojan
čių Millerio ir Gellerio če-

NEW YORK.—Miesto val- 
.dyba paskyrė $2,886,000 įtai- 
jsymui trijų krematorijų, ku- 
i'riose po liepos 1 d. bus miešto j 
į atmatos deginamos, o ne į 
vandenis suverčiamos, kaip 
kad iki šiol. Buvo skundų, 
kad taip darant užteršdavo 
maudynių vandenis.

PARSIDUODA PIGIAI 
“LUNCHEONETTE”

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

209 Adams St., Brooklyn, 
N. Y. (140-146)
I’ar^įduoda Saldainių Krautuve. Ne
klausk Ale Pamatyk. 42 Scholes St., 

Brooklyn, N. Y.
PARSIDUODA saldainių krautuve, 

vietoje, kur per daugelį metų daro
mas geras biznis. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vetos. 804 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

(142-143)
parsidūodaT

Parsiduoda saldainių krautuve. Yra 
4 kambariai už krautuvės. Atsišau
kite—66 Ten Eyck St, Brooklyn, N.Y.

(142-144)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas T N
Garankščiuotos krau- VĄaZ

jagyslės, niežinti ek- pįdM
žyma, kojų skauduliai V/Ml
ir skausmingi kojų su- , J 
tinimai, paeinanti nuo Vm. Į
gyslų įdegimo, yra gy- KffJJ

domi be
DR. O.

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

INCMATHEW P. BALLAS
( BIEL A U S K AS)
G R A BORIUS

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

jmusuV įstaiga 
(PARVEŽZ

; MŪSUV ĮSTAIGA w ATLIEKA SEKANČIUS į DARBUS: 
MIRUSIUS (PARVEŽAMjlŠ, VISUkŠALIU,) IR^ IŠ * ČIA 
PAS1UNČ1AM L KUR, KAM) REIKIA. TURIM PRIVATl§K/\ 
PIRMĄJA! PAGALBAI ^AMBULANSINL t AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI f LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU* TURIM, MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. > DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI; DOVANAI.’

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TES Ix MUS, O MES 
KUOGER1AUS1AI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENA^ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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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 
pigiau

zi- 
nu-,

ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSTOS
UŽ PRIEINAMĄ

KAINĄ

LAIK-
NAU-

MADOS

JONAS STOKES
Fotografas— j

šiuon’J pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

operacijų ~
MEYER

208 West 54th St.
New York City

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

Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus. 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
stengsiuosi pilnai patenkinti.

Williamsburgiečiams, kuriems 
pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
mui laikrodžius ar kitus auksinius J 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo- ! 
kėsite “Laisvėje.” ■

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

Valandos:
Subatomis
Apart NedėldieniųALDLD. 185-tos Kuopos Šu

tais- į verykij darbininkų |siriuliimaS Nukeltas į
raštinę; čia rasite drau-i Antradienio vakare 2,000: . 1

su kuriais galėsite sykiu' streikierių su pritarėjais su- reilktauieDĮ
Minėki- rengė demonstraciją prieš na-1 Delei tūlų kliūčių, ALDLD. i 

skebų 185-tos kuopos mėnesinis susi- 
surinkimo organizatoriaus, gyvenančio po rinkimas liko nukeltas į penk-

Demon- tadienį, birželio (June) 17, 
1932, pas drg. Misevičienę, 

1-st floor.

Ateikite vakarais į 
vės 
gų, 
leistis parašų rinkti.

i te, kad ši savaitė yra Raudo- Jack Goldsteino,
i noji Sava’tė delei

Workers School Išvažiavi- • , P M J
New Yorke.

mas Laivu
NEW YORK. — '

School, komunistinė darbiniu-1 
kų mokykla, turės išvažiavimą 
laivu Hudson upe šį šeš
tadienį, birželio 18. Tai bus 
“mėnesienos išvažiavimas” va- j 
kare. Laivas sugrįš vėlai nak-! 
tj, bet dar fous laiko išsimie
got. Didelė ekskursantų dalis, 
suprantama, susidarys iš jau
nuolių studentų ir studenčių, 
kurių tūkstantis lanko tą mo-

• kyklą. Laive bus gera muzi-; 
ką šokiams ir įvairūs kiti pasi
linksminimai ; netrūks nei už
kandžių. Tikietas kaštuoja 
$1. I Delei tikietų reikia kreip-' _ . . .i u spyrę pikietuotoją nuotis | Workers Bookshop, 50 f .
East 13th St., New Yorke. p

Visas pelnas eis mokyklos i Pavarytas Levinson^ 
paramai. ‘metai atgal išspausdino

name kapitalistiniame 
Yorko laikraštyje savo šnipiš- 
ką apysakaitę, 
tiesioginiai buvo 
formacijos apie 
no ’ revoliucinio
Tai buvo medžiaga policijai. 
Bet ne už tokius dalykus Le
vinsoną pavarė iš “New Lea- 
derio,” kuris patsai yra provo
kacinis lizdas prieš komunis
tinius bei revolįucinius darbi- 
.niato. k. ___ .......

workei-s. yjeno žmogaus “Pikietas”
rl orhi i I

NEW YORK. — Socialistų 
laikraštis “New Leader” pava
rė vieną iš savo redakcijos na
rių, Eddy Levinsoną. Kitas 
štabo narys McAlister ColeT

num. 173 Amboy St.
' stravo rūsčiai, grasinančiai

Tą patį vakarą 1,000 strei-115 Montauk Ave.,_________
■ kierių ir kitų darbininkų šukė-: Brooklyn, N. Y., 8 vai. vaka- 
lė audringą d e m o n s traciją re.
prieš kitą skebų vadą, Harry ' Kiekvienas narys privalo 

151 Dumont St. Iš- atsilanktyi, nes yra daug svar- 
jo kambarių langus, bių, neatidėliojamų reikalų i 
vieną dieną laimėjo atlikti, taipgi galės gauti II 1 

darbininkai 5-Star tomą “Religijos.”
.............................. I M. MISEVIČIENE. Sekr.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaa ir chroniikaa Tynj Ir 

moterų lixaa kraujo ir edos. 
Padarau ištyrimų kraajo ir ilapuma.

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

New York, N. Y.
Valandai Priimimoi

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 1 
iki 0 vai. vakaro į r-. '

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

156

Telephone, Evergreen 6-5310

1 Kleiną J. GARŠVA

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GIUBORIUS
(UNDERTAKER)

25,000 Darbininkų Reika 
lauja 1,400 Darbų

Per 
streiką 
Shoe Kompanijos, kurios dirb-| 
tuvė randasi arti I. Millerio 

ncvxjo i-xvxw.ouvr w 1 . ša p os. Bosas buvo priverstas
man ant greitųjų pasidarė pla- | prįpažint darbininkų šapos ko- 
katą su užrašu: New Lea- mįtetą; neimt naujų darbinin- 
der Neteisingai Elgiasi su Dąr- be §apOS komiteto leidimo, 

jbininkais, ir su tup plakatu nepavarinėt senų, darbininkų; 
išėj? pikietuot prieš to laik- kainas už įvairius darbus nu
rašei© raštinę. Bet kiti gelto-; sįaįyt įįk per pasitarimą su ša- 
ni socialistai tuojaus jį už-j pOS komitetu; esamus darbus 

, puolė, sudraskė plakatą ir nu- |ygįaj padalint tarp visų dar- 
spyrė pikietuotoją nuo sali-1 foininkų.

SUSIRINKIMAI
Ridgewood (Brooklyn), N. Y.

ALDLD. 55 kuopos susirinkimas 
įvyks penktadienį, 17 birželio, 8 vai. 
vakare, po numeriu 399 Suydam St. 
Dalyvaukite visi nariai, nes reikia 
išrinkti delegatą j apskričio konfe
renciją, kuri įvyks 26 birželio, Lin
den, N. J. Kurie dar nesate užsimo
kėję už šiuos metus, malonėkite už
simokėti.

■ . i K p. Or g.

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos Lt 

\ gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos

Graborius

tikNEW YORK..—Kaip 
buvo paskelbta, kad prie nau
jo požeminio 8th Avė. gelž- 
kelio reikės 1,400 darbininkų, 
tuojaus 25,000 motormanų, 
konduktorių ir kitų patyrusių 
darbininkų atsišaukė, prašy- 
darni darbo?

■I

• keli 
vie- 

New

Joj beveik 
duodama in- 
veikimą vie- 

darbininko.

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami į 

maudynes, skaniai užsikąsti ir pa- 
sirandavoti kambarį. Patarnavi
mas geriausias ir teisingiausias.

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau partnerio į Lunchroom 

biznį arba vaikino apsivedimui, žino
ma, pasiturinčio ir gero karekterio. 
Kreipkite^ šiuo adresu: 5420 2nd Av., 
Brooklyn, N. Y.

(143-145)
PAJIEŠKO DARBO BUČERIS

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 reikalingds tekis darbininkas, 
malonėkite atsiliepti sekamu adresu: 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. ar 
per telefoną pasakykite savo antra- 
čiĮ’tcl-,sltt8g 2-3878..tl. m-ua

WB

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE 

nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8 

Nedėliom nuo 10 iki 2 
Odos ligos gydomos su X-ray 

patinusias gyslas jčirškinimais 
' ' ';j j

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Aveųue)

BROOKLYN, N. Y.

ir BROOKLYN, N. Y.
SKAITYKIT, PLATINKIT 

' “LAISVĘ.” ■ ' J
-------------------------------------------------------------... ■ ----------------------- ---

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 j’au 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

O,

DEKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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