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Rašo Marksistas

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Vokietijos ministeris Papen 
pareiškė Lausannoje, kad jei 
Francijos imperialistai, kurie 
valdo šalį ir laikraščiai vis kal
bės apie smaugimą (Vokietijos, 
tai “dar yra Francijos ir liau
dis, kuri norinti taikos.” Va
dinasi, Vokietija dar gali pa
kalbėti ir tiesiai į Francijos 
žmones.

Tai dantų parodymas, bet ji
sai labai ryškus Europos poli
tikoj. Vokietijos fašistai vėl 
kalba apie Vokietijos imperišką 
galią. Tokia kalba svietui reiš
kia, kad Vokietija dar mano ka
riauti.

K. P. KANDIDATAI N. Y. VALSTIJOJ NūMINUOTI-VISI LEISKIMĖS DARBAN
SKYLA IMPERIALISTINIU

VALSTYBIŲ FRONTAS!
Bet Vokietijos fašistai turė

tų pasiklausti ir savo liaudies, 
ar ji nori karo. Dabartiniai 
sukilimai, demonstracijos ir 
Komunistų Partijos augimas, Į 
tai reiškia, kad Vokietijos liau
dis nenori karo.

Vokietija Reikalauja Panaikinimo Karo Skolą; Francija Jun
gia Apie Save Mažąją Antantę; Ginčai dar Eina Toliau

ferencijas. Jis pareiškė, kad 
Vokietija negali ilgiau mo
kėti karo skolas.

Vokietijos planus jau re
mia Anglija ir Italija. O 

gah i dabar tęsiasi, Vokietijos vai- Francija daro vienybes su 
-■”Į“ džios atstovas Papen parei- mažąja antante (Čechoslo- 

škė, kad Vokietija griežtai vakija, Jugoslavija ir Ru- 
kovos už panakinimą karo imunija). Vadinasi, pačių 

skolų mokėjimo. |imperialistų kempėje yra
Krizis ir Amerikos kultūroj Vokietijos įgaliotinis pa- pasidalinimai ir nesutikimai, 

reiškė, kad šita konferenci- kurie neleidžia kol kas pul- 
ja turi dar sykį panakinti 
skolų mokėjimą ir ne laiki
nai, bet ant visados. Jei to 
nebus padaryta, tai Vokieti
ja važiuoja “namo ir dau
giau negrįžta” į tokias kon-

LAUSANNE, Šveicarija. 
—Tarpe imperialistinių val
stybių eina pjautynės del 

Tad labai greitai ir Vokieti- karo skolų mokėjimo. Lau- 
jos fašistai, besukdami kitiems j saunos konferencijoj, kuri 
imperialistams sprandą, ‘ 1 1 ‘ -• 1 •
nusisukti patys sau. Vokieti- - - ’ -
jos darbininkų klasė neis ,sker- 
stis su kitų tautų darbininkais 
už kapitalistų reikalus.

reiškiasi visu grieštumu. Ar
tistai, aktoriai, skulptoriai, pie
šėjai netenka darbų ir įplaukų.

Ir tai dar koks pasityčioji
mas iš žmogaus, kuomet jis ne
turi pragyvenimo. Vienas New 
Yorko namų savininkas, kuo
met atėjo mesti skulptorių iš 
namo, “mandagiai” pareiškė, 
kad šis artistas gali eit “pernak
voti į bepročių arba prieglau
dos namus.” Tai karti ironi
ja. Bet ji daro daugiau komu
nistų.

ti Sovietų Sąjungą. Vokie
tija dar nori gauti ir Ame
rikos pritarimą šiai kovai. 
Bet kol kas dar nėra Ameri
ka pasireiškus savo nuomo
nę.

s Maskvoj—maršuoja Rau- 
moji Armija.

S,

H

Chilėj Sukilimas Dar Nesibaigia

500 DELEGATU NOMINAVO K. P. .
KANDIDATUS N. Y. VALSTIJOJ

Amteris Kandidatas j Gubernatorius; Shepard--Leitenantu-1 
Gubernatorium; Weinstone--Jungtinių Valstiją Senatorium; 
Priimta Rinkimą Kampanijai Platforma
SCHENECTADY, N. Y. ninkai badauja, o tie, kurie 

—Iš dirbtuvių, farmų, nuo dar dirba, tai nežmoniškai 
organizacijų, unijų ir bedar- išnaudojami.
bių darbininkų susirik ko 
500 delegatų į valstijos kon-

Nauja kūryba, menas—kyla 
tik Sovietų Sąjungoj. . Kapi
talistiniame pasaulyje smunka 
pramonė, smunka ir visa bur
žuazinė kultūra. Tad kiekvie
no menininko turi būti pareiga 
plėsti naują kūrybą ir versti 
senąjį svietą iš pamatų.

Labai daug artistų šių at- [ 
mainų dar nemato, 
tai jie nenori jas pripažinti. 
Bet tai jų pačių kaltė, kad ne
suspėja eiti su gyvenimu. Ar-

Delegatai 'nuo jūreivių, 
Ivenciją, kuri nominavo Ro-[veteranų ir streikierių davė 
Imunistų Partijos kandida- į paveikslą apie savo gyveni- 
jtus į New Yorko valstijos
| viršininkus ir Jungtinių vai- j. Amteris Pasiūlė Kovingą 
jstijų senatą. Komunistų Platformą
IPartijos šio distrikto orga- ,T . 2.. .
'nizatorius, L Amteris, tapo1 ^ew Y(n ko valstijos plat- 
Ipaskirtas kandidatu nuo i onP(,k * ia??a.s 
Komunistų Partijos į guber-; P1 tens pasiūlė, aiškiai an- 
natorius. Negras darbiniu- i ahz?°Jama P?det\s. S!°J valJ‘ 

[tijoj. Bedarbių šioj valsti
joj randasi apie 2,500,000. 
Labai daug darbininkų dir
ba tik dalinai.

Išeitis kitokia negalima 
padaryti, kaip tik reikia 
kovoti už socialę bedarbių 
apdraudę. Konferencija en- 
t u z i a s t i š kai priėmė ko-

jstijų senatą. Komunistų
I Partijos šio distrikto orga-
w i r/ n t /-» i n n n T A Imn n town I

Komunistinis judėjimas da-'kas, organizatorius Bedar- 
rosi tvirtesnis. Organizuo
jama darbininkų demonst
racijos ir prasideda banga 
streikų. Nauja valdžia, ku
rios galva yra ponas Davi
la, buvęs arųbasadorius Wa
shingtone, slopina darbinin
kų judėjimą. Jisai naudoja 
kiekvieną progą terorizavi
mui darbininkų ir persekio
jimui komunistų judėjimo.

Armija saugoja visą mie- 
. Mašininės kanuolės iš

dėta ant kiekvieno kampo.

SANTIAGO, Chile. — Pe- 
i reitą naktį vėl pasireiškė 
judėjimas už įsteigimą at
gal Grove valdžios, kuri dar 
tik pora dienų, kaip tapo 
nuversta. Sukilimas pasi
reiškė orlaivių jėgose. Keli 
orlaiviai pakilo apsiginklavę 
ir paėmė orlaivių stotį. Ki
ti pasivijo karinį laivą, ku
riuo1 jau buvo gabenamas 

[buvęs valdininkas Grove ir 
i laivą, 

Mėsos buvo ris lieka, išpildžius valdžios [įsakė jam plaukti į San An-lstą.

Sovietų Sąjungos Mėsos Išteklius Pakilo
MASKVA. — Iki šiol So

vietų Sąjungos gyvulių au
ginimas ir mušimas buvo 
labai prižiūrimas. Buvo 
kaimiečiams uždrausta avis, 
kiaules, galvijus pjauti, nes 
buvo reikalinga augint dau
giau gyvulių.
didelė stoka. Tiesa, dar ir

auginimas gerai užlaiko
mas ir prižiūrimas, kad mė
sa dangintųsi, o ne mažėtų.

Naujas patvarkymas duo
da daugiau laisvės kaimie
čiams, kurie augina gyvu- j 
liūs. Jie gali perteklių, ku-ijį sulaikė. Sulaikę

bių Tarybos, paskirtas kan
didatu į leitenantus-guber- 
natorius. “Daily Workerio” 
redaktorius, William W. 
Weinstone—kandidatas į J. 
Valst. senatą iš New Y. val
stijos.

Delegatai kalbėjo apie
darbininkų padėtį miestuo-. vingą rinkimų platformą, 
se ir farmose. Visi nurodi- Kiekvienas delegatas pasi
nėje, kad dabartinė padėtis žadėjo veikti ir dalyvauti 
negalima pakęsti. Darbi- rinkimų kovose.

ubių šių ai-|Qiaeie sioKa. nesą,
• 0 Tat°’ i dabar jos nėra gana.
«« nri nn y i n 11 f T x it j tį Per kelis metus gyvulių 

skaičius žymiai pakilo. Ba
tistai yra tik tie tikrai žymūs, bar jau panaikino draudi- 
kurie eina su revoliuciniu judė-jmą pjauti mėsai naudoja- 
jimu. [mus gyvulius. Bet tuo pa

čiu sykiu turi būt gyvulių
Sako, kad yra girtų žmonių. 

Bet reikia pasakyti, kad yra ir 
girtas politikos. Prūseikinė 
“Klampynė” rašo, kad darbi
ninkai turi reikalauti “socialūs 
apdraudos nuo bedarbes val
džios ir kapitalistų lėšomis.” 
Kaip matome, tai ir jie ši..... 
obąlsiui simpatizuoja.

Bet kuomet jie kalba apie ... . .
pasaulinio karo kareivių bonų organizacijų seimai-suvazia- . _.
reikalavimą, tai jau gieda kitą vimai. Tiesa, apie tai span- pačioj svetainėj, Lytos Cho- 
gąidą. Girdi, “iš kur valdžia Idoje dar mažai buvo rašy- ras rengia koncertą. Daly- 
ims pinigus mokėjimui pašalpos +a vietos draugai dar-ivaus ir delegatai iš kitur 
tam tikrai daliai mūsų visuome-|cnx;io fjfwko Sorodnc vakare L-

reikalavimus, parduoti vie-1 tonio prieplauką.
šame turguje. Pirmiaus net! Davilos valdžia mano išsi- Valdžios namas gerai ap- 
ir kolektyvai negalėjo sker- laikyti, nes su ja eina didės- ginkluotas, kad darbininkai 
sti gyvulius be valdžios su
tikimo. Šitas patvarkymas 
duoda daugiau iniciatyvos 
kaimiečiams auginti gyvu
lių.

i nė pusė armijos ir jūreivių, nenuverstų šią valdžią.

Daro Taiką Prieš Du Milionai Jieškojo
Jungtines Valstijas Darbo Sovietų Sąjungoj

Bedarbiai vėl Maršuos Amerikos Marinai
Į Washington^ Žudo Nicaraguaiečius

MANAGUA. — Trys dar
bininkai likosi užmušti ir 4

Clevelandiečiij Ruošiami Šeiminiai Parengimai
CLEVELAND, Ohio. ■ kalbas. Kalbės Dr. J. J

MASKVA. — Pranešimai
“ \ ' 1 Europos iš Sovietų Sąjungos parodo, 

valstybės, kaip Anglija, Vo- kad iš kitų šalių darbinin-

LAUSANNE. — Čia ei- 
na gandai, kad

Francija, Italija ir kų, norinčių gauti darbą
Pradedant su sekmadieniu, iRaškiaučius ir kiti kalbėto-1 Japonija daro sutartį eko- Sovietų Sąjungoj, perpra-
i • v i • i _ .Ii    „ I ‘ . • • • . i.! .!_• .i ! _____ hfln’nt’ina nn m ni ii l-C’i Ii niam i birželio 26-tą dieną, prasi- |įaį 

[deda mūsų trijų nacionalių
jai.

Antradienio vakare, toj
jnominiai atsiskirti 
[Jungtinių Valstijų, 
bės, kurios yra
Amerikai karo skolų, ruo-

nuo bėgusius du metu atsiliepė 
Valsty- arti 2,000,000. Apie 

skolingos praneša United Press ko
respondentas. Gavo darbus 

Kiek šios žinios tei-

nfa?” O, nelaiminga ta kapi-ibu°jasi SUŠil«- 
Nors Prūsei-, Nedėlioję, 26 d. birželio, 

10-tą vai. ryte, prasideda 
Lietuvių Darbininkių Susi- 

i Į vienijimo Amerikoj suvažia- 
Vieta: 920 E. 79th 

St., Lietuvių Darbininkų 
svetainėj. Taip pat nedė
liojo LDS visos trys kuopos 
turės pikniką Garisek gi
raitėj, 263 St. Clair Ave.

bonų?Į Jame, jau žada būti daug de- 
Reikia legatų.
“girta
elhitš Je Pači°Je svetainėje, pra- 

įsideda LDS pirmas seimas, 
kuris tęsis apie tris dienas. 
Pradžia 10-tą vai. ryte.

Vakare, birželio 27 d., vi
sos trys kuopos rengia pra-

talizmo valdžia! 
ka jos gailisi!

Jei jau taip, tai iš kur ta 
“pavargėlė” valdžia ims “pini- į VĮ 
gus visai darbininkų klasei?” [Vimas. 
Juk čia daug daugiau reikia!

Tai ve, kaip “tiesi” jų lini
ja. Jie negali susikalbėti 
tys su savimi. Juk jei jau 
Įima taksuoti kapitalistai 
socialūs ąpdraudos, tai kodėl 
galima jie taksuoti del 
Bet- dalykas ne tame, 
pasakyti, kad čia kalta 
politika.” Juk blaivus 
rašyti taip, kad viena 
kalbėtų prieš kitą.

atvykę. Seredos vakare L- 
DSA. 24 kuopos vakarienė. 
Ketverge ALPMS suvažiavi
mas. Vakare LDS jaunuo
lių kuopos šokiai.

Koresp.

šiasi reikalauti, kad tos ka- 6,800.
ro skolos būtų panaikintos, singbs, kol kas negalima pa-(sausasis įstatymas.
Tai būtų padaryta ekono-' sakyti. I k.... ■

MILWAUKEE, Wis. — Iš 
šio socialistų valdomo mies
to pranešama, kad bedar
biai vėl ruošiasi maršuoti į sunkiai sužeisti susikirtime 
Washingtoną. šie bedar
biai reikalaus ne tik duonos, 
bet ir alaus. Jie vadinsis 
“prosperity paroda.” Vei
kiausia, tai juos ves sociali
stai, kurie netiki į darbinin
kų kovas už duoną. Vyriau- lių atimta ginklai ir drabu- 
siu jų tikslu bus, tai reika- žiai. Taip su ginklų pagel- 
lavimas, kad būtų atšauktas ba Amerika šeimininkauja 
“aštuonioliktas priedas” — Nicaragua ir kitose mažose 

šalyse.

Nicaragua žmonių, darbi
ninkų ir Nacionalės Gvardi
jos, kuriai komanduoja Am
erikos marinų aficieras, 
Eugene Martin. Iš sukilė-

minė sutartis prieš Jungti
nes Valstijas.

Mandžurijoj Žudoma Moterys

pa
ba
dei 
ne-

Prūseikos “tiesi” linija irgi 
neina labai tiesiai. Kaip čia 
senai Prūseika giedojo, kad tik 
reikia ‘‘geros linijos,” tai pas
kui jį jau bus visos masės. 
Kad tas mases gauti, jisai liko 
ir renegatu. Bet kur jos dabar? 
Susmukimas po susmukimui 
matosi ir “tiesioje” linijoje.

L.D.S. rinkimuose, vieton pa
kilti, prūseikiniai susmuko. Jų 
balsai toli gražu nepavijo Ko-

Kova už Bonus dar tik Prasidėjo, Sako 
Eiliniai Nariai

LAUJA DAUGIAU 
ARMIJOS

WASHINGTON, D. C. — 
Veteranų reakcinis vadas, 
kuris įsakė veteranams la
bai ramiai “kovoti” už bo
nus, dabar jau pareiškė, kad 
rudenį jie sudarys armiją iš 
150,000 kareivių. Tuomet 
tai, girdi, jau tikrai “bus 
bonai išmokėti.” Bet jei ir 
to skaičiaus armija taip ko
vos, kaip šitas vadas moki
na, tai bonus kareiviai ne
gaus.
ŠAUDO DARBININKUS 
ISPANIJOJ

MADRIDAS. — Ispani
joj tiesiai šaudoma į darbi
ninkus, kurie pasirodo gat
vėse, kaipo demonstrantai. 
Medina Sidonia mieste buvo 
darbininkų demonstracija. 
Policija užpuolė darbinin
kus ir du mirtinai

WASHINGTON, D. C.— giau priima Darbininkų Ex- 
Kova už bonus veteranams Kareivių Lygos programą, 
kareiviams, kurie kariavo T .v. ., , ,v . .
pereitame pasauliniame ką- , v . . .J
re, dar tik prasideda. Eili- Protestuoti pries persekioji
mai nariai jau privertė pa- mą .tų kareivių, kurie yrą, 
liuosuoti nelaisvius, kuriuos1 karingesni. Reikalauja, kad 
reakcinis vadas buvo įkali
nęs. Iš pačių eilinių narių 
jau kylą reikalavimai, kad 
šita kova reikia bendrinti 
su visų darbininkų kovomis 
ir bedarbiais darbininkais.

Pranešama, kad buvę ka
reiviai išsikėlė iš dumbly-

HARBIN. — Japonija 
skelbia žinias, kad chinai 
“banditai” žudor moteris to

ise vietose, kur Japonijos 
armijos pasitraukė. Sako, 
kad chinai užpuolę miestelį 
Hengtao-Hozu, apie 150 my
lių nuo Harbino. Užėmę šį 
miestelį, būk chinai žudą 
ruses moteris.

Kokios tos >moterys—bal- 
tagvardietės ar Sovietų ša
lies pilietės, nepasakoma. 
Bet veikiausia tai bus bal- 
tagvardietės, kad spauda 
apgailestauja. Tokios ži
nios tankiai skelbiama tik 
todėl, kad pateisinus Japo- 

Bet "tik, pūkšt, stais, automobilių gaminto- nijos armijos brutališkumą 
__L! jais. Mandžurijoj.

Panedėlį,. birželio 27 d., to-

munistų Partijos rekomenduo
tų kandidatų balsus. Na, o 
kaip su jų pačių gazieta? Skel
bė, kad “turime (/auti nemažiau, 
kaip Sielą 1,000 skaitytojų.” Su
rikta garsiai. ‘ 
176! Tai tau ir masės!

Vokietija Koncentruoja 
Automobilių Gamybą

kareiviams, kurie kariavo 
pereitame pasauliniame ką-

BERLYNAS. — Saksoni
jos krašto (dalis Vokietijos) 
vadžia paskyrė 6,000,000 
markių sukombinavimui au
tomobilių gaminimo į vieną 
didelę korporaciją. Visas 
kapitalas sieks apie 14,500,- 
000 markių. Korporacija 
didina ir koncentruoja ga
minimą, kad galėtų konku
ruoti su Amerikos kapitali-

būtų duodama laisvė žodžio 
ir susirinkimų.

MASKVA. — Sovietų Są
junga paskyrė apie 37 mili- 
onus rublių pagerinimui ir 
praplėtimui žuvininkystės

jais. nušovė.

nes, kurioj jie buvo sugrūs-i Sovietll Sąjungoj. Šitas pi- 
ti ir užėmė valdžios kelis j paskyrimas duos dau- 
namus. Pirmutiniai eiliniai ,ma^s^° ^os šalies *dar- 
nariai karingais pasirodė iš 
Texas, Ohio, Detroit, New
York ir kitų miestų. Kar- (Daugiau Pasaulinių žinių 
eiviai taip pat jau skaitlin- 5-tam puslapyj)

bininkams.
3

5-tam puslapyj)



cijas ir Draugus Conn. Valstijoj j Sovietų Sąjunga Pirmutine
* • ČuIicį ToIai rl zv

krašte ir turėjo visokeriopą

o Vokietija tik 28,800.

Pasiekime Plačiąsias Mases

gy trijų savaičių .privalo įsu-

savo tautos ar savo* grupės

MONTELLO, MASS.

Tik nuverčiant ka-

draugių ,tai keli vardai praleįs-!į-įjos

kad nei 
fašistinė 
partija,

Jie rodo, toliau, kad 
tarp Klaipėdos kraš-

Todel konvencija nutarė, 
[ kiekviena darbininkų

reikalų. Kad jum, draugai,

ir geri skelbimai 
Tad ir pelno davė 
(Kitus • parengimus, 
pirmą gegužės, pra
neš jau perdaug su

ta nepaminėjus.
Šie draugai dar nebuvo pa

minėti, kurie aukojo: J. Ma-

zacijų, atstovai iš įvairių

šeš; daugelis ’ jų nė metus 
laiko nebuvo išgyvenę'Klai-» 
pėd(į>s, krašte; kai kuriuos

gąį ir draugės turi suma- 
ųįaįi’ ruoštis prie suorgani
zavimo masių į šį ^varbiem 
tikslam išvažiavimą;; į i Jūs, 
veiklieji draugaį-būsite at-

Pataisome vieną 
kuri netiksliai pasidarė. Tai 
yra, kuomet “Laisvėje” tilpo 
vardai aukavusių draugų ir

Dėkime pastangas, kad 
pasiekti kuoplačiausias lie
tuvių darbininkų mases šio
je rinkimų kampanijoj.

kaip surengti masinius mi
tingus ant gatvių, kaip sa
vo visoj Apielinkėj pla
čiai supažindinti darbinin- 
|kus.su kovinga darbininkų

iš krizio, iš bedarbės skur-!
maldavo, kad republikonų partija gudriau mulkintų dar-

Sukilimai Plečiasi Visoj Vokietijoj
Darbi-

kapitalistų agentus darbininkų tarpe, nurodyti darbinin
kams, kad jie privalo remti spvo klasės kandidatus—Ko

munistų Partijos kandidatus ir jos kovingą programą.

■ntered aa second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879.

ir sakosi, kad jie “nepartijiniai.”
Laike republikonų konvencijos Chicago j į tos partijos

|6.00 UnitecTStates, aix months.......... $3.00
08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00 
|8.00 Foreign countries, six months..|4.00 
.6.00 Canada and Brazil, six months. 13.00

Puslaplg Antrap"

BUBSCRIPTION RATES i 
United States, nėr year.........
Brooklyn, N. Y., per year., 
foreign countries, per year. 
Canada and Brazil, per year

—kapitalistus ir jų a^ęntusj < j ji į; ; <

‘NEPARTIJINe politika

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
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Atsišaukimas į Darbininkiškas Organiza- Iš Sovietu Sąjungos Ką Parodė Klaipėdos Krašto Rinkimai
• 4 ’ ’ ; » t F <• I

Visų darbininkiškų orga
nizacijų Apskričių, kaip tai 
LDSA, LDS ir ALDLD, yra 
nutarta suruošti didžiausias 
išvažiavimas, kokis kada 
yra buvęs Conn, valstijoj, 
del Komunistų Partijos pre
zidentinių rinkimų kampa
nijos vedimo ir del spaudos.

Draugai, tuojaus reikia
I griebtis už organizatyvio 
darbo. Be jokio atidėlioji
mo reikia organizuoti žmo
nes važiuoti į išvažiavimą 
mašinomis, busais ir t. t. Šis 
išvažiavimas nebus toks jau 
paprastas piknikas, kaip ki
ti atsibuvo. Bus kaipo de- 

• monstracija atidarymui rin- 
Draugas” bando įkalbėti savo skaitytojams, kad jei-;kimų kompanijos lietuvių 

gu žmogus yra juodos spalvos, tai jis niekam “nevertas.” darbininkų tarpe Connecti- 
O jeigu komunistai su tokiais žmonėmis susideda, tai jie’cut valstijoj.
irgi “niekam neverti.” 1

b ų. Klerikalai-Negry Niekintojai
t _____________________________

'Kvangą organas “Draugas” pasirodo bjauriu negrų 
niekintoju./“Draugo”. No. 142 rašoma:

Amerikos komunistą, partija kandidatu į šio krašto vice-pre- 
zidfentus dominavo juoduką. Fine! Tai partijai tokia kompa
nija ir tinka.

Reiškia, “Draugas” bando pasityčioti iš Komunistų 
Partijos,' kuri nominavo juodos spalvos darbininką į vice
prezidentus., “Draugas” bando bjauriai pažeminti neg
rus1. Girdi1, “tai partijai tokia kompanija ir tinka.” 

a

Praėjusieji rinkimai į'griežtai nusistačius prieš 
Klaipėdos krašto seimelį,1 Klaipėdos krašto priklausy- 
turi labai didelės reikšmės, Imą Lietuvai, prieš smurtu 
nes jie dar kartą parodė i “?Srobim? Į?-
Klaipėdos krašto didelės di- i Lietuvos fašistų grobikišką 
džiumos gyventojų nusista- iPoht’ką Klaipėdos krašte ir 
tymą. Lietuvos šalininkai |gyventojų varu lietuvmi- 
per šiuos rinkimus buvo 
ypatingai gerose sąlygose: .
jie šeimininkavo Klaipėdos to darbininkų eina didelis 
krašte ir turėjo visokeriopą . . - v 
pagelbą iš Lietuvos fašistų i užaugo

šalis Knygų Išleidime
1925 metais Sovietų - Są

junga buvo antroj eilėj kny
gų išleidime. Pirmutinė 
buvo Vokietija.. Bet su 
1927 metais rolės persimai
nė ir Sovietų Sąjunga atsi- 

. Tais me
tais Sovietų Sąjungoje buvo 
išleista 32,000 įvairių kny
gų, o Vokietijoj tik 31,100. I
Su 1928 metais skirtumas

ežero, Waterbury, Conn.
—o—

Eeidami registruoti žmo
nes važiuoti busais į išva
žiavimą, pakalbinkite tuos, 
kurie norės lavintis mark
sizmo, leninizmo, kad jie už
siregistruotų tuojau, nes 
dviejų savaičių mokyklą 
manoma pradėti apie pabai- stojo priešakiu, 
on lipnus rnpnpsin . . L . . ~ .

Darbininkiškų organizaci-
Draugo” redaktoriai, persiėmę tokia bjauria neapy- jų apskričių komitetai, iš- 

kanta prieš negrus, tuo pačiu sykiu nemato, kad patys diskusavę rinkimų klausi- 
sau užsiduoda per nosį. Juk katalikų tikėjimas skelbia, Imą, priėjo prie vienos svar- 
kad dievas, sutvėrė žmogų. Taigi, jeigu jie tam tiki, tai jbios išvados, kad šiais me- 
jie, laikydami niekam nevertai* negrus, tuo pačiu sykiu ^ais . Komunistų Partijos 
išniekina ii' savo dievą, kuris “sutvėrė” pasaulį ir visus trinkimai turi būt išvystyti j 
gyvus ir negyvus daiktus. Taigi, žiūrint iš katalikų ti
kėjimo atžvilgio, negras taip pat yra dievo “sutvertas.” 
O prie to, juk yra negrų katalikų ir katalikų kunigų. 
O taęiaus “Draugo” redaktoriai į negrus žiūri su neapy
kanta, žiūri su panieka. Tai štai kur subyra jų skelbia
ma artimo meilė.

Aiškių kad jie netiki tomis pasakomis apie dievą ir jo 
“galybę.” Jie tik tomis pasakomis mulkina katalikus 
darbininkus.; Todėl jie niekšiškai tyčiojasi iš tų darbi
ninkų, kurie vienijasi su negrais darbininkais į kovą 
prieš kapitalistus, prieš darbininkų išnaudotojus.

'Mes tik galime pasididžiuoti, kad susivieniję su neg
rais darbininkais vedame kovą prieš savo bendrą priešą

gą liepos mėnesio.
Tuo laiku daugelis šapų 

užsidarys visai, todėl sykiu 
visi bedarbiai ir tie, kurie 
dar turi darbus, bet šapom 
užsidarius, galės atvykę į 
Waterbury prasilavinti teo
retinio žinojimo darbininkiš
kam judėjime.

Nė žingsnio nepadaryki
te, draugai, veltui visam 
mūs judėjime dirbdami. Vi
sados dirbkite sutartinai su 
draugais, įtraukite ir naujų 
spėkų į veikimą.

Darb. Apskr. Kom.

valdžios pusės, kuri vartojo 
bjauriausią smurtą, kad tik 
atsiekus savo tikslą—gavus 
klaipėdos krašto seimelyj 
didžiumą. Tuo tikslu ji, vi
siškai nesiskaitydama su 

dar padidėjo—Sovietai išlei- Klaipėdos krašto gyventojų 
do 36,000 skirtingu knygų, Pas^utė, savo

didlietuvišką direktoriją su 
Gi Simaičiu priešakyj ir savo 

1931 metais Sovietai išleido didlietuviškus j’inkimų_ ko- 
56,520 knygų, arba beveik 
du sykiu daugiau, negu Vo-

j iki augščiausio laipsnio. To- ■
del jau rengiama išvažiavi-1 Pereitą sekmadienį, Sche- kovingos programos, reika- 
mas tam tikslui, nes kiek-1 nectady, N. Y., įvyko Ko- linga visa energija mestis į 
vienas darbas padaro finan-;munįstų Partijos sušaukta darbą.
sinių išlaidų, o kaip rinki-!va|Sįjj0S kandidatų nemina- r- 
mai, tai labiausiai. Spauda |vįmuį įr rinkimų kampani- i d 
taip pat rinkimuose reikės |jos programos priėimimui orp-anizocii-i kuri nasiuntė

., savo atstovus konvencijon, j 
;le’ ir kuri tik pritaria tai ko- 

skirta dalis pelno nuo išva-/;/e.7Vorko“valstiios ’n/!vingai d.arV*njn.V “ 
v. . 1 ;LU. .i 1U1KU vdibujub nu ^programai, išrinktų rmki-

. ... .minacijos konvencija. Apie;mu kampanijos komitetą
Todėl visų organizacijų goo delegatų. Atstovai nuo j Aažiausiai iš triju nariu. 

ypatingai veiklesnieji drau- įvairių darbininkų organi- Kiekviena organizacija bė-

sinių išlaidų, o kaip rinki-Į 
mai, tai labiausiai. Spauda! 
taip pat rinkimuose reikės įjos ---- --
labiau naudot, negu kada .ponvgncįja> 
pirmiau buvo naudota, fad į »paį pirma tokia didelė, 
ir spaudos reikalam bus Į tokia reikšminga komuniš-

kairėjimas, užtai taip smar- 
_ > vadinamosios 

Darbininkų partijos balsai. 
Kitas dalykas, kad šitos 
partijos vadai yra tokie pat 
socialfašistai, kaip ir oficia- , 
lės s. d. partijos : vadai, ( ; 
tie niekšai parsiduoda, įai 
vokiečių tai lietuvių buržu
azijai. Bet jų tikrasis vei
das dar neišaiškintas dar
bininkams. Socialf ašistų .įta
ka tarp darbininkų smar
kiai puola. Tai rodo, kad 
mūsų partijai yra Klaipė
dos krašte labai gera dirva. 
Tik reikia ten kaip reikiant 
pastatyt darbas.

Aiškus dalykas, 
viena buržuazinė, 
ar socialfašistinė 
nei buržuazinis seimelis, vo
kiškas ar lietuviškas, nega
li atnešt Klaipėdos krašto ; 
masėms ^šliuosavimo iš ka
pitalo vargi jos ir iš tautinio 
jungo. Nei viena dargi jų 
nekovoja del Klaipėdos 
krašto apsisprendimo ir lai
svo atsiskyrimo nuo Lietu
vos teisės—vokiečių buržu
azinės partijos laukia tįk 
Klaipėdos krašto išliuosavi- 

pno nuo Vokietijos fašistų •:

-mitetus: visokiais būdais 
varžė tų klaipėdiečių susi
rinkimus, kurie jai neprita
rė. Kad patraukt valstie
čius į savo pusę, Lietuvos 

i valdžia paskelbė valstybi
nių mokesčių mokėjimų ati
dėjimą ir daug kitų prižadų 
davė, agitavo prieš Klai
pėdos krašto valdininkų di
deles algas, — žinoma Kau
no augštųjų valdininkų al
gų ji nejudino. Grūdo į ka
lėjimus labiausia nepatinka
mus sau klaipėdiškių kan
didatus. Jos šalininkai de
gutu tepė vokiečių įstaigas 
ir paminklus; vienur varto
jo brauningą, kitur stengė
si veikti papirkimu. Sutei
kė keliems tūkstančiams at
vykusiųjų iš Lietuvos į ir kartu su Lietuvos fašis-i ’ 
Klaipėdos kraštą1 pilietybės tų valdžia smaugia savo ša-j < 
požymį ir davė rinkinių tei- lies darbininkus ir vargin-! į

guosiuš Valstiečius,1 o lietu-! v 
lviųl buržuazinės partijos lai- ’ 
ko j ųkąd- Klaipėdos, kraštai ~ 
amžinai' turi būti sūrišfas > 
su Lietuva ir jai priklaųsy-'t 
ti. Tik Lietuvos Komunis-įį 
tų Partija tikrai kovoja del;.- 
Klaipėdos krašto apsispren- < 
m o ir laisvo atsiskyrimo; 
nuo Lietuvos teises.

“B.” V. Kapsukas.

darbo unijų, atstovai negrų rengfj masinius mitingus 
' savo tautos ar savo• grupės 

Federacijos darbininkams užgy rimui-ko-
|munistų platformos: ir kan- Fk7\dnŪSams’’"patraukė” į 
didatų. Kiekviena organi- Klaipėdos kraštą. Balsavi- 
zacija turi išdirbti rinkimų mo teisę ,dav5 ir iš Lietuvos 
kampanijos veikimo planą:;atvykusioms ■ darbininkams, 
kaip pasiekti kuodaugiau- guriems pačioj Lietuvoj fa- 
siai darbininkų dirbtuvėse, I g;stu valdžia visiškai atė- 1_•_ _____ _____ •_•__ _I *-i mė balsą ir tt. Ir vistik rin

kimai nedavė Lietuvos šali
ninkams pageidaujamų re
zultatų. Jie suteikė tokį 
smūgį Lietuvos fašistų val
džiai ir visoms buržuazi
nėms partijoms, taip pat ir j 
socialfašistims,-kokio nieks 
jų nesitikėjo.

Lietuvos šalininkų sąra
šai, kurių ; buvo daugybė 

, . _ . .- . . . (įvairiais vardais, tegavodaug pasidarbuoti rinkimų į 11963 balsus ir 5 manda. 
kampanijoj. Tik reikia ne-?^us. Vokietijos gi šalininkų 
tingėti, tik reikia išsijudin- saračaį p-avo 42.364 balsus

darbininkų, atstovai iš Am
erikos Darbo 
lokalų.

Toj konvencijoj atstovau
ta platūs sluogsniai tų dar
bininkų, ku-rįe pasiryžę ko
voti .prieš Wall Streeto par
tijų bado ir į karo progra
mas.

Konvencija- išdirbo rinki-

Kad palaikyti Amerikos •darbinljikus, pririštus prie intzu^te^masTu 1 šTSvažIa- 
*1 101 * Į o Į • •v ' • i * • t i * • , . • • ’ taĖvimą. ' Kurios' kolonijos
apitahstų agentai is Amerikos Darbo Federacijos lai- draUgaį neatsiųs po vieną 

kosi taip vadinamos nepartijmes pohtikos”-jie geri irjkit su žmonėmis, tos 
vienai ir kitai kapitalistų partijai. Jie faktinai remia ir;koiobįjos draugai bus ro- 
vieną ir kitą partiją, kaip kad jas remia Wall Streetas, kuojami tinginiais, nepaisan

ti nei rinkimų, nei spaudos mų kampanijos Veikimo pro-
• 1 1 -TT- 1 • 1 * . -gramą ir priėmė kovingą 

vadus atsišaukė Amerikos Darbo Federacijos vadas ir nepultų neveikimo dėmė, platformą, kurioj pareiškia
ma, kad /darbininkų išeitis • kjas§s programa, kaip pa-
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dus darbininkams, ba jeigu td nebus, tai daug darbinin- į kitas pavieniai draugai ne-j do ir bado, yra revoliucinė
kų gali spjauti ant republikonų partijos ir gali balsuoti atsieksite to, ko pageidauja-j išeitis. Tik nuverčiant ka- 
už savo klasės partijos, Komunistų Partijos, kandidatus. Y^kinie. Jus turite kuo- pitalizmą ir/įsteigiant^dar-

't Taigi, sumulkinimui darbininkų, republikonų partija
įdėjo į savo platformą punktą, kad iš principo stojanti

“už augštas algas ir trumpesnę darbo dieną.”
Bet republikonų administracija su Hooveriu priešakyj 

per tuos kelis metus puikiai darbininkams parodė, kaip 
republikonų partija stoja už “augštas algas ir trumpes
nę darbo dieną.” Hooverio administracija rėmė ir re- 
jnia Wall Streeto vedamą algų kapojimo ir darbo sąlygų

' bloginimo kampaniją.
Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Green užgy- 

rė republikonų partijos bado ir karo programą. Jis už- 
girs tokią pat programą ir demokratų ^partijos, kurios sodintų^ pilnas, 
konvencija nėūžilgo įvyks Chicagoj. Jis tą daro, kad

maldavo, kad republikonų partija gudriau mulkintų dar- tai padirbėkite iš širdies, ir 
bininkus, kad savo platformoj įdętų tam tikrus priža- -greitai. Aišku, vienas ar

greičiausiai atlaikyt veik
lesniųjų draugų susirinki
mėlį ir mobilizuotai mestis 
•į darbą, skleist apgarsini
mus, rinkti žmonės busais 
važiuoti, bedarbius ragint 
pėstiems eiti į pikniką ke^ 
liom dienom prieš jį, parda
vinėti įžangos tikietus, ir 
paragint turinčius savas 
mašinas, kad jie su i tuščia 
mašina neatvyktų, bet pHsi-

' '' 'V J? į '' '■ 
v** m, Draugai, ^kurios kolonijos 

pasitarnauti Wall Str'eėtui, kad sumulkinti darbininkus (suorgani&ios. pėsčių/bę^ir| 
ir palaikyti juos prii•išus prie 'dviejų Wall Streeto partijų I
sistemos. .> ; . . > ' - . v. . ..

Klasiniai sąmoningų darbininku užduotis—numaskuoti ^.os kaian}ai įsvąziavirųų ■rir'xvY-» Latvi i m n o n Iz-i v»ci F o

BERLYNAS.
ninku demonstracijos ir su
kilimai visoj Vokietijoj pa
sireiškia labiau ir labiau. 
Susikirtimai su fašistais ko
munistų ir kitų darbininkų

kelias valandas. Rhinelan- 
partijom turėti savas uni- 
de, sako pranešimai, tokių 
susikirtimų buvo labai daug.

Reporteriai sako 3 kad di
džiuma tų susikirtimų įvy-

įvyko Hamburge ir kitur, ko del panaikinimo įstaty- 
Hamburge du darbininkai mo, kuris draudė politinėm 
Užmušti. Toki pasireiški- formas. Pamatinė priežas- 
mai pasirodė Berlyne ir ki- tis yra, tai krizis ir aštrė- 
tuose miestuose. Mieste ijimas klasių kovos Vokieti- 
Altona susikirtimai tarpe į joj. Pati padėtis Vokieti- 
komunistų ir fašistų tęsėsi joj yra labai įtempta.

pan i jos atidarymo ir spau- 

tiem komisija skirs tam tin-' 
karną dovaną. Bedarbiam, 
kurie ateis grupėmis, bus 
suteikta įžanga veltui, jeigu 
jie turės nuo darbininkiškų 
organizacijų arba tam£ikšįų 
koniitetų liudijimus, kačd jie 
bedarbiai ir atmaršavę pės
ti. C /V

Praneškite ir per spaudą, 
kaip jūs rengiatės į išvažia
vimą. Taip pat j f praneš
kite ir laiškais rengimo ko
misijai į Waterbury.;Tai 
bus žinoma, kiek svečių rei-4 
kės patikt ir kiek visokių 
pripotkų pasigamiht. •

Tasai milžiniškas, išvažia
vimas įvyks lieposįŠ' (i.,J Liet. 
Dąrb. Darže/ Už Lakewood

skleisti platformą, lapelius 
ir abelną rinkimų kampani
jos literatūrą;

Lietuvių darbininkų orga
nizacijos, kovingieji lietu
viai darbininkai gali labai

bininkų ir farmerių valdžią 
bus galima panaikinti visus 
blogumus, kuriuos dabar 
kapitalizmas uždeda ant 
darbo masių.

Konvencija pasisakė už 
bedarbių ir socialę apdrau- i darbą, 
dą kapitalistu ir jų valdžios 
iškaščiu, už ;tuo j autinę pa
šalpą bedarbiams, už pasky
rimą vieno biliono dolerių 
plačios statybos progra- 
m a i — b u dayojimui namų 

tik uį kastuk; išrandavoti, 
į)udąVbįjinąūi' daugiau moky- 
Jdų> ligoninių) vaikams žai
dimo vietų, parkų ir t. t., 
prieš algų kapojimą, už sep
tynių valandų darbo dieną, 
nenukapojant algą,; už nešu- 
yąržytą ‘ teisę ? organizuotis, 
streikuoti,' pįkietuoti ir de
monstruoti, fe įšušf abdymą 
visų deportavimų, į kuriuos 
dabar veda Darbo Depart
ments ir jo sekretorius 
Doak,‘ už s 
C ‘r- [ 
Japonijai ^vedimui J 
prieš Chinijos žĮriones ir So-!_ 3()c

victu y Seilinote už avnimn I
Atsiprašome tų draugų, ku

rie buvo aplenkti. Taip pat
.✓ I

patariu d. A. D. M. vengti to
kių klaidų.

M. Galeckiene.

Jau senai matėsi žinučių iš 
šio miestelio. Na, o reikia pa
sakyti, kad čia yra gana daug 
lietuvių darbininkų. Darbinin
kai čia daugiausia yra šiau- 
čiai (avalų dirbėjai). Algas 
jau kelis kartus nukapojo.

Bedarbė labai plečiasi. Yra 
daug ir lietuvių darbininkų, . 
kurie nedirba ir negali gauti 
darbą.

Policijos žiaurumas ir darbi
ninkų persekiojimas yra labai 
didelis. Kuomet čia atmarša- 
vo alkanieji bedarbiai, eidami 
į valstijos sostinę, tai policija 
puolė maršuotojus visu smar
kumu, Neleido nei didele ga
tve maršuoti. Dar vėliau, tai. 
bosai savo darbininkams nukir
to po 10 nuoš. algų. Bet tam, 
niekas nesipriešino, nes manė/ 
kad darbai pagerės, tai jau ta-> 
da, girdi, galėsime atsiimti. B.> 
& Sh. U. taip pat nieko nevei-! 
kė. O dabar jau algos nukapo
tos. Darbai ne gerėja, bet< dar 
labiau sumažėjo ir mažęja.

Taip pat' Brocktono darbi
ninkai snaudžia, neveikia nie
ko, kad pagerinti savo būvį ir 
kovoti už kasdieninius reika
lus. ■ i ’

čia buvo ir kitų parengimų, 
apie kuriuos jau vėlu rašyti. 
Bet galima paminėti, kad ge
rai buvo pasisekę, tai L.T.NLD. 

į piknikas, kuris įvyko gegužės 
munistų partija, gavo 5,390 Į 28, 29 ir 30 dienomis, šitas 

piknikas buvo gerai garsintas 
“Laisvėje’ 
padaryta.
$579.66. 
kaip apie 
leidžiame, 
vėliuota.—Red.). N '

sąrašai gavo 42,364 balsus 
ir 19 mandatų. 1930 m. rin
kimuos pirmieji gavo 8,817 
balsų ir 5 mancĮatus, * ant
rieji — 29,519 balsų ir 18 
mandatų. Mes matome čia 
kaip užaugp ir Lietuvos ša- 

jlininkų ir Vokietijos šali
ninkų balsai, bet daug la
biau užaugo pastarieji; Lie-'/•■į . i 1 j • PHILADELPIA, PA.
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ą klaidelę, tuvos šalininkų balsai be

mentas ^ir ;jo sekretoiius I taitis—$2; vieton Bigulis, tu- tus), 
Doak,‘uz sųštabdymą gink-1
,lų -„ir' amunicijos siuntimo irgj0 būti w* Bizulis $1; Bi- 
Japonijai įvedimui karO|zulienė—30c.; M. Tuleikienė

vietų v Sąjung<ą,, už gynimą 
Chinijos liaitcįies ir Sovietų 
Sąjungos, ūįp ^nuvertimą ka- 
pįtalizmę—darbininkų ir 
f armėnių valdžią Amerikoj.

Kad’ sfihiobilizuoti. plačias 
darbo mases . rėmimui tos ' 1 .«• t.:

abejonės, tai pirmiausiai at
eivių iš Lietuvos balsai.

Be to, Klaipėdos krašto 
socialfašistai, taip pąt dau
giau linkusieji prie Vokie-

, bet Iwkietuojantieji 
ir su Lietuvos fašistų val
džia, gavo. 5,114 balsus ir 
du mandatu (1930 m. jie ga
vo 6,780 balsų ir 4 manda- 

; artima socialfašis- 
tams, bet vartojanti kairią
ją frazę, Darbininkų par
tija, kuri vadina save ko- 
i__ L™ &__ (
balsų ir 3 mandatus (1930 
m. ji gavo 2,062 balsu ir du 
mandatu).

Ką rodo šie rinkimų re- 
zultątai? Jie rodo pirmiau
sia, kad Klaipėdos krašto 
gyventojų didelė, didžiuma

kus.su


Antradien., Biržei. 21, 1932

PHILADELPHIA, PA.!Degtukų ir Intervencijos Generolas DETROIT, MICH.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Kiekvienas Lietuvis Ir Sąmo
ningas Darbininkas Turi

lingai, be jokių

tukli, c
Vokietijos laikraštis “Di! dienraščiai, 

'neijc montag ceitung” rašo, | vės”.
■ kad įvaras Kreigeris vedė! akivaizdoje visų nelaimių, lai- Middle Belt. TAT W 
tmetų kovą prieš Sovietų Są- mėjimų ir pralaimėjimų, mūsų' die Belt sukitės po tiesiai; dar 
jungą. Sovietų degtukai Į dienraščiai yra būtinai 

I darė < 
j Kreigerio koncerno degtu-i 
i karus. Kreigeris nepajėg-. 
damas sumušt Sovietų deg-1 
tukus ne vieną kart siūlė I 
Sovietams Vokietijoj parda-Į 
vinėti Sovietų degtukus per j 
Kreigerio rankas. Sovietų I 

| vyriausybė to. nepriėmė. Ma- 
^ža to. Kreigerio degtukų 
i gamyba buyo priklausoma 
■nuo Sovietų Sąjungos, kur
Sibire auga geriausi me
džiai (listvenica) degtu- 

jkams.
Kreigeriui ne tik nepasi-

■ sekė panaikint Sovietų deg
tukus, bet, priešingai, So
vietų degtukai, kaip geres- 

:ni, vis didesnio pasisekimo 
: įgaudavo pasauliniam rin- 
jke. Tai spyrė Kreigerį ir 
i jo kompanijomis vis labiau 
j galvot apie karą prieš So- 
• vietų Sąjungą. Bet štai 
j ekonominis krizis smarkiai
pakirto Kreigerio koncerną. 

, Jo reikalai vis labiau šluba
vo. Per ilgą laiką Kreige- 
] ris slėpė, kad jo reikalai vis 
(blogyn eina. Pagalios, ne- 
j išturėjo ir nusižudė. Po nu- 
(sižudymo tuoj iškilo aikštėn 
i daug Kreigerio koncerno 
'šunysčių. Akcijų 
'smarkiai nukrito, 
vyriausybė imasi 
priemonių, kad tik 

(Kreigerio koncerno 
Tą. Kreigerį tur 
kits degtukų ir intervenci
jos generolas, kad toliau eit 
su karo ruošimusi prieš 

(SSRS.
Kreigerio koncerno ban- 

jkrutavimas be abejonės pa- 
l lies ir Lietuvos finansus, 
I kurie paskutiniu laiku 
smarkiai priklausė nuo 
Kreigerio koncerno.

gėrio koncerno monopolio. 
Tai, aiškus dalykas, turėjo 
lengvi n t jam tų šalių trau
kimą į kovą su SSRS, tai 
turėjo lengvint jų traukimui 

! į kara su SSRS. Lietuva ir- 
!gi gavo paskolas, o fašistui 

. .. . , .v i “galvos” gavo savo porci-įnebūtų įleistas _is;ja. už f] ku mon ųinut. 
ruomi jam nipejo.į;edams Smetonien- gįv0 j ’ ■

turėt bet ir Sovietų Sąjun- h. TuMieng u 
gosjegtutai gamybai smūgi |ion() litų. ,Buv0 patepta ir 

kitiems.
Ką gi gavo Lietuvos dar- 

Prie to jis ėjo to- pinosi, bet už ta monopolį bininkai? Akių dūmimui fa- 
jam dar duodavo paskolas ir ge- šistM valdžia prižadėjo deg-|

'tukti fabrikuos darbininkui1’3®, ..V?11.1, P, 1 ‘
i;—r. v,„v„ skelbti si pikniką. Kiekvie-

nam reikia pasidaryti išvada, 
kad jo priedermė ir labai svar
bi pareiga yra būti spaudos

Apie Kreigerio, kurį Lie- buržuazinėse šalyse. Jis rū- 
tuvoj vadina kraugeriu, nu- pinosi, kad tik jo degtukams 
sižudymą jau nemažai rašė būtų monopolis ir kad be! 
Lietuvos buržuazinė spau- jo leidimo nei vienas deg-' 
*da. Bet ji nutyli tą, kuo tukas 
ištikrųjų buvo tas Kreige- SSRS.
ris. Nutyli tą, kad Krei- ne tik sau didelius pelnus 
gėriui ne stačiai rūpėjo iš- 1 
plėšt savo ir savo kompani- 
jonų degtukų gamyba. Jam suteikt.
rūpėjo geriau paruošt dir- Antrą, Kreigeris ne sta- 
va karui prieš Sovietų Są- čiai degtukų monopoliu rū- 
jungą. 1 # 
kiais keliais. Pirma, 
rūpėjo ekonominiai pakirst rus pinigus mokėdavo įvai- 
Sovietų Sąjungą. !

Jau nedaug laiko liko. Ne
dėlioję, 26 d. birželio, Beech- 

Darže, Detroito lietuvių 
J darbininkiškų organizacijų Są
ryšis rengia gyvą ir demons- 
tratyvį pikniką spaudos nau
dai. Apie šį pikniką turi visi 
sąmoningi darbininkai žinoti. 
Ne tik, kad žinoti.—Yra sklei
džiama plakatai, jie turi per
eiti per rankas daugelio dar- 

į bininkų. Darbininkai nuo vie-

’ J Sovietų' rių valstybių prezidentams, nemažint, algų jiems _neka-1
Sąjunga daug degtukų ga- ministeriams ir kitiems au-iP°t- Bet tie prižadėjimai 
bena užsienin. Kad suar- gštiems ponams. Duodavo i į)UV° ne geresni už kitus fa- 
dyt tą gabenimą ir sau dau- i paskolas ir gerus kyšius pi-|žistų pažadėjimus; jie buvo . piknike, 
giau pelno turėt, Kreigeris inigais ir akcijomis, kad la-;reikalingi vien darbininkų 
sumanė į savo kdtnpanijonų biau suinteresuot kitas ša-: apgavimui. dnn4n_
rankas paimt degtukų ga- lis ir jų vyriausybės žmo-' monopolio įvedimo prasi-

gijų komitetų nariai jau išdir
bo planus, kad turi būti gera

.. ..v-. . . Atsidarė Darbininkiškų Knygųmuzikaliska programa ir geri „ _Krautuve
j kalbėtojai, kurie sakys kelias! 
j prakalbas. Kalbės “..............
ir “Laisvės” štabų nariai, jo kur gauti bėgamais dienos Užsakymus siųskite 
Draugai bus prieš 26 d. bir- klausimais knygų, 
želio kelionėje į darbininkiš-, čių ir darbininkiškų 
kų organizacijų seimus (Cle-įTai buvo vienas iš didžiausių j 
veland, Ohio.). Tai bus ga-i trukumų. Tiesa, užlaikė Ko-1 
limybių kalbėtojams ir šiaip munistų Partija mažą kriygy-j 
svečiams būti Detroito spau- nėlį ir tas buvo ant «—+**~ 1
dos piknike, 
irgi bus

• grama, 
kiams. 
žaislai, 
einama, 
ros. O

Puslapis Trečias

jis veda darbininkus. Kiek
vienas darbininkas turėtų įsi
gyti ir perskaityti ją.

Vaikam mokintis vadovėlių 
iyra anglų kalba, įliustruotų

Iki sioliai Phila. darbiniu- (įvairiais paveikslais. žodžiu 
Vilnies” j kai neturėjo knygyno, neturė-1 sakant, įvairių knygų randasi.

• antrašu:' 
brošiūrai-j Darbininkų Knygų Krautuvė, •• 

žurnalų. >919 Locust St., Phila., Pa.
M. Žalei.

• Atsiminkite, lietuviai darbi- 
l uoj J)O degtu- nįnkai, bedarbiai ir tie, kurie 

y dirbate, kad lietuvių darbinin- 
mybą ir pardavimą visose nes paturėjime Švedų Krei-idėjo masinis degtukų fabri-.kų spauda šiandien lošia svar

bu darbininkų liuosavimas. ■ bią rolę. Negirdėto krizio lai-1 . ....
’Buvo atleista du trečdaliai ke, baisios bedarbės metu nie- eję’ a insime m,n mus, 
!visu degtukų darbininku, i kas šiandien priešakyje dar- “Pkalbesime savo vargus ir
Dabar žadama dar suma-, bininkų klases taip aiškiai ne-^’P.T ’. k, r’T

,žint degtukų darbininkų: atsistojo ginti darbininkų rei- ■ ‘idJ° jhrbininkai' neorgani1 
IkJ ir/ tni ^metn . kalus, kaip darbininkiška lncko darbininkai neoigani-

SKaicių. net uz tai bmeto | , izuoti negali nuveikti. Ot tai
i nos-Tubeliai gyvai suintere- • sPauua. i 017 * r.suoti karu su Sovietu 'Sa- . - :■ vi . i i • j "v < bų bedarbių mėtymą ir uz or- , junga kad apgint švedų > ganizavimą plačiųjų masių j 
.degtukus nuo Sovietų deg-.bec|arbįų tarybas, šią svarbią 
tukų. I kovą atlieka mūsų darbininkų I

, “Vilnis” ir “Lais-i
Šio krizio momentu, važiuokite

antro • 
Vietinės spėkos! augšto. Taip, kad labai ma- 

prirengtos, gera pro-'žai darbininkų galėjo matyti, 
Orkestrą, grieš šo- i kur gali gauti knygų nusipirk- 

Visoki seni ir nauji ti.
Proga yra visiems pri-1 Naujai apsidariusioj knygų 
. Dabar pradžia vasa- krautuvėj, bus įvairių mokslo 
tai svarbą daro su- šakų knygų, knygų apie kla- 

sieiti visiems lietuviams skait- siu kovą, Markso raštai, Leni- 
skirtumų. no raštai ir kitų revoliucinių 

Bedarbiai, dirbantieji ir šiaip • rašėjų. Taip pat bėgamais 
spaudos geri rėmėjai ir šimpa-1 dienos klausimais brošiuraičių, 
tizatoriai kviečiami. Visi mes nuo vieno cento iki 25 centų, 
vieną ir tą pačią naštą sun- Kiekvienas darbininkas ir be- 

| kios bedarbės turime nešti, darbis galės įsigyti knygutę ir Į 
i Spaudos pikniko dienoje, susi- šviestis klasine apšvieta.

Prieš algų kapojimą, iš stu- ir yra svarbu bflti kiekvienam žingeidi
lietuviui spaudos metiniame skaitos, 
piknike, birželio 26 d., Beech-! 
nut Darže!

D. S. Reporteris.

PASARGA:
Ecorse Road iki

Privažiavę Mid-

MONTELLO, MASS.
į A.L.D.L.D. 6 Kuopa rengia Šokius 
'kurie jvyks 25 dieną birželio, 8 va
landą vakare, Liet. Taut. Namo 
Parke. Prašome draugus ir drau
ges, vietinius ir iš apielinkės, da
lyvauti minėtame parengime ir tuo- 
mi paremsite kuopą finansiniai, nes 
dabar kuopos iždas yra tuščias.

Rengimo Komisija* 
(146-149)

L. D. S. A. 2 RAJONO NARIŲ 
DOMEI!

I Antro Rajono pusmetine konfe- 
j rencija jvyks 26 dieną birželio, 1932 
m., 11 valandą ryte, Maple Park, 
Lawrence, Mass. Draugės, prisiųski- 
te delegates neatbūtinai. Laiškai 
yra išsiuntinėti visom kuopom su 
paraginimais, kad visos kuopos da
lyvautų šioje konferencijoje.

Rast. E. B.
(146-148)

SO? BOSTON, MASS.
AIJ>LD. 2-ros kuopos susirinki** 

tai I ma įvyks trečiadienį, 22 dieną, bir- 
iželio (June), Kliubo svetainėje, 376 

raiae-j Broadway, 7:30 vai .vakare, šis

Viena iš didesnių knygų die
nos klausimu, tai “Toward So
viet America,” parašyta drg. 
W. Z. Foster, Komunistų Par
tijos kandidato į S. Valstijų

I prezidentus. Ši knyga labai i 
i skaityti ir lengvai j 

Kas svarbiausia 
spausdinta stambiomis 

imis ir labai aiški. Fosteris susirinkimas'bus svarbus, todėl visi 
, , . _ i dalyvaukite ir atsineškite pinigų už-
beciaroes | sjmokėti duokles už šiuos metus ir 

Jis • atsiimti knygas, kurios jums priklau- 
aiškiai išdėsto krizį ir kur link'/0’ (145-146)

aiški.
(analizuoja išeitį iš 

Automobiliais komunistiniu taškaregiu.

verti žas randasi ant Middle Belt.'
didelę konkurenciją, ParGmtj’_ rejkia sutraukti elide- Važiuojant Michigan Avenue,! 

Middle Belt suki-!I ei.
D. S. R.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISĘON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

Ar užsi>
t, i 1 ‘i -'
f t t | f 7*2 A į.

trauki?

“ Kaip nepagei 
dalijamas svečias

klausimas paprastai 
vengiamas. Kodėl?

vertė
Švedų 

įvairių 
suturet 
bonkro- 
pakeist

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

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

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

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

New York, N. Y.

R užsitrauki dūmą? Kodėl su šiuo klausimu 
cigaretų skelbimuose buvo elgiamasi, kaip 

su “nepageidaujamu svečiu”?

Jums tai labai svarbus klausimas — nes jūs 
tikrai užsitraukiate — mes visi užsitraukiame — 
kiekvienas rūkytojas užsitraukia — kiekvienas 
rūkytojas įkvepia kokią nors dalį dūmų, kuriuos 
jis ar ji ištraukia iš cigareto.

Ar užsitrauki dūmą? Paprastas klausimas. 
Tačiau tylėjimas šiuo dalyku — gali būti pilnas 
reikšmės.

Lucky Strike drįso šį klausimą iškelti 
dėl to, kad tūli nešvarumai glūdinti net 
puikiausio, lengviausio tabako lapuose pašalina
mi Lucky Strike įžymiuoju valymo procesu. 
Luckies tą procesą išrado. Tik Luckies jį turi!

Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsitrauki! 
Todėl šis svarbus pranešimas yra jums!

Copr., 1831, 
The AmerkM 

Tobacco Co.

1V>

t 
t It’s toasted

Jūsų Apsauga - prieš knitejimus - prieš kosulį

; O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 modernilkų 
minučių su pasaulio geriausiais lokių orkestrais ir Lucky Strike 
perstatymais, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, įr Šeltadienio

. vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.



Balukonis, J. Demikis, J. Bu- 
zienė ir Ad; Bingle—po $1; 
St. Zalieskas ir Joe Aflukas 
po 50 c. Kerpečienė, K. Bel- 
kuvienė M. Talauskas po 25 
cent.

Viso su smulkiomis auko-
Aukavu- 
tariame

Puslapis Ketvirtas . Antradieni, Biržei. 21,

U u I tan-
n

1

LYNN, MASS.

Komisija

ROCHESTER, N. Y M

silpną kūdikį? įKokia motina visada ga“ |reikia stebėtis.

prasiplatinus knyga vardu:

laisvės Pikniko Žinios

p.

KAPITALIZMAS AR KOMUNIZMAS
PHILADELPHIJOS APIELINKĖJE

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

ga- 
ma-

Taipgi labai reikalinga darbininkų, 
pavelys, padirbėkit savo dienraščio 

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

d an
tį ž gerus pi-

Darbininkai jau neturėtų 
duotis mulkinti tokiems nieka- 
dėjams, kurie laiko darbinin
kus tamsybėje ir išnaudoja.

Proletaras.

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

Drg. J. Bimba iš Patersono rkšo:
“Į ‘Laisvės’ pikniką jau turime suorganizavę vieną busą pil

ną ir darbuojamėsi, kad suorganizavus antrą busą ‘piknikie- 
rių.’ Be to, dar atvyks kokios penkios privatinės mašinos pa- 
tersoniečių.”
Taip pat newarkieciai jau turi pasirandavoję du bu- 

sus. Cliffside ir Elizabethas kol kas dar telpa į vieną 
busą.

skaityti draugo Pranaičio laišką: 
“Drg. P. Bukniui.

Brangus Drauge!
niko

”, o turėjo savo tikslu iš-

kenkti. Tarp Anglijos katalikų yra plačiai [čias, kurias gerasis dievas įrengė? 
prasiplatinus knyga vardu: “Knyga del ištiesų yra ta pekla? Kunigai, vyskupai, 
Vaikų,” parašyta kunigo Furniss. šis ku- kardinolai ir popiežius atsako, kad pekla

Jie 
kiek 

Čia ir pa-

Aukos Padengimui Lėšų

Dar kovo mėnesį, kuomet i mis surinkta $9.50. 
čia kalbėjo draugas Mizara, siems darbininkams 
surinkta aukų padengimui lė- ačiū, 
šų sekamai: E. Stalijonis, M.

Lęnkijos Senatoriaus Bogu- mu
ševskio Atsišaukimas j Dar- gelbėt ir sustiprint turtin- !§evskis° primena/ kad 

bininkus ir Valstiečius gųjų klesų diktatūrą.” (atstovai kaltinamųjų
Toliau senatorius Bogu- laike Bresto proceso

Tarp darbininkų ir vals- ševskis aprašo katastrofiš- 
čių labai dideliam kiekyj ką Lenkijos ūkio padėtį ir

M
N
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nizmasi Kapitalo diktatū
ros nuvertimas galimas tik 
revoliucinės masių kovos 
keliu. Darbininkų ir vals
tiečių valdžia, kuri bus įkur
ta ant fašizmo į

(Tąsa)
Kunigas C. H. Spurgeon’as 

bauginančiai aprašo gerojo dievo pasiųstų 
j peklą kentėjimus.

“Reikia tik sau įsivaizdinti
Apie vargšą nenaudėlį liepsnoj!
žiūrėk, kaip jo liežuvis kabo
Tarpe jo pūslėtų lūpų! Kaip tai
Išdegę ir nusilupę jo burnos gomuriai;
Išžiūri tartum nudegęs pagalys!
Matykite juos maldaujančius lašo vandens, 

bet to negauna! Aš čia neperstatysiu visą tą 
baisų reginį; užteks pasakyti, kad ta pekla pek- 
lų bus griešninkams, kurie turės kentėti amžinai. 
Jie matys dievo sostą ir ten matys užrašyta 
žodį ‘amžinai’.”

Iš šito kunigo aprašymo mes gauname 
pilną “supratimą,” kad dangus ir pekla 
randasi toj pačioj vietoj, nes griešninkai, 
būdami ir spirgėdami pekloj, matys dievo 
sostą ir ant jo užrašytą žodį “amžinai.”

Na, ir jeigu dangus ir pekla yra tik sker
sai gatvę, tai ir atmosfera (oras) abiejose 
vietose turi būti ta pati.

Šitas kunigužis, taip rašydamas, gali sau 
ir savo draugams biznio atžvilgiu daug pa-

nigas buvo specialistas aprašyme peklos 
baisenybių ir bauginimų mažų vaikų, čia 
žodžiai, kaip jis aprašo mažų vaikų pekloj 
kentėjimus: ■

“Jo akys yra degančios, tartum dvi degančios 
anglys. Dvi ilgos liepsnos išsikišę ir dega iš jo 
ausų. Retkarčiais jis atidaro savo burną ir vie
toj kvapo verčiasi laukan deganti ugnis. Bet 
klausykite! Ten girdisi burbuliavimo balsas, 
tartum iš verdančio katilo. Ar tai ištiesų ten 
katilas verda? Ne. Tai kas ten tokio? Klau
syk, štai Ims: kraujas verda ir drasko vaiko 
gyslas. Galvoj ir kauluose smegenys verda, bur
buliuoja ir šitas sudaro tą balsą. Klauskite jo, 
už ką jis taip yra kankinamas? Jo atsakymas 
bus, jog kada jis gyvas buvo, tai jo kraujas vi
rė, idant daryti blogus darbus.” 

Ir toliau tas barbaras kunigas rašo:
Mažas kūdikėlis randasi raudonai degančia- daugelis dabar gyvena tos peklos kančiose. 

...... i jis Spiegia ir sten- baisi pekla yra ne tik fiziniuose kentė- 
Matykite, kaip jis , jimUose bedarbių ir dirbančiųjų, bet ir pro
tą ugnį! Su savojte vyrų bei, moterų, kurie dreba iš baimės, 

įsivaizdavę" sau apie peklos kentėjimus po 
mirčiai. Žmogus, kuris dreba prieš kuni
gą, kuris nustoja žado ir išbąlą, kada jam 
kunigas pasako, kad jo kalba, darbai ir el
gęsis yra priešingas bažnyčios įstatymams 
ir veda į peklą, tai jis drebėdamas, su pas-

me pečiuje. Girdėkite, kaip 
giasi iššokti iš to pečiaus! 
daužosi, kaip jis vartosi po 
mažomis kojukėmis jis daužo pečiaus dugną. 
Jūs galite matyti ant veido šito mažo kūdikio 
išreiškimą tų visų baisiausių kančių, kurias jis 
turi pakęsti pekloj.”

. Tad ar dyvas, kad nemažai tikinčių mo
tinų, mirus jų kūdikiams, išeina iš proto?
Motinai dideliai širdį skauda, nustojus savo' kutiniais centais per tą patį kunigą sku- 
mylimo kūdikio, bet nesulyginus didesnis | binasi sugrįžti vėl ant “gero” kelio. Tokio 
širdies skaudėjimas ir neramumas ją per1 žmogaus protas pilnas peklos. Ta moteris, 
dienas ir naktis kankina,^ kad gal jos kūdi- kuri atsikelia anksti žiemos rytą iš šiltos 

lovos ir dideliam šaltyj per gilų sniegą 
klampoja kelias mylias, kad išklausyti ank
styvų mišių, bijosi, vargšė, kad, jeigu ap
leis mišias, tas bus jai priskaityta už 
“smertelną grieką” ir už tai po mirčiai jos 
dūšia turės per amžius pekloj kepti. Ta 
baimė daro iš moteries gyvenimo peklą.

(Daugiau bus)

kis be jokios pagelbos pekloj spirga.
Na,.kaip 11168 gahme pavadint tokią 

krikščionišką vadinamą dorą, ką tūkstan
čiais siuntinėja tokius šlamštus į namus ir 
baugina, nuodija mažų kūdikių protą?

Tas kunigas daug parašė panašios “lite
ratūros” apie kūdikių pekloj kentėjimus ir 
visi raštai buvo užgirti ir atspausdinti su 

platinasi senatoriaus Bogu- kapitalo puolimą ant prole- verst viešpataujančią tvar- 
tariato, valstiečių ir paverg- ką”, 
tųjų tautų. “Bijodami ne
tekti valdžios, valdantieji 
elementai pavertė Lenkiją 
į milžinišką/ kalėjimą. Vi
sas visuomeninis gyvenimas 

I apipintas šnipų ir įprovoka- 
j torių tinklu. Žandaras tapo 
kiekvieno darbo žmogaus 
mirties ir gyvenimo šeimi
ninku. Kartuvės gręsia 
kiekvienam visuomenės vei
kėjui, kovojančiam už liau
dies reikalus.” v

Boguševskis iškelia aikš
tėn rengimąsi Lenkijos im
perializmo į karą prieš Že-

ševskio atspausdinta dekla
racija. Boguševskis nese
nai buvo aktyvus pilsudski- 
ninkas, išrinktas į senatą 
valdžios “nepartinio bloko” 
sąrašu (taip vadinasi fašis
tų partija Lenkijoj).

Toj deklaracijoj senato-j 
rius Boguševskis pareiškė, 
kadmis, “kaip ir dešimtys ir 
šimtai Lenkijos žmonių, įsi
tikino, kad Lenkijos valdy
bė iš pirmų jos gyvenimo 
dienų buvo a kapitalistinių 
privilegijų valstybė, kad ge
gužės perversmas nebuvo 
“kova su reakcija ir byrėji-

KUR YRA PEKLA?
(Sulig Marshal J. Gauvin)

A. M. Metelionis
katalikų bažnyčios antspauda ir katalikų 

štai kaip bažnyčia tą kunigą vadina “mažų vaikų
apaštalu.”

Visos žmonijos kalbos negali apsakyti 
tos baimės, drebėjimų, kančių, kurios buvę 
paneštos del tos baisios ir sykiu žioplos 
dogmos—amžino pekloj kentėjimo. Baisy
bės inkvizicijos, žiaurumai krikščioniškų 
karų, tos neapykantos ir persekiojimai, 
kuomi krikščionybė taip pasižymėjo per 
šimtmečius, tai žymia dalim buvo pasekme 
tikėjimo į peklą. Dar vaiku būdamas, žmo
gus įtiki į tą žioplą pasaką apie peklą, 
tampa bailiu, lieka lengva auka fanatiz
mo.

Mokinimas apie peklą padaro pasakišką- 
dievą nesulyginamai žiauresniu, negu žiau
riausias žmogus gali būti. Koks tėvas ga
lėtų visada be pertraukos kankinti savo
U__A.---------c --------------------- „ ------------------------------- --- -------------------------- . O

lėtų žiūrėti į kentėjimus savo kūdikio? 
Ar gi būtų logiška sakyti, kad žmogus savo 
elgesiu yra daug geresnis už savo garbina
mą dievą? Ot čia ta išgarsinta dievo mei
lė ir gerumas, kada palyginame su tėvo ir 
motinos meile, tai subyra į pelenus.

Bet kur žmonės kentės tas amžinas kan-
Kur

Kokių nesąmonių ir nepri
daro tie tamsybės palaikyto
jai. Dabar jau visi jaučia ne
darbo pasekmes—krizį. Tai j 
kunigai ir vyresni apaštalai 
surengė čia, parke, kur lošia 
jauni vaikinai bolę, pamaldas. 
Bet kam jie tas pamaldas su- 

jrengė? Pilno senso žmogui, tai 
Jie susirinko 

su visomis “karūnomis” mels
tis, kad pašalinus bedarbę ir 
sugrąžinus “prosperity”.

I **■'*’. 7

yra, bet kur, tai jie nežino. Gal ta baisi 
pekla randasi ant vienos iš tų tolimų/ 
žvaigždžių, ką mes matome naktį? Gal vi-’Į Philadelphijos draugų pasirįžimo niekas nepergalės, 
dury saulės, kuri šviečia ir šildo mūsų že-( Visuose pirmesniuose “Laisvės” piknikuose jie masiniai 
mę, ir tuo padaro galimybę gyvybės palai- j dalyvaudavo, masiniai pribus ir šiemet. Prašome pasi- 
kymui? O gal ant to negyvo mėnulio, ku
rio šaltą išvaizdą mes matome? Tūli tiki, 
kad mėnulis tai geriausia vieta peklai, tai 
gal ji ten ir randasi?

Bet žvaigždės, saulė, planetos, mėnulis 
yra tik besisukančios krūvos medžiagų,., 
įvairiuose laipsniuose evoliucijos. Kiekvie
na iš jų turi savo užduotį gamtoj ir nuola
tiniai keliauja. Tada ir vėl mes sugrįžta
me prie klausimo, kur yra pekla? O gal 
būtų jau laikas pajieškoti tos peklos čia,

■ ant žemės?
Taip, ta baisioji pekla randasi čia ant že

mės, pasauly, kuriame mes gyvename, ir

neyos komediją.
Kas liečia taip vadinamą 

‘“parlamento opoziciją” prie
šakyj su PPS. tai Bogu- 

“jos 
suole 
kėlė 

__  „__  . , kad 
juos nekaltintų norėjime nu-

“Rusijoj,—sako senato
rius Boguševskis—po cariz
mo ir buržuazijos viešpata
vimo nuvertimo pramones 
ir žemės ūkio vystymosi 
eina paraleliai (kartu) su 
nepaprastu apšvietos augi
mu; tautinis klausimas iš
rištas galutinai, ir dargi 
pačioms mažoms tautoms 
duota pilno vystymosi ga
limybė.”

“Dabar,—baigia Bogu
ševskis,—yra tik dvi kovo
jančios tarp savęs1 ideologi
jos: kapitalizmas ir komu-

“Birželio 10, 1932.
“Mano supratimas kas link veltui įsileidimo į ‘Laisvės’ pik

niką bedarbių: reikia duoti veltui tam tikslui padarytus bilie
tus ir paimti kožno bedarbio pilną antrašą, tai būtų žingsnis 
pirmyn kas link organizavimo Bedarbių Tarybos. Tai galima 

• būtų žinoti, kur gyvena bedarbis ir būtų galima kviesti laiš
kais arba nueiti tiesiog į namus ir paaiškinti, ką reiškia Bedar
bių Taryba. O kas link tų, kurie atsiras nenorį duoti savo 
pilną antrašą, tai tie turi pirkti pilnos vertės bilietą arba va
žiuoti namo nematę dienraščio ‘Laisvės’ pikniko. Tai tokis 
mano supratimas kas link bedarbių.

Aš girdėjau, kad žadat kepti visą aviną sykiu, tai tas ne
blogai, bet, mano supratimu, būtų neblogos pasekmės, kad ir 
kopūstų virtumėt saldžių su rūgščia Smetona, o rūgščių su 
rūkytais lašiniais, nes mūsų draugai to reikalauja, o jei virė- j 
jo neturėtumėt, tai aš pusėtinai tame amate turiu patyrimo.

Draugiškai, ;
S. Paulauskas, 

New York City.”

AČiu už patarimus! Bedarbiai, kurie tik turi paliudi
jimus iš Bedarbių Tarybos, bus įsileidžiami veltui ir, ži-' 
noma, tie, kurie pasižadės stoti į Bedarbių Tarybą, gaus 
veltui tikietą. Taip pat, kuriuos draugai patars įsilei
sti kaipo bedarbius, įsileisime. Bedarbiams tikietai jau 
yra padaryti. <

Delei valgių, komisija ims atydon jūsų patarimus, i 
Smagu, kad draugas turite patyrimų ir apsiimate dirbti 
prie valgių gaminimo.

Į
Draugai Brooklyniečiai! Prašome pranešti į “L.” ofi

są kuogreičiausiai, kurie galėsite pernakvinti kiek nors 
svečių. Daugelis atvažiuos iš tolimesnių Pennsylvani- 
jos valstijos miestų^ iš Massachusetts ir kitur. Jiems 
reikės nakvynių. 
Kuriem laikas 
piknike.

se nedirba, čia dirba žmonės, 
darbininkai, o fabrikus valdo 
kapitalistai ir dar labai 
kiai bedieviai.

Bet ne tame dalykas, 
griuvėsių, į netiek pamaldas laikė, 

duos valstiečiams žemę be sakė pamokslus, 
išpirkimo, darbininkams ir matinis tikslas, kad mulkinti 
tarnautojams — darba ir darbininkus, 
duoną, visoms tautoms—pil- ’ 
nos nepriklausomybės 
rantijas, darbo žmonių 
sems—taiką ir laisvę.” 

m

, kurie pradeda 
kelti kovos žodį prieš kapi
talistus ir reikalauja duonos 
arba darbo. Jie kalbėjo, kad 
per 1900 metų katalikų baž
nyčia nekovojus, bet dabar jau 
kovosianti. Bet prieš ką ji 
kovosianti? žinoma, ne prieš 
kapitalistus, kurie prive
dė šalį prie šio krizfo. Jie kal
ba, kad reikia kovoti “prieš 
bolševizmą.”

Kunigija visai nepaiso, kad 
darbininkus išnaudoja kapita
listai. Jie paiso tik savo ki- 
šenius. Dar nesenai čia mirė 
vienas katalikas, kuris neturė
jo gana pinigų kunigui už jo 
“pamaldas”, tai kunigas nei 
nepaiso melstis už tokius. Jam 

j negaila, kad to kataliko “dū
šelė eitų į peklą”. Bet jei 
gerai kunigui užmokėsi, tai ji- 

Na, bet kaip jie gali sugrą- sai tave rūkys ir smilkys ir 
žinti tą gerlaikį, kad čia rei- kad ir bedievis pasiųs į 
kia padaryti, kad fabrikai gaus karalystę 
dirbtų. O dievas gi fabrikuo- nigus.

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
Brooklyne Įvyks Nedėlioję

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

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

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

ir toli čia suvažiuos.

KĄ REIŠKIA BARBECUE
Pirmu kartu “Laisves” Piknike bus ant 

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

KuogreiČiausia siųskite 50 “Laisvės” pik- 
tikietų drg. J. Gėgžnui. Philadelphiečiai yra susidomėję 
pikniku ir daugelis rengiasi važiuoti į jį.

Draugiškai,
A. P. Pranaitis.”

S. Prašau įdėti į dienraštį sekamą pranešimą:

Ekstra!—Philadelphia—Ekstra!
Visi, kurie norite važiuoti į “Laisvės” pikniką, įsigyki

te tikietus iš anksto. Informacijas kaip važiuoti ir ti- 
kietus gausite pas šiuos draugus:

J. Gėgžna, 412 Susquehanna Ave.,
Jonas Bagočius, 1012 Green St.,
J. Waitkus, 1217 Fiord St. ,
Drg. Potienė, 1717 N. Marston St.,
J. Smitas, 5809 Fairhill St.

Tarpe komisijos narių mes matome vardą ir drg. Jo
no BagoČiaus, ristiko, kuris šiame piknike turės puikų 
pasimatymą su kitu ristiku, drg. Bakšiu, iš Worcester, 
Mass.

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

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

lūs darbininkų judėjime, pirmu kartu pasi
matys “Laisvės” piknike Brooklyne. Jiedu 
susitiks ant estrados ir jų susitikimas bus 
ilgos atminties visiem, kurie dalyvaus “L.” 
piknike.

Išanksto įsigykite įžangos tikietus, \ 
nes prie vartų

ĮŽANGA 50c., O IŠANKS. PERKANT 40c.

WILKES BARRE APIELINKĖ
Piknikas Įvyks Nedėlioję 

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

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

BROOKLYNO AIDO CHORO
Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 

Barre Piknike
Tai bus puikiausia programa dailės žvil

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

Programoje dalyvaus Aido Choras iš 
Brooklyn ir vietinis Lyros Choras. Žymūs 
kalbėto j ai sakys. prakalbas.

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse
KAROLIS POŽĖLA

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

Antra pora bus taip pat įdomi matyti.
JONAS BAGOČIUS

puikios reputacijos ristikas susikibs su sau 
neprielankiu oponentu, apie, kurį matysite 
sekamuose numeriuose. .
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Puslapis Penktas

žasčių, delko taip yra. Sky-'timas buržuazijos (ne tik pradėjo pulti vieną jauną vai- 
riuj “Bedarbė didina karo buržuazijos)... konfiskavi- ' 
pavojų” (24—26 pusi.) nu-’imas visų žemių (kieno?) ir 
rodoma į kapitalistinės pra-1 perdavimas jų valstiečių

D. M. ŠOLOMSKAS. —spaudoj Lenino raštai nepa- monės smukimą, kaip eko-'naudojimui; konfiskavimas 
“Naujo Karo Gaisras.” 1932 Rankamai yra naudojami *. nominio krizio augimo reiš- namų (kieno?), dvarų, baž- m., 64 p. > n . . . . ’ v v. ,

Imperialistinio karo pa-’knygutės trukumų, — tai ‘pokarinio kapitalizmo kri- 
vojus, pirmiausia prieš SS-į stoka socialinio, klasinio ka-' zio rolės šiame krizyje.

i Pasaulinis kapitalizmas 
------ --------Knygutė, prikimšta 'pergyvena nepaprastą eko-

kaip dabar, ipernelyg dideliu skaičium ;nominj krizį. Kapitalizmas 
ap-1 gyvena visuotiną kapitalis- 
nu_ tines tvarkos krizį; jis vis

! • t • r-rt • m* i •

Vienas iš žymių politiniųj kinį, ir nenurodoma bendro nyčių (arguir bažnyčių kon- 
karo pa-.knygutės trukumų

RŠ, paskutiniam dešimtme-[rų kilimo priežasčių anali-i 
tyj dar rųekuo/net nebuvo [zo. Knygute. i *” VJ_I 
taip aštrūs^ I ' \ ' (V__________ __ „_
Grobikiškas Japonijos impe-įįvairių skaitlinių, tik 
rialistų karas Chinijoj kas-{sunkina skaitytoją ir 
dien papildomas naujomis i kreipia jo domėsi nuo tik- giliau pusta. Tas nereiškia, ■i • v« * r>t t-» n f . . ... ... .. .. ii-- 1 1_ — -- --- --- ______
siekiančiomis išprovokuoti i kojimo į techninę karo * pu- J °kjosIšeities negalį rast,
karą prieš ją. Visa eilė 
faktų, privestų '‘'Priekale”

provokacijomis prieš SSRS., i rujų karo priežasčių jieš- |kad kapitalizmas pats supus

sę. Tiesa, pradžioj knygų-1 Revoliucinis išėjimas iš kri- 
xan.u, pi.vcovų ,tės yra pažymėta, kad “ka- į210 prigulės nuo darbininkų
ir kitoj darbininkų spau- įpitalistinėj tvarkoj karas Iklases, kuri, komunistų par- 
...................... ■’ ’ (p. 5), tijai vadovaujant, patraukus 

nija, o pirmiausia, Franci-kad prie jo veda visa kapi- say°. pusėn varginguosius 
ja, Lenkija, Rumunija deda balistine sistema. Bet šitai .........—”
visas pastangas greitesniam'reikėjo į 
antisovietinio karo išprovo-' mais faktais, o 
kavimui.

Tokiu momentu pasįrody-j av^miL 
mas populiarios, masinės: Knygutėj yra ir daugiau vj •' 
knygutės, pašvęstos darbi-{trukumų. Nepilnai ir nevi- paskaitas"ir kalba 
ninku masių mobilizavimui' sai teisingai vietomis nu- ra įarpe imperialistų ^gru- 
prieš aštrėjantį karo pavo- šviečia pamatines priežas-'p. „ - - • - ; ■>
jų, saukiaųąios prie SSRS^tis paliestais klausimais. 12 aįviraį kapitalistai

doj, rodo,-kad ne tik Japo-iyra neišvengiamas,”

valstiečius, per proletarinę
įrodyti atatinka- revoliuciją turi galutinai 

knygutėj sudaužyti kapitalistinę sis- 
! pasitenkinta bendru formų- temą ir pakeisti ją socialis- 

itine.
27 pusi. d. Šol. rašo:

virai rašo knygas, laiko 
, apie ka

fiskavimas?) ir kitokių įs
taigų ir perdavimas jų so
vietams...”

Į klausimą, “Kur išeitis” 
(62 pusi.) d. Š. atsako: 
“Reikia darbininkams švies
tis ir organizuotis.” Čia 
nepaminėta kova, nuolatinė 
kova del kasdieninių darbi
ninkų reikalų, rišant ją su 
kova prieš visą buržuazinę 
tvarką. Klasinė apšvieta 
reikia surišti su kova. Ko
voje lengviausia ir geriau
sia ir į organizacijas įtrauk
ti darbininkus.

Ne visai vykusiai apibū
dinama ir A. L.. D. L. D., 
kaip “parankiausia organi
zacija prigulėti darbinin-

PITTSBURGHO IR APIELINKfiS 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931:Draugijų Adresai, Kurios 

Turi “Laisvę” už Organąkiną, kuris yra kanadietis iš 
prigimties. Girdi, kaip tu gali 
dėtis su Šitais ateiviais, 
jaunas vaikinas pareiškė, kad 
ir jis yra darbininkas, tai visų 
yra pareiga dalyvauti sykiu 
kovose ir reikia gauti pašal
pos.

Paskiaus policijos viršinin
kas, gerai iškoliojęs delegaci
ją, įsako vėl ateiti vėliau, nes J 
jisai turi įteikti šiuos reikalą-: 
vimus miesto majorui. Vėliau 
susirinkus visi bedarbiai dar
bininkai gauna po kortelę del 
vieno pavalgymo į dieną res- 
torante per 7 dienas. Pas
kiaus majoras važiuosiąs į To
rontą ir prašysiąs gubernato
riaus daugiau pašalpos. Tai 
menkas laimėjimas. Darbinin- i 
kas sykį į dieną gaudamas 
valgyti, tai gali tik badauti ir 
neilgai išlaikyti savo gyvybę. 
Bet tik su kova ir tai gauta. 
Tad visi darbininkai turime ži-; 
noti, kad tik kovodami galėsi-; Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.

i Pirm, pagelb. M. Panelis, 175 
24th St.

Prot.
49th St.

Bet

me v ką laimėti. Skaitykime
“Atikams” (p. 63). Dalykas tur! darbininkų laikraščius, kaip 

būt ne parankume, bet kla- j “Laisvę,” “Vilnį” ir stokime 
savas organizacijas.

W.
” Reikia pažymėti, kad 

i kalba 
., negu 

apie karą. “Nusiginklavi- 
|mo” komisija su pakomisi- 
i jomis turėjo apie 150 po- 

Tas 
imperialistinio karo, mark-iyra reikalinga darbinin- 

_ sistiniu atžvilgiu, kuomet kam akies dumt. Tikreny- 
čias Amerikos lietuvių dar-,v i e š p a tauja kapitalistinė b^j gj tiesioginiu apsigin- 
bininkų mases su tuo, kaip tvarka, yra paremtas smur- jkiavimu, diplomatiniais, po-,' 
imperialistai ruošiasi prie tu. Bet kapitalistams kiek- i litiniais ir ekonominiais bu- 
naujo karo, kaip didina ka-[vienas jų žemlapis yra £>ro- ;daig rengiasi imperialistai 
ro jėgas, o taip pat nušvie-Įtingas, kuomet galima kuo-[prje naujo karo, o visų pir- 
čia praėjusio karo pasek-[daugiausia darbininkus iš-[ma piae karo prieš Sovietų 
mes ir parodo tą naštą, ku- naudoti, didinti kapitalą ii [Sąjungą. Beje, knygutės 
rią užkrovė ant darbininkų palaikyti savo viešpatavi-, trukumas yra tas, kad ji 
ir darbo valstiečių pečių mą. ! visiškai nepamini buvusių

į, prampartijos ir 
menševikų bilų, kuriose la
bai aiškiai pasirodė impe
rialistų karo prieš i

gyniino nuo imperialistų už
puolimo, turi diddlės reikš
mės ir užsitarnauja plačiau
sio jos paskleidimo darbi
ninkų masėse.

Recenzuojama d. Šoloms- 
ko knygutė supažindina pla-

pusi. skaitome: Imperia-1 daugiau apie taika
listai sudraskė pasaulio1 
žemlapį, pridarė visokių be-' 
protiškų koridorių.” Pašau-[ 
linis žemlapis prieš ir po pasitarimų~

praėjęs didysis imperialis- i Skyriuj apie Sovietų Są- žalotojų 
tinis karas. Nušviečiama I jungą ir kapitalistinį pašau- menševi
II-ojo Internacionalo parda- lį duodama pamatinės 
vikiška role kaip 1914 m., skaitlinės kaslink SSRS.
ftaip ir naujo karo ruošime, liaudies ūkio progresyvaus rengimas. 
Prie teigiamų knygutės pu-, augimo ir smarkaus kapi- KalbantKalbant apie Chinijos re

voliuciją, netiksliai nurody-šių dar reikia pažymėti nau- talistinių šalių pramonės 1
dojimą Lenino ištraukų iš sumažėjimo ir bedarbės au- ta Chinijos komunistų par- 
Lenino raštų, kadangi abel- gimo. m 
nai masinėj darbininkiškoj žymima pamatinių

Tas tiesa, bet nepa- tijos ir Sovietų valdžios 
J prie- programa (34 p.): “nuver

PIKNIKAS

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

Organizatorius, M. Šleiva.
80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulis,
6Crawford

Finansų raštininkas. A. Siekis,P. Oj, Box 4, 
Protokolu raštininkus. S. Rasimaviėius,

140 Mechanic St.

st.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam:
Pirm. W. Gelusevičla, 51 Glendale St.
Pirm, paeglb. A. Sauka, 

256 Ame* St.
Nutarimų raSt. J. Stripinis.

49 Sawtelle Ave.
Turto ra5t. K. Venalauakia.

12 Andover St.
Ligonių raftt. M. Jazukevičia,

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis,

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Avo.j 

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hnntington St.
Visi Montell. Maas.

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

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

RaŠt. P. Janiūnas, 128

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

Prot. sekr. A. K. Sliekienč, 8121 EI- • 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

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

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

' LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAITCV^tės NAUJOS VALDY

BOS, ’
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut, Mass. 

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

Lowell, Mass.
11 Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

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

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

500 Lawrence St., Lowell, Mass. 
Kasos glooėjai: J. M. Karsonas,

42 Tyler St., Lowell, Mass.
ir A. Raudeliunas,

75 Union St., Lowell, Mass. 
Maršalka M. Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass.
Draugystės mėnesiniai susirinki

mai atsibūna kas antras nedėldienis 
i kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

W. Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.

W.

sinėj organizacijos esmėj.
Vistik, nežiūrint čia nu

rodytų ir kaikurių kitų tru- i 
kūmų, d. Šolomsko knygute j 
yra naudinga darbininkų 
klasei.

Rimkus ir K. Var-nas
Nuo . Red.—Autoriaus 

aiškinimas tilps rytoj.

K.

BRIDGEWATER, MASS.
Šitas miestelis mažas, bet

* čia reikia pažymėti ne 
sai tikslus, neduodant atatinka
mo paaiškinimo, ištraukos iš 

{Lenino raštų pavartojimas (58 
pusi.) apie partijos valymą. 

[Leninas 1921 m. reikalavo per 
SSRS kom. partijos valymą iš
valyti apie 99 nuoš. I 
menševikų, po 1918 m. įstoju
sių į kompartiją, žinomą, Le
ninas, taip rašydamas, manė ne 
apie darbininkus, eilinius parti
jos narius, buvusius menševi- 

juiiipc- jkus. Taip bendrai pritaikyt šį 
SSRS, formulavimą prije bu v. menševi

kų partijos narių bei jokio pa
aiškinimo kapitalistinėse šalyse 
'yra neteisinga, nes tas tik ap- 
I sunkintų mūsų kovą už bendrą 
| kovos frontą iš apačių, už iš
plėšimą socialfašistų suklaidintų 
darbininkų iš jų globos. Leni
nas kalbėjo konkrečiai apie 
SSRS, o ne apie visą Kominter- 
ną. šiandie netgi ištisomis 
grupėmis (pav. Vokietijoj) s.- 
d. darbininkai pereina į revo
liucinio proletariato eiles ir net 
į kompartijos eiles. Mes nuo 
jų ne tik neatsisakom, o trau
kiam juos prie savęs. Mes ne- 
atstumiam ir tų inteligentų, ku
rie kovos sukuryj prisiartina 
prie mūsų ir galų gale nori įslzit 
į mūsų eiles.

pa-'čia lietuvių yra gana didelis 
būrelis. Yra ir kelios dar
bininkų organizacijos. T.D.A. 

vi- rengia pikniką birželio 26 d.,
L. T. Namo parke, Montello, 
Mass. Dedama visos pastan
gos, kad šitas išvažiavimas 
būtų geras ir smagus. Gaspa- 
dinės jau darbuojasi, kad ge
rai būtų pagaminti pietūs ir

VI-

buvusiųjų kiti užkandžiai.
Tad, parengimas bus labai 

geras. Bet mes dar tikimės, 
kad šiame parengime daly
vaus daug draugų iš Monte
llo, nes kuomet 
rengia, tai mes 
jų parengimuose, 
gai ir draugės, 
dalyvauti ir padėti suvalgyti 
tą avį, kuri bus 
me piknike.

Programa šiam 
bus labai gera.i 
kalbėtojas iš 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo. Taip pat bus spor
to žaislų ir kiti pamarginimai. 
Bus taip pat virvės traukimas.

Kaip matote, tai piknikas 
bus labai geras. Pelnas šio 
parengimo eis darbininkų kla
sės reikalams.

Bridgewaterio Pilietis.

montelliečiai 
dalyvaujame 
Todėl, drau- 

nepamirškite

iškepta šia-

išvažiavimui
Bus geras

Bostono nuo

AM. LIET. DARB. LITERATU ROS DRAUGIJOS 2-ro APSKR.
DAINUOS BANGOS CHORAS, Iš ELIZABETH, VAD. V. ŽUKO.

DRG. BUKNYS SAKYS PRAKALBĄ

JVYKS NEDĖLIOJĘ

26 Dieną Birželio-June, 1932

KAPUSKASING, KANADA
Bedarbiai Kovoja už Pašalpą

Birželio 8 dieną šio mieste-

Reakciniai Vadai 
Reikalauja Bobų 

Tik Invalidams

Visy Mūšy Skaitytojo ir Platintojų Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistu Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietą Valdžia

Parašė Z. ANGARIET1S
Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—3cnt., S.S.R.S.—5 kp. 

šias knygutes galima gauti

BALSO REDAKCIJOJ,

M. Laborius,
Tilsit, Pr., Mcmelst. 26, Germany

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos i 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 
fltaan Island Fer-

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

69 S. PARK ST„ KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-8729

JUOZAS KAVALIAUSKAS
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:

it

lio bedarbiai darbininkai pasi- KANSAS CITY. — Sena- 
ir laikė pra- tas jau atmetė veteranų bo- 

darbinin- nu klausimą. Dabar jau 
kai, veikdami su Bedarbių Ta- kalbama tik apie reikalavi- 

Įryba, privertė miestą suteik-’mą bonų tiems, kurie nega- 
I ti bedarbiams pašalpą.

Reikia pažymėti, kad daug yra įjk tiems, kurie šlubi, 
darbininkų prisirašė prie Be- be kojų> rankų arba netekę 

’.kitų sąnarių. Taip pareiš- 
•°"|kė reakcinis vadas DarobB.

i de Coe. Susipratę darbi
ninkai kareiviai, žinoma, 
nesutiks su tokiu reikalavi
mu. Jie turi reikalauti bo
nų išmokėjimo visiems bu
vusiems kareiviams.

statė barikada 
kalbas. Bedarbiai Dabar jau

Ii jokio darbo dirbti. Tai

darbiti Tarybos. Bedarbiui ko
vų vadovybė yra po įtaka Ko-' 
munistų Partijos, 
kalbose priimta 
kuri reikalauja 
pilno užlaikymo arba darbo. 
Darbininkai visi klausėsi pra
kalbų ir entuziastiškai priėmė 
kalbėtojo kalbą, ragi»ančią 

i darbininkus kovoti.
Po rezoliucija pasirašė vi- 

klasipės "apšvietos duoda Amerikos lietuviams darbininkams, ir kuri dalyvauja vi- si bedarbiai ir išrinko delega- 
. i i------- Todėl kiekvieno darbininko dalyvavimas šiame piknike eis ciją eiti pas miesto majorą.

Kuomet delegacija nuėjo pas 
K miesto majorą, tai jis pasakė, 

kad neturįs laiko. Jisai dele
gaciją pasiuntė pas policijos 
viršininką. Policijos viršinin-' 
kas ėmė klausinėti ir pradėjo kitose šalyse. Sako, kad ji- 
kolioti delegaciją, kad jie nėjo sai jau suorganizavo parti- 
pas imiesto majorą. Bet pas-Jas Norvegijoj, Švedijoj, 
kiaus d e 1 e g a c ija išaikino, Danijoj, Belgijoj ir kitur, 
kad jau majoras čia juos at- Fašizmas yra darbininkų 
siuntė, tai policijos viršininkas didžiausias priešas.

PROGRESS CLUB HALL
MITCHELL AVE. LINDEN, N.

Prasidės 12 Valandą Dieną ir Tęsis iki Sutemimui
Draugai! Dalyvaukite šiame piknike kuo skaitlingiausiai. Jame dalyvaudami ne- 

vien tik pasilinksminsite, bet paremsite ir darbininkų organizaciją, kuri taip daug

sose darbininkų kovose.
ant naudos jam pačiam.

ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAI

konferencija. Jame, be 
Todėl kiekvienas tame 
toliaus.
į Linden No. 36, 34, 44, 

priešais Regent Teatrą, išlipkit prie seną City Hall, Linden, N. J. ir eikite Mitchell Ave. į 
^rogre&s Hali.

Šis piknikas įvyks sykiu su ALDLD II Apskr., pusmetine 
abejo, privažiuos žmonių iš visos Newz Yorko apielinkės. 
piknike dalyvaudamas gali tikėtis sueiti savo draugus ir iš

KELRODIS: Atvažiavę j Elizabeth, ant Broad St., imkite busą,

tfW W WW VW W W WW Ml IAI

Šiose pra- 
rezoliucija, 

bedarbiams

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

HITLERIS ORGANIZUO
JA FAŠISTUS IR KITOSE
ŠALYSE

BERLYNAS. — Vokieti
jos fašistų vadas Hitleris 
organizuoja savo partiją ir

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
K Ligos Skilvio, žarnų ir Mėšlažames, taip pat
K;. ' 1 Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios

ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
bBI pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 

Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
I mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

'/////<■> J naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

Švedijoj,

yra darbininkų

DR. ZINS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai

< *
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VIETINES ŽINIOS
Aido Dramos Grupės 
Susirinkimas Šiandie TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Priešimperialistinė Lyga 
Ragina Protestuot Prieš 
Dies Biliy

NEW YORK. — Priešimpe
rialistinė Lyga, 799 Broadway, 
išleido atsišaukimą į visus or
ganizuotus ir neorganizuotus 
darbininkus, kad greičiausiai 
telegramomis siųstų šalies se
natui rezoliucijas ir protestus 
prieš Dies bilių, reikalaudami, 
kad tas bilius būtų atmestas.

Dies bilius, kurį jau priėmė 
kongreso atstovų rūmas, rei
kalauja deportuot iš Amerikos 
ateivius komunistus ir šiaip 
kovojančius darbininkus.

Pagal jį, valdžia galėtų de
portuoti streikierius, demons
trantus, kovotojus už bedarbių 
apdraudos įstatymą, už neg
rų lygybę su baltais ir tt. Dies 
bilius labiausia grūmoja ma
sėms ateivių iš Filipinų salų, 
Kubos ir Meksikos; o šie dar
bininkai yra vieni iš daugiau
sia skriaudžiamų; jiems ma
žiau už darbą moka, juos iš 
darbo greičiau paleidžia ir 
jiems, kaipo bedarbiams, pa
šalpos neduoda. Tokiame pa
dėjime randasi, pav., desėtkai 
tūkstančių filipiniečių vien tik 
Brooklyne, kurių 60 iš kiek
vieno šimto yra bedarbiai. 
Dies bilius, jeigu jis taptų įs
tatymu, galėtų būt panaudo
tas prieš 18,000 dabar strei
kuojančių meksikiečių, cukri
nių burokų laukuose Great 
Western Sugar Kompanijos 
laukuose.

Abelnai gi Dies bilius yra 
taikomas prieš Visą Amerikos 
darbininkų judėjimą, kaip at
eivių, taip ir čiagimių. Jis 
nori milionus ateivių darbinin
kų padaryt ' nugąš^iKiais 
strėiklaūžiais prieš “tikruo
sius amerikonus.” z

Kiekviena lietuvių darbinin
kų organizacija turi pasiųsti 
senatui 
prieš tą 
mą.

protesto telegramą 
bjaurų Dies sumany-

Iš Darb Tarpt. Pagelbos 
Konferencijos

Tarpt. Darb. Ordenas Gausiai 
Šelpia Streikierius

PIRMOJI GEGUŽĖS 1932 m 
MASKVOJ

“Laisvės“, 
susirinkimą, 

sceniš- 
ir kitu v

NEW YORK. — Workers 
Internacional Order, tarptauti
nis pašelpinis darb. susivieni
jimas, penkis šimtus <’ 
jau davė ir kitus penkis šim
tus pasižadėjo sudaryti per pę. - ■ 
d vi’’savaites, maitinimui Mille- i traukimo 
rio ir Gellerio streikuojančių pasidarbuoti 
šaučių. Geras pavyzdys vi
soms darbininkų 
joms.

Aido Choro Dramos 
šiandien vakare, 
svetainėje, turi 
Bus skaitomas naujas
kas vęikaliukas. Yra 
darbų atlikti.

Visi Aido Dramos 
nariai ir narės, dalyvaukite, 
ir atsiveskite daugiau savo

Grupes

Šiemet Maskvoj buvo įspū
dingiausias ir 
visų Pirmosios 
vaikščiojimas.

dolerių draugų ir draugių, jaunų ir se-
nų, įstojimui į šią teatrinę gru- 

Kiekvienas, turintis pa- 
i vaidinti arba šiaip 

i. darbininkiškos 
scenos srityje, ras Čia sau vie- 

organizaci- tos ir užsiėmimo.
Komitetas.

Vakaras Priėmimui Draugės šelpimo Biurai- 
Menkeliuniūtės Šnipinėjimo Agentūros

REIKALINGA
REIKALINGAS pusininkas į užei

gos biznį, Priežastis—turiu 2 biz
niu ir jų abiejų negaliu prižiūrėti, 
tad esu priverstas imti pusininką. 
Kreipkitės po numeriu 148 Grattan 
St., kampas Varick Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonas Stagg 2-7311.

į (145-147)

PAJIEŠKOJIMAIdidžiausias iš 
Gegužės ap- 

Buvo nutrauk
ta garsiniai judamieji paveiks
lai tų milžiniškų Maskvos dar
bininkų, kareivių ir orlaivyno 
demonstracijų ir parodų, šiuos 
gi judžius dabar 
matyti ir girdėti RKO 
teatre, 42nd St., arti 
way, New Yorke, kur 
siasi rodymas ir 
nieriaus Dienyno.

M. N.

galima 
Cameo 
Broad- 
dar tę-

Revoliucio-

SPORTAS

PAJIEšKO DARBO BUČERIS
J ieškau darbo bučernej, esu patyręs 

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

jšą, tel. Stagg 2-3878

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

(141-147)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda Saldainių Krautuvė.
Neklausk, ale pamatyk. 42 Scholes 

St., Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

f Ateikit Persitikrint.
Long Island City šiandien 

vakare kumščiuojasi Šarkis su 
M. Smėlingu. Kumštynės iki

Proletariniai menininkai sy
kiu su Aido Choru ruošia gra
žų vakarą ] 
Menkeliuniūtės, kuri tik ką grį-( mas sekmadienį per radio, per- Į pionatą. Šarkis sveria 
žo iš Italijos.

Parengimėlyj bus labai gra-

NEW YORK. — ProtestonuV
priėmimui d. K. kunigas W. D. Britt, kalbėda-įl5 raundų už pasaulinį čam- 

' ’ ■’ ' ” ‘ ‘ J . Šarkis sveria 203
sergėjo kapitalistus, kad šią svarus, Smėlingas 193 sv. Dai- 
vasarą New Yorke galės kilti ly News reporteris,

ži ir gera muzikališka progra- Į pavojingi bedarbių maištai, į j§s Šarkį, tvirtina, kad jis dar 
i ma.
2 d., prieš pat “Laisvės“ pik
niką.

Vėliaus matysite visą pa
rengimo programą. Tėmykite 
“Laisvę“. 7 
niūtė studijavo muziką ir 
vino balsą Italijoj. Pirmu kar-j 
tu jinai dainuos šiame paren-į 
gimė.

Aido Choras ir M. S. Kom.

PARSIDUODA
PARSIDUODA minkštų gėrimų už

eiga, baras ir visi reikalingi įtai
symai. Atsišaukite 213 Bedford Ave. 
tarpe 5th ir 6th gatvių, Brooklyn, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!

(145-147)

apžiūrė- PARSIDUODA PIGIAI 
“LUNCHEONETTE”

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Parengimas įvyks liepos! jeigu ir toliau bus vis mažina-1 niekada nebuvęs taip smarkus _ •« • 1 • i _ . 1 • 11 T T • 1Į ir drūtas, kaip dabar. Kitas 
| gi, Paul Gallico pranašauja, 
■kad 11-me raunde Smėlingas 
' priversiąs Šarkį “rezignuoti“.
Į Taip ir kituose kapitalisti- 

laikraščiuose-plerpia-

irYra visi parankumai 
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)

ma pašalpa beduoniams ir be
namiams.

Joseph A. Brady, sekreto
rius miestinių “greitosios” pa- 

, gyrėsi, kad jis 
šnipų į “komunis-1 niuose

i tų grupes.“
rėjo pasakyt, kad
biuru viršininkai _ (
jbrukt savo agentus į Bedarbių irių i maišą bokso kapitalistų.

Brady taip pat di-j 
kad yra ‘ 
veiksmai

Draugė Menkeliu-į §a]pos biurų, 
prikaišiojęs i? „ t .

•• Veikiausia jis no- ma blofinama iš abiejų pu- 
miestinjų j siU> bde tik suinteresuoti žiop- 
stengiasi'bus daugiau sutraukt dole-

Darbo Federacija Laužo 
Markely Darb. Streiką

tariami 
šelpėjai, 

darbuojasi

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K A S) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų SALIU, ir iš čia
PAS1UNČ1AM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ I h 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU,
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS M 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' *

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

MUSU, RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR (<AKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA?

! Liks čampionu tas, kam yra 
be paliovos j nutarta, o ne katras geresnis 
komunistų ! kumštininkas.

I Darbininkai turėtų daugiau 
j interesuotis sporto žygiais, ku
riuos daro Darbininkiško Spor
to Sąjunga (Labor Sports 
Union).

bedarbių 
pasirodo, 
prieš ko- 

negu kad
alkaniems ir

BROOKLYN. -— Streikuoja 
tarnautojai penkių maisto 
marketų aut Avė. J. Reikalau
ja pripažint kairiąją Maisto 
Darbininkų Uniją ir sutrum- 
pint darbo laiką iki 57 valan
dų per savaitę pieno produk
tų tarnautojams ir iki 62 va-11 
landų vaisių 
Amerikos Darbb ,
maisto darbininkų lokalai sta-;J'm4> kad priveist kapitalis
to skebus, kurie dirbtų po 72 tus ir valdžią įvest bedarbių 
valandas į savaitę. Tapo areš- apdraudos įstatymą, 
tuota penki streikieriai.  

i ---------------

Tarybas, 
džiavosi, 
tėmijami 

! ir kitų.“
Taigi 

valdiški 
daugiau
vingus bedarbius, 
teikia pašalpą 
bedarbiams.

Dirbantieji irgi privalo stoti 
I į Bedarbių Tarybas, nes tik to- 

tarnautojams.lkiu būdu galima sudaryt ga- 
Federacijos na galingą organizuotą judė-

apdraudos įstatymą.

^Sušaudytas V. Higgins, Alaus Teisia Padegiotojus
Šmugelio “Kunigaikštis

D. N.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Bmiaa Ir chroniikaa vyrq Ir 

mot«rq ligai kraujo Ir ados. 
Padarau iityrimi kraujo Ir ilapuaa.

DR. MEER
116 W. 44th St., , Room 112 

New York, N. Y.
Valandai Prltaimoi 

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

Sekmadieniala nuo 11 ryto iki 1 pa pietį) 
Telefonas Lackwanna 4-2180

! ' < ■ (i: ' •

Nusižudė Judošius Stetsky
Laikrodžiai, Deimantai ir 

Auksiniai Dalykai
Dovanom ar patys sau norėda

mi pirkti laikrodžius, 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad 
sipirksite.

L JONAS STOKES ' 
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau }rengtaf 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

Telefonas! Stagg 2-910S

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

NEW YORK. — Gazu už- 
sitroškino Charles Stetsky, bu
vęs viršininkas “socialistinės“ 
kompaničnos kailiasiuvių uni
jos. Tai buvo vienas iš nedo
riausių gončų prieš kairiąją 
Kailiasiuvių Industrinę Uniją. 
Ištikimas fabrikantų tarnas, 
jis padėjo jiems kapot uždar
bius kailiasiuviams savo kom- 
paničnoj unijoj. Bet susivai
dijęs su kitais unijos valdybos 
nariais, jis buvo priverstas 
pasitraukt. Po to griebėsi lošt 
pardaviko rolę tarp langų va
lymo darbininkų, bet čia jam 
nepasisekė, kas veikiausia jį 
ir privedė prie saužudystės.

pąs mane

daimantus 
daiktų 
pigiau

ži-
nu-

ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSIOS
UŽ PRIEINAMĄ

KAINĄ

LAIK-
NAU-

MADOS

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

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

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė „

Tarpe 127 ir 128 gatvių
Richmond Hill, N. Y. 1

Jamaicoj, L. L, pirmadienį, 
iš I prasidėjo teismas prieš aštuo

nis žmones, kuri yra įtariami, 
kad padarė 25 gaisrus Didžia- 

Jie buvę

BROOKLYN. — Naktį
i šeštadienio į sekmadienį aštuo-
I ni gengsteriai iš dviejų auto
mobilių sušaudė Vannie Hig- Jame New Yoike. , 

gg pasamdyti įvairių biznierių.
Kartais biznierius nori gaut 

iš apdraudos kompanijos “in
surance” ' pinigus, o kartais su 
gaisro pagelba stengiasi iš-; 
stumt iš biznio kokį savo kai-j 
myną, vedantį su juom bizniš-Į 
kas lonktynęs.

NEW YORK. — 142 dele
gatai nuo įvairių darbininkiš-j 
kų organizacijų dalyvavo 
k o n f e rencijoj Darbininkų 
Tarptautinės Pagelbos perei- - - - , , ,' Eight Ave., Brooklyno alkoho

linio alaus “kunigaikštį“. Jį 
pasiuntė pas Abraomą, be 
abejo, nariai priešingos gen- 
gės alaus šmugelninkų. V. Hig
gins savo laikais buvo artimas 
sėbras smarkiųjų gengsterių 
Frankie Yale ir Legs 
mond, kurie taipgi žuvo 
priešingų šaikų kulkų.

ginsą, gyvenusį po num
tą sekmadienį, Manhattan i 
Lyceum. Išrinkta distriktinis 
komitetas, susidedantis iš 25 
asmenų. Nutarta, kad kiek
viena organizacija suruoštų 
po pramoga šelpimui strei
kuojančių East Ohio mainie- 
rių, Colorado burokų laukų 
darbininkų, Brooklyno šiaučių 
ir kt.

Buvo išduota raportai apie 
baisią j padėtį Colorado ir 
East Ohio streikierių.

Liepos 80>ir, 31 d. paskirta, 
kaipo rinkliavų dienos naudai 
streikuojančių darbininkų. Pri-__ ___ ____ __
imta rezoliucijos prieš Dies bi-1 Amsterdam Ave. ir 180th St. 
lių ir už Scottsboro jaunuolių Kiek pirmiau areštavo Jose 
paliuosavimą, taip pat ui So- Hariisą, organizatorių Audu- 
vietų Sąjungos apgynimą. Kon
ferencija pasiuntė pasveikini
mo telegramą Tomui Mooney, jus kelis streikus Brooklyne, 

Konferenciją atidarė dis--dabar skleidžiasi
trikto sekretorius M. G. Ęurd. 
Pamatinę prakalbą pasakė 
Zack, sekretorius Darbo Unijų 
Vienybės Tarybos.

Liet. Darb. Susivienijimo 1011 
įKp. Išvažiavimas Forest 
Parke Sekmadienį

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas F t*!)]
Garankščiuotos krau- vSį*

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su- yJįPJ
tinimai, paeinanti nuo VmL I
gyslų įdegimo, yra gy- yfij

domi be
DR. O.

Dia- 
nuo

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

operacijų JSj]
MEYER

208 West 54th St.
New York City

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310 GRABORTUS 

(UNDERTAKER)

Būtinas Reikalas

Areštavo 5 Maliavotojus
YORK. — Areštuota 

keturi iš streikuojančių Kei
zer Kompanijos maliavotojų,

bon Kompanijos maliavotojų.
Kairiųjų vadovybėje, laimė-

to amato 
streikai kitose Didžiojo New 
Yorko dalyse.

“La PRENSA” STREIKAS

Amerikos
Literatū-

Apskričio
be jokio

Per Klaidą Nušovė Vyruką
IH ‘; J i . „..i

Sag Harbore, Long Island, 
Matteo Di Gregorio nušovė 
vieną berniuką.' Areštuotas, 
padarė išpažirjtį, kad jis no
rėjęs nūdėt 'vyrą, kuris lenda 
prie jo mylėtini, o berniu
ką įfer klaidą nušovęs, many
damas, kad tai tas vyras.

;NEW>YORK. — Sustreika
vo darbininkai buržujinio is
panų. laikraščio “La Prensa“ 
spaustuvės, kai leidėjai suma
nė'nukirst spaustuvininkams 
algas. .> “La Ptensa” spaustu
vininkai priklauso prie Ame
rikos Darbo Federacijos. Jie 
gavo žinią, kad federacinės 
unijos vadai sutikę, kad jiems 
būtų nukapotos algos.

Visi, kurie turite Į ’
j Lietuvių 'Darbininkų 
ros Draugijos Antro 
laimėjimo knygutes,
atidėliojimo privalote likusias 
sugrąžinti ALDLD. pirmos 
kuopos sekretoriui iki birželio 
23 d. O tą vakarą, ketvirta
dienį, įvyksta pirmos kuopos 
pusmetinis susirinkimas. Tai 
yra labai svarbus susirinkimas. 
Jame, be kit^o, bus renkami 
delegatai į birželio 26 d. kon
ferenciją; turės būt padisku- 
suota apie ateivių apgynimo 
reikalus ir priimta protesto re
zoliucija prieš Dies sumanymą, 
pagal kurį kapitalistai nori iš- 
deportuoti visus susipratusius 
ir veikiančius ateivius darbi
ninkus. Taigi kiekvienas na
rys, kuriam bent kiek rūpi dar 
bininkų reikalai, turėtų pribū
ti į tą susirinkimą.

.Nepamirškit atsivę^t ir 
jų narių prirašymui prie 
pos. 1 • <

LDS. Jaunuolių kuopos iš
važiavimas įvyks 26 d. birže
lio, Forest Parke.

Visi, kurie atsilanko į LDS. 
Jaunuolių kuopos parengimus^ 
žino, kad jaunuoliai visuomet 
ką nors naujo sugalvoja. Taip 
ir šį sykį bus visokių žaislų, 
dainų, užkandžių ir gėrimų.

Yra užkviestas Aido Choras 
padainuoti keletą dainų; mūsų 
jauna ir gabi kalbėtoja Bertha 
Paltanavičiui pasakys mažą 
prakalbėlę apie LDS. į ir LDS. 
Jaunuolių Įcuopą 101.

Visi turi remt' LDS
jaunuoliai, nes LDS. yra dar
bininkiška organizacija ir dir
ba darbininkų labui. Kvie
čiame visus atsilankyti, jam 
nūs ir senus, į mūsų išvažia
vimą Forest Parke, sekmadie
nį, 26 d. birželio.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedčliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

ypač

Kp. Sekr. D;

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N- Y.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ.” .

nau- 
kuo-

K.
(145-148)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja Užeiga

> Geroj biznio Vietoj pasirandavoja 
' užeiga ir salė, per daug metų iš
dirbtas biznis. Krėipkitės pas: A. 
Lukas, 60-36 Perry Ave., Maspeth, 
N. Y. Telefonas Juniper 5-2555. 
kreipkitės tuojaus.

i .

IMPERIAL BARBER 
SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

proga mokintis barberystčs ama
to. Išmokysime jus j trumpą lai
ką, o išmokę padarysite puikų 
pragyvenimą. Mes mokiname ne- 
vien tik barberiauti, bet ir mote
rims plaukus kirpti.

Pilnas Kursas $25
Kurie jau turi pradžią, o nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persit>K- 
frinti.

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė.,

Corner 44th St. New York City

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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