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būsimų 
Konfe- 

500 de- 
tinkami

S c h e n e ctadyje įvyko New 
Yorko valstijos Komunistų Par
tijos konferencija delei 
rinkimų prisirengimų, 
rencijoje dalyvavo apie 
legatų. Nominuoti
draugai į atatinkamas vietas. 
Tas pats bus arba vietomis jau 
buvo ir kitose valstijose.

Visur lietuvių darbininkų pa
reiga: prisidėti prie pravedimo 
konferencijų nutarimų gyveni
mam

KRISLAI
Konferencija ir Uždavi- . 

niai.
Revoliuciją Neapgausi, 
šiaurė ir Jos Tyrimas. 
SSSR. Progresas.

Rašo D. M. šolomskas

Darbininką Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visą šalių, 

Vienykytės! Jūs Nieko 

N e p r alaimesite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

i ' ’ .
■ " i
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Demonstruokit PriešDies Bilių
Washing-tone ponai atmetė 

buvusių kareivių reikalavimus 
išmokėti jiems priklausomus bo
nus. To tik ir buvo galima 
laukti nuo kapitalistinės val
džios. Tūkstančiai kareivių 
maršavo į Washingtona su vil
čių, kad jie ten eina pas “vi
suomenės” valdžią, o kartu ir 
jų valdžią, kuri išklausys jų rei
kalavimus. Jie badauja, dau
gelio šeimynos vargsta ir jie j 
manė tą pasakys, o valdžia iš
klausys jų balso. Bet jie ra
do ką kitą. Jų prašymai at
mesti, o juos įvairiausiais bū
dais grūda laukan iš sostinės. 
Šis įvykis daugeliui atidarys ; 
akis ir privers kovoti revoliuci- ■ 
niais būdais. 1

Renegatai ir kitoki mūsų J 
priešai mano, kad revoliuciją 
galima apgauti. Jie mano prie 
kapitalizmo gali būti darbinin
kų neprieteliais, o kada bus pa
daryta revoliucija, tai jie pa
mainys savo kailį ir prisitai
kys- prie jos. Labai klysta tie j 
gaivalai!

Drg. N. Rakitkin, kuris buvo ' 
Pirmoj Raudonojoj RaiteliųI 
Armijoj, aprašo, kaip tūlas Ni- ' 

. Jculin jo skyriuje nudavė revo
liucionierių, bet negalėjo pa
slėpti savo praeitį. Slaptoji po
licija patyrė, kad jis buvo ne 
Nikulin, o buvęs caro šnipas. 
Kovingi darbininkai tokius pa
siunčia pas “šventuosius.” Dau
gelis niekšų bandė apgauti re
voliuciją, bet tas jiems nepa- 

. vyko. !

i**

Visi Darbininkai Turi Kovoti Prieš Kapitalizmą, Algų Kapojimą ir Karo Pavojų.
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ŽYMIAUSI AMERIKOS RAŠYTOJAI
SMERKIA DIES BILIŲ-

RAGINA JĮ ATMESTI
Rašytojai Išleido Pareiškimą; Darbininkai Visu Miestų Ren

gia Masinius Mitingus; New Yorke Demonstracija 
Šiandien Vakare
NEW YORK. — Masės Rašytojų pareiškime sa- 

darbininkų ir rašytojų, pro- koma, kad šitas Dies bilius
fesionalų ir inteligentijos 
kelia protestus prieš Dies 

; bilių, kuriuomi manoma de
portuoti ateiviai darbinin
kai ir visaip persekioti. New 
Yorke darbininku demonst
racijos prieš šį bilių yra šį 
vakarą, 6:30 vai. vakare, 
Union Square. Visi daly
vaukite.

Masinius mitingus ruošia 
Tarptautinis Darbi ninku 
Apsigynimas ir Sveturgimių 
Gynimui Komitetas. Dies Jungtinėse Valstijose. Lie 
bilius yra reakcioniškiau- tuviai 
sias bilius Jungtinių, Valsti- skaitlingai dalyvauti kovoje 
jų istorijoj. Jisai taikomas prieš Dies įstatymą. Reikia 
pirmiausia s ą m o ningiems ne tik dalyvauti, bet ir būti 

kurie daly-1 ruošėjais tų protestų, nes 
'mes patys esame ateiviais

yra vienas iš žiauriausių pa
sikėsinimų ant darbininkų. 
Protestą pasirašo toki rašy
tojai, kai Theodore Dreiser, 
Michael Gold, Sherwood 
Anderson, Waldo Frank, 
Lincoln Steffens, Elmer 
Rice, Lewis Mumford, Mal
colm Cowley, ir Edna St. 
Vincent Millay.

Protestai prieš šį Dies 
bilių eina visur—visose

darbininkai turi

darbininkams, ’ 
vauja klasių kovose.

Sovietų Sąjungos vienas led
laužis buvo užkliuvęs tarpe 
šiaurės ledynų. Pasiųstas jo; 
pagelbai ledlaužis “Krasin.”! 
Didysis “Krasin” atliko savo; 
darbą sėkmingai, išliuosavo led-1 
laužį ir sugrįžo į Leningradą. 
Profesorius i

Amerikos Piliečiai 
Turi Sudėti j 

$1,118,500,000!

laisvės’ Pikniko 
Darbininkai!

ku-

Konfiskuoja Karaliaus Alfonso Turtus

WASHINGTON, D. C.— 
Su vakar diena Amerikos 

SamoilOTi«“6sZko; piliečiai turi pradėti mokėti 
kad jie daug patyrė apie šiau-: naują iždo nedateklių tak- 
rynus. Nes kartu su paliuosa-'sais. šie taksai reikalauja 
vimo darbu buvo sujungtas ir ;gudgti 118,500,000 pinigų. 
tyr.nej.mo darioj pinigug pralei(Jo valdinin.

x i i. v. kai, paskyrė karo reikalams1 
Sovietų Sąjunga ant ledlauz.o if dajykamS) kuHe I

nieko gero darbo žmonėm 
*o h- neduoda. Labai daug tų pi-

plauks iki’ šiaurinės žemTs, ku-^igU /ra išmėtyta įvairiais 
ri randasi šiauriniuose ledynuo- kyšiais.
se, o iš ten linkui Tamiro pus- 
salio. Dabar ant tos žemės yrą

“Rusanovo” ruošia šiaurių ty
rimo ekspediciją. Ledlaužis iš
plauks iš Archangelsko i

Bet sudėti tą nedateklių 
cacD i i- - i • •• 4- turi daugiausia AmerikosSSSR moksline komisija; tie , . . . A -i • i darbininkai. Daiktai, kurie, 

yra aptaksuoti, reikalingi ižmonės bus pakeisti kitais.
Ekspedicijoje dalyvaus 86 žmo-'
nes, jų< tarpe ir eile profesorių. i kiekvienam i dar b i’n inknb'f 
Kelyje bus įsteigta dvi naujos'šiuos taksus turės sumokėti!
radio stotys. ir tie ’darbininkai, kurie ei-| 

na į dešimtukinę krautuvę 
baigta i daiktų pirktis. į
Planas ! ■1------ --------------  , ■■

.gamina į diehą po 50 naujų au-

Birželio 2 ,d. SSSR 
pavasariniai pasėliai, 
išpildytas ant 102 nuošimčių ir gamjntą į diehą po 50 naujų au- 
apsėta 7,516;000 hektarų žemės , tomobilių 
pavasariniais pasėliais. Dirbta j ’ _____
8U]d/iSa energ^a’ planą iš- i Kada Sovietų Sąjungoje eina 
puažius. j neišpasakytais žingsniais grei-

“7 i tas socializmo būdavo j imas, su
SSSR birželio 4 d. pagaminta , kiekviena diena atidaromi nau- 

17,024 tonai špižo (čiguno) ir jį fabrikai ir kitokios įmonės, 
16,065 tonai plieno. Tai vie- tai tuom pačiu kartu kapitalis- 
nos dienos produkcija! Bet 'tinėse šalyse didžiausia bedarbė j 
metalo vis dar stoka Sovietų in- ir fabrikų uždarinėjimas. Tai 
dustrijai. Maskvoje “Stalino” .kokis skirtumas tarpe proleta- 
vardu automobilių gaminimo 'riato diktatūros ir buržuazijos 
fabrikas galėtų kiekvieną dieną diktatūros tvarkos! Proletari-! 
pagaminti 70 naujų automobi-; nėję šalyje gerėja darbininkijos

..Utį, bet metalo stoka trukdo'gyvenimo sąlygos, o kapitalisti- 
““—i~., Tas fabrike dabar pa-]nėse vis labiau blogėja.

Draugai ir Draugės, 
rie» apsiėmėte dirbti “Lais
vės” piknike, visi susirinki
te į “Laisvės” viršutinę sve
tainę šį penktadienį, 8-tą 
vai. vakare. Bus pasidali
nimas darbų ir planavimas, 
kaip viską tvarkyti.

Kurie jau esate pardavę 
pikniko tikietų, malonėkite 
priduoti pinigus, nes pikni
ko atidarymui reikia apie 
tūkstančio dolerių.

Pikniko Komisija.
— ■  .................. ........................ ......................................... ... i

NAUJAS ‘PRIEKALAS’
J : H JAU-ČIA u; i. J;

Atėjo “Priekalo” No. 
4, 1932 n i . Jo kaina 20ę, 
su persiuntimų 25c. Kas 
ima ne mažiau 5 egz., tai 
gauna visus po 20c.

Dar turime No. 1-2 ir 
3. Visi po j20c. Yra 
daug naudingų pasiskai
tymų, bedieviškų raštų, 
kritikos, pamatinių strai
psnių, eilių,, paveikslų ir 
apsakymėlių, žurnalas ge
ras ir gražus. Kaina jo 
nedidelė. U ž s is akykite 
platinimui,,jies jis gerai 
platinasi, Kreipkitės pas į 
ALDLD arba “Laisvę.”

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

MADRIDAS.-— Ispanijos iniais dokumentais.
dabartinė valdžia paskelbė, Alfonso dideliame bakse, 
kad karaliaus Alfonso pri- kuris radosi palotinose, ra- 

■ vatiniai turtai, kuriuos ji- sta daug įvairių piniginių 
sai valdė, pereina į valsty-j dokumentų ir pinigų. Ras- 
bes rankas. Jo turtai buvo;ta 150,000 pesetų bankinių 
pinigais, namais, žemėmis, notų ir 6,800,000 
rakandais ir kitais bran-; bonais.
giais daiktais. j Atėmė valdžia ir

i Jo turtų skaitoma apie riuos jo rakandus. 
$2,500,000 vertės. Daugu- konfiskuoti dalykai 
ma yra taip pat bankų noto- ka kapitalistinei valdžiai.
mis, bonais ir kitais banki- Darbininkai niel$o negauna.

Negrų Motina Radio Kalboj Šaukia 
Darbininkus Vienytis

Ant laivo S. S. York bu-(kad negrai darbininkai irki- 
vo suruošta demonstracija ti politiniai kaliniai būtų 
prieš nuteisimą ir bandymą’paleisti iš kalėjimų.

pesetų

kai ku- 
Bet šie 
pasilie-

Iš SLA. SEIMO
Ramybė Prieš Audrą

Birželio 20 d. Pittsburghe «yb.injai. fa?jst,aJ. ir 
•asidėjo Susivienijimo Lie- ; -

šiai eina gandai, kad vie- 
san- 

dariečiai susikalbės ir jokiu 
būdu neprileis Bagočiauspr v „ .

| tuvių Amerikoje 37-tas sei 
i mas. s. Mandatų. . korinsijos i į 
j pranešimų, . mandatai i pri
siųsta nuo 244i delegatų. Pri
buvo 191 delegatas, o 53 ne
atvažiavo. . »■ . .

I ’

■ Pirmieji seimo įspūdžiai 'prie kiekvieno išsitarimo 
ve kokie:; Iš; viršaus Viešpati prikabina “demokratiją” ir 
tauja ramybė ir tyla. Bet; konstituciją. Fašistai juo- 
negalima; nejausti, jog šita tkiasi į rankoves įsikniaubę, 
ramybė yra prieš audrą.! Grigaitiniai netgi < grūmoja 
Fašistų ir socialfašistų va-Jp^v^rymu panelės Jurgeliū- 
dai’pasikaustę kovai. Už i tęs nuo lovio ir pastatymu 
ką? Gal už principus? Nie-'pono Viniko į sekretoriaus

nužudyti Scottsboro jaunuo
lius negrus. Dviejų jaunuo
lių motina, Ada Wright kal
bėjo per radio ir ragino i 
darbininkus kovoti bendrai, Tarptautinis Darbininkų 
už savo teises ir paliuosavi-i Apsigynimas atsišaukia į 
mą politinių kalinių. J darbininkus finansinės pa

jos kalbą girdėjo Holan-'varnos gelbėjimui Scottsbo- 
dijos, Vokietijos, Belgijos iro jaunuolių ir kitų kalinių, 
ir kitų salių .darbininkai, i Reikia imtis ir legalių žing- 
Laivo masinis susirinkimas, snių, kad išreikalauti per
kurtame dalyvavo 500 kel- kratinėjimą jaunuolių neg- 
eivių, priėmė protesto radi- rų bylos iš naujo. T.D.A. 

[ogramą ir pasiuntė Jungti- ‘taip pat daro viską, kad pa- 
nių Valstijų prezidentui leisti jaunuolius po kaucija. 
Hooveriui. Reikalaujama, Tam reikalinga išlaidos.

Reikalinga Finansine 
Parama

prie SLA vairo. Sakoma, jr v 1 * i** * 
kad gali gauti saktį irt ponas KOVOS VOKietlJO]’- 
Gu^is iš iždininkų vietos.'Iš | 
antros, pusėsį Grigaičio-Bą- 
gočiąus .frontas, neketina nu- 

';sileišti. Kiekvienas iš jų

Komunistai Laimi

ko . panašaus. Viskas suka
si aplinkui vietas Pildomo
jo j Taryboje. Principinių 
skjrįumų tarpe \ tų dviejų 
Jiogerių nesimato. >

Pas nabždomis delegatai 
daug kalba apie susikirti-' 
mus ir • apie busimus 
g r i ežtus ginčus. Gar-

vietą. Jeigu, žihoma, jie tu
rės daugumą.

! Antroj seimo sesijoj so
cialistai demonstravo savo' 
spėkas ir pirmą mūšį laimė
jo. Tai buvo Clevelando 
SLA 14-tos kuopos delegatų 
klausimu.' O tais delegatais

(Tąsa 4-tam Pusi.)

BERLYNAS. — Pirmesni 
pranešimai apie rinkimus į 
Hessen seimelį buvo nelabai 
teisingi. Vėlesni praneši
mai paduoda žinių, kad Ko
munistų Partija laimėjo 7 
vietas. Balsų laimėjo dau
giau 1,200. Fašistai negavo 
didžiumą, socialdemokratai 
laimėjo tik dvi vietas.

Rinkimai pasižymi didelė
mis kovomis, kurios reiškė
si atvirais susikirtimais 
darbininkų su fašistais. Vy-

Veteranai Pradeda 
Kovoti •

WASHINGTON, D. C. — 
Veteranai kareiviai prade
da daugiau kovoti ne tik už 
bonus, bet ir prieš savo re
akcinius vadus. Agitacija 
eina, kad veteranai sureng
tų demonstracijas prieš kon
greso namą pirmiau užsida
rymo kongreso sesijų. Jau 
veikia eilinių narių komite
tas ir veda agitaciją tarpe 
kareivių. 5,000 kareivių iš
sikėlė iš dumblynės ir už
ėmė tuščius valdžios namus. 
Kiti kareiviai dar vis kelia-

Iriausia kova eina tarpe ko- dumblynės.
! munis tų ir fašistų. Ypatin- 
jgai Muniche policija užpul- 
1 dine j o darbininkus.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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KOMUNISTŲ KANDIDATAI -Jis is'oi’ ’ ■ PATAISYMASI r ' < .v c J M 3 t | .
i Partiją ir buvo vienus iš; 
kairiojo sparno vadų ‘pjarti- 

phis, ir ten dirbo už veže- viduje, hovcjo prįes op- 
Draugo Shepardo moti- ortumstmę Hillquito vado- d m- skaitytojai/“džiantri vybes poziciją-karo, klausi-1 .’. . ' uz-witu„A T. , , . • * '• • įteisinčiau valetu orientuo- varinu;™

kur skalbdama drabužius, jdčjo su kairiųjų marksistų 
Draugas Shepard paliko grupėmis partijos viduje.

namus, būdamas 14 metų ” * v "
amžiaus, smarkiai susigin- .formaliai atsiskyrė nuo So-;____  v___ ______ ___ o„
čij.ęs s.u s.avo tėvu, kuris Ralistų Partijos 1919- me-!jis nedasakymų įvyko atsi-|llu Vamisnu uininm uer 
griežtai reikalavo, * kad jis j tais, draugas Weinstone bu- įžvelgiant į brošiūros (“Nau- -savininkus ' neandirbiu ir ki- 
sektų tėvą ir pasiduotų bąz- ,Vo lėnasis vadų komunis-; j0 Karo Gaisras’-’) - rėmus, j tokių žemių į valstiečių so- 

-p.....................  , 1 . pV^eįin2?)’ -r/hš ^°, į siaurinimą aiškinimo. Dcl(Vietų rankas del paškits-
. Pirmiausiai jis dirbo kai-iviehas įsteigėjų Komuhistų Aerėsnio supažindinimo Chi-<tymo tarpe valstiečiu* 4) 
po patarnautojas prie1 stalų-Partijos, jr buvd nariu jos inįjos revoliucinių dąrbinin- ipaskvriinaš dalies valdišku ‘ ant Mississippi ’ laivų, bet įCentyalinio Komitfęto1 nuo ^ų Reikalavimų, ištisai per-! žemiu ' įvairiose ' brovinci-' 
nv^nUnni V Y l^2 ™et?J' . ^ausd^ame' iš1' *Pravdos’);jose del persikėlimd ir kolo--
natarnantoin nricstahiTiilI Už dalyvavimą Komunis- ręvdliucinę_ programą.- . Ji ūžavimo -tikslui, del apdali- 

jtų Partijos konveųęijoj Miv buvo - pateiktideb Pirmojo nimo: jomis tūlų darbininkų 
chigan vąlstijoj, jis buvo su- Chinijos- Sovietų suvažiavL ,įr valstiečių; 5) paskelbi- .

" ’ * • Suprantama/ galimas ;mas visų--paskolų -ir pinigų, :
| daiktas, kad 1 ir > ši progra-! išduotų 1 valstiečiams1 j ’ant <- 

vipriną i^tpiapin ’ma jau pasikeitė mik j augštų nuošimčių,; neteisė-1- 
1 Mokyklos 1923 žįnĮšMė kcvojė; bet pama- 'tais; 7) panaikinimas visų.

to? laiko |^nia* k Yra tas, ko siekia Taksu, kurios yra įvestos 
okyto-iChinijos reyoliuciniai dar" atskirų militaristų ir vie- 

|bininkąį. i : p ;: j • • tinių valdžių, panaikinimas:
judėjimu, j Kaipo organizatorius Ko- I Bendroji Chinijos Sovietų yisos eilės netikusių: taksų 

daUstų’' Partijos oportunis- > kuomet jis užsistojo anglą I munistų Partijos New Yor- Valdžios Programą
UTi ?v tini atsinešima linkui impe- 'pečkurį,. kaltinamą bolševi-.ko Dištpikto, jis vadovais 1) Nuvertimas imperia- bendrų valstiečiams taksų;
todėl visi daibmm-, . , p • ikiškam veikime.- Už daly?-1 jancią rolę lošė Patėrsond -listų valdžios!; 2) koįnfiska* ,8) .privalo būti teikįąmą

crgar.izavimc pcč i2:11xo darbininkų streike vimas dąrbo įmonių ir ban- valstybiųė pagelba valstie- 
' i kurių ir kitų laivo dąrbinin- 1924 ir ,1927 metais,. Pas- kų, priklausančių užsienio cianas, kaip tai a) apdp*bi-

Draugas Amter
New Yorko valstijos ko- . . v ..na gelbėjo savo vyrui sei-i - .-.--.i r. . ,

myną užlaigyti, vienur ki-:nLe; ^1S labai greitąi susi-1
jSai perspausdinome dd. Į tarpe neturinčių ir

Kuomet kairysis sparnas1 darytą apžvalgą.

munistų nominacijos kon- 
zji<six months. $3.001 venci jo j Schenectady, N. Y., 

į N. Y. valstijos gubernato-, 
rius tapo nominuotas drg. 
Israel Amter.

Draugas Amter gimė ko
vo 26 d., 1881 metais, Den
ver, Colorado. Gyvenimo

n i Sudaužykime Deportavimo Bilip
’ p-leuiasi masing n-mehTs ;!al'b™nkų
pnes fasistipi kongresmano Dies bilių deportav^ui ko-! k^kis k t ,a
dį®?nkVTkftmllida ’ U neiSlle‘dimU1 t0klU! darbininko gyvenimas. Pra-

Kaip jau žinoma, atstovų butas tą bilių priėmė. Grei
tų ^iHu jį svarstys senatais. Senato komitetas pasisakė 
už Ibilių. Kaip senatas atsineš linkui to biliaus, priklau- 
syjs. h!uq to, ant kiek bus plati darbininkų masinė kova.

senatas užverstas protesto telegramomis ir rezo- 
liūdjčinis nuo įvairių darbininkų organizacijų. Bet to imą. ' |
neužtenka. Kad tą bjaurų bilių sudaužyti, reikia didelio 1902 metais draugas Am- 
masinio darbininkų spaudimo: reikia, khd milžiniškomis te.r įstojo į Socialistų Parti- 
dęmonstracijomis darbininkai parodytų savo protestą, .ją. Jis buvo vienas iš tvir- 

Jau keliuose miestuose darbininkų demonstracijos įvy- ičiausių ‘kovotojų prieš opor- 
Šiandien rengiama milžiniška demonstracija New!tunizmą, kuris pasireiškė 

^7 . Socialistų Partijoj; o ypa-
------- tingai jis kovojo prieš So-

nyčios įtakai..

dėjo susidomėti, kaip darbi-, 
ninkai galėtų pagerinti savo> 
būvį, ir priėjo prie išvedi
mo, kad tik susiorganizavę, 
tik per kovą darbininkai1 
gali laimėti geresnį gyveni- 'savaitę.

X. , ' I ) n n 1 r.

Norėdami pataisyti klai- nuosavybės ir žemės nuo 
i” ir dvarponių ir 

į_ i teisingiau galėtų orientuo- perdavimas jų del valstie< 
i tis karo klausime, mes išti- čių sovietų, del padalinimo 

"7 ~ ~ ~ " ~ ~ J J '■ ‘ • mažai
■ Rimkaus 17 K Var-nas pa- j turinčių žemės valstiečių;

v 7 x 7 Piae to 3) perdavimas visų žemių,
I reikia pasakyti, kad dauge-1 kaip tai bažnyčių, klfostb- 

’irių, valdiškų, paliktų per

. f, x x ____so-
į siaurinimą aiškinimo. Del^Utų rankas del paškirs-

patarnautojų prie stalų, kū- i 
rie gaudavo tik apie $2.5'0' į!

!• j ' i ' , • ; f

Paskui jis leidosi keliauti,
i • i j • i i '.j . , . ma jau kiek pasikeitė milNdirbti. Gavo darbo ant gal-1 Buvo ~~

vijų gabenimo laivo,, kuris Darbininkų Mokyklos, 1923 
plaukiojo tarp New Orleans metais, ir'joje nuo 
ir Europos prieplaukų, čia I darbuojasi,. kaipo m 
buvo jo pirmas susidūrimas Į jas ir prelekcijų teikėjas, 
su revoliuciniu

areštuotas ir apkaltintas j mo. 
kriminaliam sindikalizme.

ko. :
Xorke, ant Union Square. A. ,t

įVisur, visose demonstracijose lietuviai darbininkai pri
veja dalyvauti kuoskaitlingiausiai. Tasai bilius yra at
kreiptas prieš visus darbininkus, ir ... .......... , r .
kąi privalo stoti į kovą, kad tą bilių sudaužyti. • |na is tų pašau inio saro. . . i • nro-ani-zsviiTiP nok šilko

^įvairios reakcionierių organizacijos dirba visu smarku- , Skllus Socialistų Partijai, organizavime pęc-,šilko
mu, kad tas bilius būtų priimtas. Siunčia senatui teleg-1 !.ail^as Amtei daug eųei- 
ramas, reikalaujant tą bilių priimti. . J?<J°S PadeJ° budavoJlme:

•darbininkų organizacijos privalo be jokio atidėlioji-1Komumstų raitijos, i-----  _ ...... -
mo siųsti trumpas protesto telegramas, reikalaujant, kad^?^”^6
senatas atmestų Dies bilių.

Tik vesdami plačią kovą, tik masiniu spaudimu darbi
ninkai gali priversti senatą atmesti tą bilių.

;pečkurį, kaltinamą bolševi-.ko Dištįikto, jis vadovai^ i»^/i • i • —■ • I 5 iv— -r-A i . .

■ ; tinių valdžių, panaikinimas:

1) Nuvertimas imperia--bendrų valstiečiams taksų;

•F’• i I 
<1 f

Lausąnne Ir Geneva

darbininkų streike vimas dąrbo įmonių ir ban- valstybiųė pagelba valstie- 

ujimc ;kų prieš blogą maistą ir lai- isaic audėjų streike 1926 me- 'kapitalistams,; 3) suvieni- niui žemių, b) pagerinimas 
būda- vo viršininkų bloga elgimąsi tais ir adatos amatu strei- jimas -Chinijos, suteikiant,drėkinimų ir apsausinimų 

‘ ‘ *■ apsisprendimo -teisę, del vi- sistemos, kova prieš derlių

‘ lūs ir kirminus,-c) .teikimas
ko miesto majorus 1929 me-llitaristų valdžios; 5) šutvė- į valstiečiams paskolos pęr 
tais. irimas darbininkų,, vaįs tie-i valstiečių pankus ir koope-

Jįs yra narys Komunistų čių ir kareivių atstovų so- nacijas,, -d) teikimas -pągel- 
Inįęrnacionalo *P i 1 d a,'n čio vietų; ' 6). pravediinas įyve- hos p ę r s. i k r a.ustąntipms 
KomitetįO f ' —o nV nartnrvmna’

Jis dabartinių .laikų ,yra. dienos, jmdi'dinįmas ' 
redaktorium ‘‘Daily Wo.r- 
kerio,” iKomunistų ;Partijos

revoliucinio darbi- su darbininkais, jis buvo ap- ke 1927 metais. . . . ..........................
Jis buvo Komunistų Par- su tautinių: grupių; 4) nu- naikintojus—Įvairius vab.a-• ninku judėjimo.

I 1920 metais
;New Yorko organizatorium 
.požeminės Komunistų Pae
iti jos.. Aktyviai dalyvavo 
i masinėse darbininkų kovo- 
jSe. Nuo .1925 iki 1926 me- 
j tu jiš • brįahižavo gurno nr 
'metąlp, darljipinkųs: Ohio

i11 Al .4 ! i į metais
” i-

, ...... L . . , T . . laetąio, , uarniniŲKųs unio.p-eiearijoj dviejuos^ miestuke, Laųsamie. n- .GenevM^tijd m isHžŽ ? metais 
trasai (ihipetialistu įk^nferezijos, ^nel-oj; tebesi-logg ĮįĮ
tęsia-taip-vadinamo nusiginklavimą komfejrenciją, o daihidqL 4r v£d6^
sfoinoj nesenai prasidėjo imperialistų konferencija karojvav-me • 
skolu -ir iiepai-aciju kUąsbttu. . ; . j tęsdamafe - ---tolUui ^savė
u.Lausannos konferencijoj nedalyvauja Amerikos impe- darba New Yorke iis aktv- 

rfojistų atstovai. Ten svarstoma Vokietijosjkapitalizmo 'vįap dalyvavo ‘darbininkų 
bankrotas. Vokietija nebegali poliaus < tęsti kaip skojų kov6se 19mo Kai. 
n^kėjimą. Ji tą atvirai sake pirmiaus, ji tą patį karto- narys kovo 6-tos 1930

: kaltintas kurstyme prie
jis patapo imaišt° ir buvo įkalintas, bėtltijos kandidatu į New Yor- ivertimas Kuomintango mi- 

vėliaus tapo paliuosuotas.
i Draugas Weinstone

William Weinstone, ko
munistų kandidatas į sena
torius,, : gimė; gruodžio 15; d., i 

11897 m., Brownsville Disį-j 
rikte;1 BrpbkiynJ N.' .IY.I: j ! 1 
i įBūĮdąiįias - melųj '^m-;' organo.’.

g. --, T V' t4==fe^ Ui- - /■; 7 Irrt—l:

čių ir kareivių atstovų so- 'racijas,, -d) teikimas -pągel-

niman 8-nlų Valandų darbo .Valstiečiams, e) padarymas ;
.11_______ __ ______ ___ iknnrlpA eoilzA C-iinrimn

j i

)•

/LAISVĖS’ DARBININKAI M 
AUKAVO $24(K)& ■» 

i

ją ir Lausannos konferencijoj. Pirma konferencijos bu- 
VO-daug kalbėta apie karo skolų ir reparacijų panaikini
mą. Be Jungtinių Valstijų negali būt nei kalbos apie 
skolų panaikinimą arba sumažinimą. O Jungtinės Vals
tijos priešingos skolų panaikinimui. Amerikos imperia
listai sako, kad jie negali išsižadėti bilionų dolerių. To
kiu būdu Franci jos ir Anglijos imperialistai reikalauja, 
kad Vokietija toliaus tęstų skolų ir reparacijų mokėjimą. 
'TaČiaus, .kaip pranešimai sako, nepaisant ką konferenci
ja nutars, Vokietija yra tokioj padėtyj, kad ji negalės kTrH?o<T vP7 Yorko ^dYsK 
tdliauš tęsti karo skolų mokėjimo, ir del to kitos šalys 'rį^į0

Igh,1 bendro saiko svėrime, miė- 
ir ;so-; ravime, ir į pinigų; ,10), vąl's- , 

audimas darbinin-tybė privalo užsiimti rei- 
*7) konfiskavimas; kalaįs auginimo ir' prižiūi-

1 mas j^j valstiėčįamS; 8) pa- yaridertiniij kėlių, 
naikinimas ėišų taksų, ku- ' įy^.Jtoįeru klausiihas;'

• ’• h-ie įvesti įvairių; niilitaris- j) .Įvedimas lygybęs tai:-’ 
' i tų, ir' Buržuazinitį' 'valdžių, pe .vyru ir moterų kaip po-'? 

' 'iįvė^imas propordionajio jit'ilcoje,* taip' ir' ekonomijos 
■ ItaksiĮ mokėjimo ir 9)'vieny- reikaluose; 2) panaikinimas 

|be yli bąsadlihiii proletaria- 'apsivedimų sistemos, . kaipo . 
j tu ir SSSR. ■ [pirkimo moters; laįsve lajs-’ _
H Darbininkų Reikalai i vo ,apsivedimo ir pėrsiąky-;
1) Įvedimas..8. vai., darbo [rimo su pagelba valstybinio , 

dienos ir padidinimas užmo- registravimo; 3) panaikini- 
kesnio; 2) įvedimas bedar- 'mas “konkubinato” ir siste- 
biams .pagęlbos ir, socialio mos paėmimo mergaitės 
draudimo; 3) lygus užmokė-' auklėjimui, kaipo busimo- 
jimįis už lygų darbą, paliuo- SA žmonos. , '
savimas nuo dai-bo' esančių1 Tnk,fl tfl* nmD'ra’v,a hnvrt 
nėščia moterų dviems mė- 
nesiais pirm ir dviems po J/’‘* prog'ram liko-
gimdymo su pilna alga; 4) si i]nai ar keis.

i pakeitimas sistemos1 uz- 
,” įvedimas geresnio 

prigulėti į prižiūrėtojų atsinešimo;'kaJ

pagalba, peda!rbiam
cialis ’ draudimas

j i i karns;’ ' ‘ H____________ : # _
nuo ponų žemių1 Ir jėi’davi- rėjimo girių ir -pagerinimu'

1 ' nras; jįjį valstįėčįamš; 8) pa- varidehini^ kėlių. •
naikinimas Visų taksų, ku- įy^.^terų klausimas ' ;

pe vyrų ir moterų kaip po-(

>

Pereitą k e t v i r tad iehį, tis, kad ją- išlaikyti dienraš- 
Laisvės darbininkai ture-pĮu §iuo taip svarbiu mo

mentu—momentu kapitalis-
Kas tik

m., be darbių ^delegacijos są
ryšy su milžiniška bedarbių 
demonstracija ant Union j jo savo susirinkimą, kuria-; 
Square,. buvo, suareštuotas, me svarstė dienraščio padė- 
ir nuteistas šešiems mene-' 
siams kalėjimo.

Išėjęs iš kalėjimo, vėl 
pradėjo eiti pareigas, kaipo 
organizatorius Komunistų

’(Anglija, Francija) taipgi negalės mokėti’ karo skolas, 
j^gu nieko negaus nuo Vokietijos. O karo skolų mo
kėjimas svarbiausiai paliečia Jungtines Valstijas. Fran- 
cfia, Anglija, Belgija ir kitos šalys skolingos Jungtinėms minųotas į N. Y. valstijos 
Valstijoms. Kad Francija ir Anglija galėtų mokėti ka
rė -skolas Amerikai, tai Vokietija turi mokėti joms karo 
koptribųcijas ir skolas.

‘.-Ir štai tasai karo skolų klausimas net svarstomas Ge- 
nįėvoj, taip vadinamoj nusiginklavimo konferencijoj, kur 
dalyvauja 4r Amerikos imperialistų atstovai. Ten jie 
svarstė, kaip suderinti pasaulio imperialistų ginkluotas 
sjjękas, Jungtinės Valstijos, nori būti vadovybėj, nori 
tupėti tvirtesnę militarinę spėką, negu bile kokia kita 
iilfiperaistinę Valstybė. Amerikos atstovai patiekė tokį 
pkdną ‘‘apribavirhur ginkluotų spėkų,” sulig kurio užtik- 
rij^ama Jungtinių Valstijų armijos viršenybė. Kad pr-a- 
varytOąvb pjąną/ ar;.' 
nŽš Valstijos rddo griežtą nusistatymą prieš karo skolų 
pąįiaikihuną. > J^anesama, kad' Amerikos ątstovas, sena-? 
torius Swanson, pareiškė Francijos ir Anglijos atsto-

Draugas Shepard
Henry Shepard tapo no-

jtį šiuo neprastu kapita- ti™0 bankroto.
ilizmo smukihio laiku. /'Lai- - dirba, kas tik išgali, turi 
švęs” finansinė .padėtis blo-l « • ■ v ■ i • • v I
sistatymas: < ‘‘Laisvė”
‘-Vilnis” turi būt dienraš
čiais!

Paramai savo nusistaty-

Žale v^darbSų nu->aukoti die"” išlaiky- 
sistatvmas: . ‘-Laisvė” ir mui.

Į Draugijos turi žinoti, had

“Laisvė” sušaukia jų narius
JT čli amai ocvvu aim.oaouca.vj- . . . ■

mo vienbalsiai nutarta nusi- i susirinkimus, “Laisvė” su- 
žeminti jau ir“ taip žemas ai- kviečia»publiką į jų paren-;_ .

n “Laisvė” akstiną vel^>
* ‘ Į

I draugij’as, “Laisvė” yra ta 5) darbo diena del paau-l 
įmonė, kuriąja yra organi- Sal?cl° jaunimo neilgesnė . binirfkairtš- ir valstiečiams ir

j Tokia tai programa; būvd 
j pateikta Chinijos Pirma
jam Sovietų Suvažiavifnuir

—, Sulig nusižeminimo gimus, .“Laisvė 
algų įstaigai .palieka $2,400 darbininkus _ j

Jis dabar gyvena New i į metus.
Yorke, Harlem daly j. Yra 
narys Komunistų Partijos 
Centralinio Komiteto, akty
viai veikia bedarbių tary
bose. . ,

Gimė lapkričio 19 d,, 1899 
m., Memphis, Tenn. Jo te-

leitenanto - gubernatoriaus 
vietą. .

gus.
ta, mums žinių stoka. Bėt- 

J i vienas dalykas yra aišku, 
J šie visi reikalavimai 

yra naudingi Chinijos dar-

------------- , . _ . • suteikimas masės už juos kovoja/ Ta-“ 
šiuo mo-finansines paramos moki- -me ir yra chinijos Raiido- 

nosios Armijos - if Sotintų

_ . . . . , įlliuiiv, JA.U1 ląjd y a cv UI gaili- o v----------------

Redąktoiiąi kas. sekmą-j'uojami ir klasiniai šviečia- 6-šių valandų, 
dienį važiuoją įųvairį^s vie7■,mj ^darbininkai. . - . ”: 1
tas.prakalbų sakytų ^i spaų-; mentu ir draugijos turėtu niams ir tt.; 6) uzdraudi-

leisdami irędąktoriams, J(bos dienraščiui; privalo pa-|nių dąrbininkų' ’nito darbo 
anksčiam. ntaMĄ^eltūų d-ti — pergyventi vasarok >hd unijos užtvirtinimo; ’7) 

vas neorus p-imė versli x - * i h; . i
.įsųjų armijos virsenyoe. Kad pra- vergįjof tapf paliimJūUtašJįgąF^ęletoš:^simtUj
> bent svarbesnes jo da is, Jungti- civiliQ ,Ka^ . HfW/j/M g

pas ; stambius žei^ąlųžiti^ f; Zę 
kaipo »dalininkas^; |be‘t' Hifekjbihl 
mažai gavo ątlygjrife tiK į

” v. f," . .—. . .‘ - jzuojami ir Kiasi
dieni važiuoja į įvairias vie-f!mi ^arbininkai.

stmi. artį,™.!, i™,-a;„
mai kovoje prieš užsienio 
imperialistus ir šaVUdsfus 
išnaudbtojuš,' kad1 ^hitiijok 

r . Komunistu Partija!, kaipo*
:mas turto, nuo .kontr-revo- ;pirttosioS' eilė^ dirban^jų, 
huciomerių ir .sabotaznm- iškglg kasdieninius,' ?• bfitit" 
kų, .organiząviiua8 -darbinin-jnįausjU5 j,j patnatiniūš dir- 
kųi-valstyeeių bankų,; 9) po-, bhhčiujti reikalavinniš. 1 • 
ilsis laikė taventadiemų, < jrJ 1 p M šoloiŪšlčas.•*14
sekmadienių apmokama; r ’• i^ .* »Aj \ j,< (j
alga; 10) -. pakNkdymasi rer f r»- •• • » i eltvifų 

j akcinių (ginkluotų •, spėkų ir JdpOUlJH 11113 j d 
i . . .s- ‘sudarymas darbininkiškaK
.ninkai mokėjo apginti Savo :valstietiškos .kariuomenes;

i 11) uždraudimas teikti pas
kolas ant didelių nuošim
čių. . - ■ : - .............................
III žemės Reikale Įstatymai ^ai. kurie

■ j : ' V'J •Įmokesciai tekdavo Chinijos
1) i Nuvertimas “džian- [valdžiai Nankinge. ;Betida* 

tri” valdžios, kuria sudaro [bar .jau - Japonija pradpjo 
'žemvaldžiai ir reakciniai .šeimininkauti pilnai, gaspa- 
iviršininkąi; ; nuginklavimas doriškai' ir -pasigriebėj.visas 
yisų kontr-revoliucinių jė- šalies - įplaukas iį savo- naU- 
gų ir; organizacijų ir apgintos- valdžios rankas,, kuri 
Įdavimas valstiečių; sudąry- ' _ _
mas valstiečių valdžios so- Bet viskas eina "taip, kaip 
džiuose; 2) konfiskavimas Japonija diktuoja.

sezoną. -. *• i ofganižaviniaš ' darbininkų*
. I ko ope radijų į 8) konfiskūvi-’ Žinoma, renegatai Prūsei-! ■ ■ ’

-n!kaiT Butkūs,0 išgirdę, -kad!
, komunisfiniamė diebtaščiuL

- .J j blogai, kipšo taikių 'ščkš,f 
džiaugsmu ir 

mauks apsilaižydami, ne-

Raikyti
‘!e^'af nepadės sa^ plano, ypa-f“^ 

............. .  ......................... ........'...................... " 'priverstas jjęškoHlldlol^M
darbo. Jis persikėlė į ■visi Mįlbįiiiii^H ;^ū

tipgai kuorr/et ji prašoma panaikinti karo skolas.” Va- ' 
diuasi,. jęigu Anglįja ir Francija nori, kad Amerika su
tiktų panaikinti arba- sumažinti karo skolas, tai jos turi 
sutikti priimti Amerikos planą, sulig kurio Amerikos mi- ’

i, ir 
'ūpip*

sctvinui. priimu Ainen<LUS pianu, sung kuhu zrincrnvus nu- ( . . v . . ■ . . : iji . . . *
liferines jėgos būtų daug tvirtesnės, negu bile kurios ki- r?1 Plles Sąjungą, ir jų-kalbos apie;nūsiginklą?

• F v 1 • x ri YV1 o rilr to -v» kn 11 n i i i -w -vii 11 4-i -vii -i n *totf sahes.
J®ew York “Times” editoriale sako:
‘ftNet vienas Jungtinių Valstijų atstovų Nusiginklavi

:klasiniai sąmoningi darbi-
I •__l_.Lt •____________________

Japonija Ima A < ‘ J
Chinijos Mokesčius

MANDŽURIJA. — Japo- 
n i ja jau deda savo ranką vi- 

įsur, kur tik jinai gali. Iki

vimą yra tik blofas. Bet svarbiausiai imperialistai rieją^,1 dienraščius nuo sklokos pa-' 
si del pirmenybės. Wall Streetas nori vadovauti višį'sikėsinimų juos užgrobti, ir 
imperialistinį pasaulį; Wall Streetas nori užtikrinti sau paversti m e n še v i k iškaiš

... ........................ ’ ...... . . .. . ...... ...... . . .

;tr juos. ,
4>: Konferencijoj parode norą sumažinti arba panaikinti didžiausiu grobį būsifnam imperialistų kare prieš Soviei IŠĮamštais, mokės ir palaiky-
mūsų reikalavimuš, kaipo skolinimo šalies, jeigu kitos 
valstybės sutinka sumažinti arba panaikinti didelę dalį 
savo ginklavimosi.”

[Reiškia, jeigu Franci ja ir Anglija nori, kad Amerika 
panaikintų arija sumažintų karo skolas, tai jos už tai turi 
jąi’atsilyginti Sumažinimu savo ginkluotų spėkų, ant tiek, 
kąd Amerikos imperialistų ginkluotos spėkos turėtų pir
menybę. 3 ; j . ■ , , , . ū . ; , , . . i > , . . . r A.

Tiškil, ka’d kaip vGenevos, taip ir Lausannos konferen
cijoj imperialistai tariasi, kaip suderinti savo spėkas ka-

tų Sąjungą.
gi nori didelio grobio.-

. Bet Francijos ir Anglijos imperialistai taipf ti* juos. ,
dm Pinhin.... ( f f ; k į ' p Greitoji pageltą “Lais-

Tos visos imperialistų konferencijos baiido^i^(iir|)ti pląijyęi” lai būną.ąukOs. .Toli
nus atakai prieš Sovietų'Sąjungą. ( Vokietijos; tįąįntalifc--pųesnęi .paraniaį ęĮarbuo|d7 
mo bąnkrūtas, nębegalėjimąs tęliaus,mokėki, kąrp skolas'mes, kad gerai pavyktų pikr 
_•----------------------------------------- ,,----------------- * J’ "U-Jnikaki kur;, yrą rengiami

H

njėnvb$

ir reparacijas,, krizio aštrėjirųąs visose imperįąlistinėši
šalyse didina imperialistinio karo pavojų. 1 I:

k Kupmęt įmpęriąlistąi demsi^darp planus;, ikaip, uždulk
ir sunaikinti .Sovietų Sąjungą, “ tai darbininkai turi de- surengti, 
rinti savo spėkas gynimui darbininkų respublikos. • ’

[spaudos naudai,- .o- kui? nėra 
j rengiama, .tai >pasistengkime

P. Buknys.

ti&t:

■Vxww--

yisų ikontr-revoliuoinių j ė šalies - įplaukas iį savo- naū- 

skelbiasi;: ‘beprigulmingaZ1

«
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.Trečiaklien., Biržei. 22, 1932 LAISVE
I - ‘ T

Puslapis Trečias

Fašistai Ir Socialfašistai Slaptai Tariasi, 
Kaip Kontroliuoti SLA.

bėti ir spaudoj skelbti apie 
mūsų organizacijų susirin
kimus, jeigu tiktai eitume 
pas darbininkus ir kviestu- 
me stoti į ALDLD ir kitas 
organizacijas, tuoj aus pasi
rodytu geros pasekmės.

ALDLD. Narys.
Prieš SLA. seimo atidary- mą konstituciją ir duoklių 

mą per kelias dienas jau [pakėlimą. Jie pasirengę aš- 
rinkosi delegatai Pittsbur- Įtriai kovoti prieš fašistus ir 
ghan. Pirmutinis bene bus socialfašistus. 
Gegužis, kuris atsiskubino 
Pittsburghan geresniam pri
sirengimui. Birželio 17-tą 
ryte jau jis Mokslo Drau
gijos name buvo ir vienas 
pirmųjų atidaryme sanda- 
riečių kokuso (Sandaros 18 
seimo). Nors labai nusimi-k,*- 
nęs, bet mtdyt, pasiiyžęs [organįzacįja kontroliuoti.” j būty kas 
geruoju neatiduoti siltos S. | .... 1 1
L. A. prezidento vietos.

Sandariečių seimelis 
bai mizernas. Pirmoj 
sijoj dalyvavo viso labo tu-iganizuotai galima kas nors 
zinėlis delegatų. Kuomet [laimėt. Todėl visose SLA. I 
pašalinis pasirodo, tai dele-[kuopose reikia eilinių narių 
gatai jaučiasi esą ne savo į komitetus organizuoti. i 
vietoj ir tuojaus nutaria 
pašalinius neįsileisti, kad 
toji mažytė grupelė, vardu

socialfašistus.
SLA. darbininkų narių I 

išleistas lapelis smarkiai
Visur, kur tik 

teko susitikti su SLA. na
riais, kurie skaitę tą pareiš
kimą, išgirsi vieną ir tą pa- 

!ti: “Šluoti tuos ponus iš 
viršūnių ir patiems imtis

WORCESTER, MASS
platinasi.

Taip, reikia visu smarku- 
;mu kovoti prieš fašistus ir 

la- ' socialfašistus. Reikia taip- 
se- ,gi atsiminti, kad tiktai or-

niai taipgi nesnaudžia; dar
buojasi net dvi komisijos del 
pikniko gerovės.

Bus labai įdomu girdėti grie
žiant didelį ir 
Council Beną, 
G ugo.

Aido Choro
darni gero vardo prarasti, su
dainuos puikių solų, duetų ir 
t.t.—d. V. Gugas, L. Litviniū- 
tė, R. Astrauskiūtė, d. Petru
liu tė " ir kt.

šaunų Western 
vadovystėje J.

nariai, nenore-

nematėt, ir užgirsite, ko dar <
negirdėjote. Todėl būkite vi- 2, 3 ir 4 d.—bus visokių vai
si darbininkų spaudos pikni- Į gių, gera muzika 
ke.

Alvinas.

WORCESTER, MASS.

delio parengimo liepos (July) «J)aJjar organaj yra 
V x iv A rl __ niic tnorvlzm vqj-

ir įvairių j stiprūs ir sveiki” 
žaislų. Tad nepamirškite, visi 
nariai dalyvaukit.

Katrie dar esate nenariai, at
eikit į draugijos 
liepos 5 d. arba į parką bile 
subatą ar nedėlią, ir prisirašy- 
kit.

P-nia O. Mikolaitienė, Buffalo. N. Y., ra
lio ir sako: “Aš noriu, kad kiekviena* žino
tu. jog Nutfa-Tone padarė mane sveiką. Per

I kelis metus aš buvau silpna ir turėjau 
stą sveikatą. Aš ėmiau daug įvairių vai 
bet jie buvo be vertės. Nuga-Tone pagelbė-

pra» 
f»tų,

,nan • kelias dienas. Daugelis mano drau- 
SUSirillKimą gų ir kaimynu sako, kad Nuga-Tone yra pa-

stebėtinas.“
■ Nuga-Tone sustiprina visus kūno orga
nus. Jis suteikia jums gerą apteitą, nugali 

1 skilvio pakrikimus ir konstipaciją ir priduo
da naują stiprumą ir jėgą raumenims ir 
nervams. Nuga-Tone yra pardavinėjamas aP- 

Jcigu aptiekininkas neturi ' jo, 
. paprašykit ji užsakyti iš savo urmininko. 
| Žiūrėkit, kad jūs gautumėt Nuga-Tone. Ne
priimkite nieko kito.

Birželio 7 buvo L.S. ir D.B. 
D. susirinkimas, kur buvo 
svarstoma daug svarbių daly
kų. Vienas iš svarbiausių, tai 
buvo nustatymas pastovais iž
do. Po ilgų diskusijų, buvo nu
tarta, kad pastovus iždas būtų 
$5,000.

Priimta trys nauji nariai— 
S. Vaskelevičius, E. Kuklevi- 
čius ir R. Kuklevičiutė.

Buvo delegatas iš Labor 
Sports Union su prašymu, kad 
mūsų draugija prisidėtų.su au
ka, nes jiems reikia pinigų ka- 

■ riaut prieš bosų Olympics. 
1 Aukų parinkta ant vietos

L.S. ir D. B. D. tiekinįnkuĮ paprašykit
Koresp. J. Kižys.

Pastaruoju laiku iš šio mies
to mažai kas rašoma 
darbininkiška veikimą; nors 
yra veikiama neblogai, bet mū
sų draugai korespondentai 
perilgai ilsisi. O šiuo laiku 

> rašyti: rinki-' 
mų kampanija, bedarbių orga-1 

, nizavimas ir kt. svarbieji dar-j 
' bai, kurie mums stovi prieš 

įkiš.

Dabar tenka pažymėti be- ninku literatūra, ir todėl., laike 
kad visi lankytųsi • pikniko turim stengtis nė tik ■ 

įvyksta ■ atnaujinti savo laikraščių pre-[ J . ... . I V. Moticiaitis rezignavo is1no numeratas, bet taipgi turi uz-; , . , . i1 . v .. , . , , . i korespondento vietos, priezas-įsirasyti tie, kurie dar neskai-r. . , <<T . _,, ...
' ■. “Vilnį,” “Laisvę,” “I)J ls’. Iuul L'11'8™ netalp"7;l 
Balsų” h “Daily Worker;.”! !aip '"T“0,’ U .T'U , ° 
rn . . , 1 ' komunistini laikrašti redakci-laipgi butų gera parama nu- . ,-.u ... . . .. v- . . 4ir . i la negalėjo dėt tokias Motie-sipirkti serą ar daugiau Lais- . .v . ' . ..._ ,, , . . ,, jaicio korespondencijų dalis,ves bei Vilnies. |.

. i....
Detroite yra nuolatinis laik-j c- 

raščių ir apgarsinimų agentas, jv;nj 
d. J. Vasiliauskas, 4635 Le- | 
may Ave., taipgi d. P. žemaitis! 
ir J. Alvinas. Per juos galima 
užsisakyti bile katrą komu n. 
laikraštį.

Todėl parama mūsų spau
dos ne vien būti piknike, bet 
tąja proga naudotis savo laik
raščių užsirašymui.

Dabar įsidėkim į atmintį, 
pikniką birželio 26 d., Beech 
Nut Grove darže, prie Middle 
Belt Rd. Pamatysit, ko dar

matome, bus 
daugiaus, negu piknikas.

Dabar darbas jau pradėtas, 
tik lauksime svečių iš vistir.

Dar ne viskas, žinomo, kad 
‘"[tai spaudos piknikas, tai turi- 

. mę nepamiršti, delko mes ją 
turime, tą spaudą. Mes kal
bame, kad mūsų spauda ar 
laikraščiai, tai reiškią darbi-

apie , Todėl, kaip

VARPAS BAKERIES, Inc

darbiams, 
f susirinkimus, kurie 
kas ketvirtadienis 2 vai. 
pietų po num. 29 Endicott St.

! Visi bedarbiai, ateikite ir savo tot 
i draugus atsiveskite, nesvarbu, 

- e _ _ _ kokios tautos kas nebūtų—visi
seimo, galėtų ramiau koku- 1^1*61116 KomiiniS“ darbininkai yra lygūs ir visų
suoti, slaptai tartis, kaip Si t\ •• v* • T1 r ^ra bendri reikalai.
LA. palaikyti savo kontro- |n P Kiti I Vii n vii - • •x " , lŲ 1 W1 Draugai bedarbiai, visi sto-

t ; kime į Bedarbių Tarybas ir .ko-
Socialfašistai taipgi slap-' PITTSBURGH, Pa. _  A . vokime už tuojautinę pašalpą

tai tariasi, kaip paimti sa- LDLD! 4-tas Apskritys pa., ir socialę apdraudų visiems be-1 
vo kontrolėn visą organiza- aukavo $2, ALDLD. 33 kp ''" 
ciją. Jie dabar jau su ge
resniu ūpu veikia. Mat, 
Bagočius ir kiti jų remiami 
kandidatai balsavimuose ga
vo daugiausia balsų. Jie 
mano todėl nepasiduoti. Jie 
organizuojasi kovai prieš 
gegužinius, kad iš pastarų-1 
jų paveržus svarbiausias i 
vietas ir naudojus saviems! 
reikalams, savai politikai ir 
taipgi gerai pasipelnius.

SLA. Narys

i kur jis aplinkiniai vare agita- j
i . . . . .

! darbiams. Jeigu mes patys 
... ... , . . .nekovosime, nieks kitas už$1 ir tik ka prisirasiusi na- . ’ . . _ . .
le $1, taipgi ALDLD. 87 , cjauįj tokioj šalyj, kur visko 
kp. ši ir d. Boguzas 25 cen- perteklius. Kiekvienas įs- 
tUS tai visa pittsburghie- tokite į Bedarbiu Tarybą. Tai 
čių sumą, kol kas sukelta 
Komunistų Partijos rinki-. 
mų kampanijai.

pittsburghie- tokite į Bedarbių Taryba.
• y\"c\ mūsų kovos įrankis.

šiais metais mes turime at- 
j likti savo užduotis delei Ko- 

Kaip girdėt, washingto- munistų Partijos, veikliai da- 
niečiai draugai rengiasi pa-! lyvaudami josios rinkimų .kam- 
sirodyti. Iš kitur nieko ne- Ponijoj; turime sušaukti visas 
sigirdi. O atsišaukimų ga-' darbininkiškas lietuvių orga
na daug buvo išsiuntinėta.

Pittsburgho didlapiuose ! Pasirodo, kad mes nedakai- 
paskelbta žinios, kad šitas nuojame tokio svarbaus dar- 
seimas turės 500 delegatų, bo—visai mažai darbuoja- 
atstovaujančių 25,000 narių. mes šių metinių : ’ 1 ’ ą 
Nežinau, kas taip negražiai kampanijoj, 
pamelavo Pittsburgho laik-' 
raščių reporteriams. Atro- kime 
do, kad kas nors pridėjo Rinkimų kampaniją iškelki- 
mažiausia 10,000 skaitlinę, me visose darbininkų orga- 
kad padaryti šį seimą daug nizacijose. Aiškinkime Ko- 

geriau prisi- i munistų Partijos progra- 
organizacijos m a.

už skloką.—Red.) Į joj 
’ 1 vietą išrinktas J. Kižys.

Draugijos protokolų rašti-
i įlinkas J. J. Bakšys atsišau
kė į draugiją ir prirodė, kad 
“Naujoji Gadynė” šmeižia 
draugiją ir Bakšį vadina “Ca
ru” ir t.t.

Aš nuo savęs prašysiu, kad 
i nariai mūsų draugijos nevarto
tų draugijos vardo, kur ne-- 
reik, nes tai yra labai negrą- | 
žu, ir tuom pat laiku laužo 
draugijos įstatymus.

LS. ir DBD. rengiasi prie di-

^1
j

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

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

O atsišaukimų ga- darbininkiškas lietuvių
■ nizacijas į daiktą ir išaiškinti 
joms svarbą Kom. Partijos rin
kimų vajaus, taip, kad kiek
viena organizacija vienu ar ki
tu būdu prisidėtų prie to dar
bo. Jeigu draugijos1 va d į naši 

j progresyviai - darbininkiško- 
j mis, tai jų ir pareiga yra?vary
ti pirmyn mūsų klasinį progre
są. i 

šio mėnesio 24 d. yra ren- j 
giamos didžiausios tarptauti- ’j 
nės prakalbos Mechanics Hall, j 

I Kalbės draugas James W. 1 
i Ford, Komunistų Partijos kan- ■ 
[ didatas į vice-prezidentus. At-, 
, eikite ir visi lietuviai darbinin- 
‘ kai pasiklausyti. Drg. Ford Į 
[ dar pjrmu sykiu čionai kalbės. : 

kite tos progos iš- ' 
girsti jo prakalbą, o jis yra ' 

; žinomas, kaip labai geras kai- ‘ 
betoj as.

i Reakcija 
' čia sų visu 
, šiais metais 
1 miesto ponai nenori duot lei
dimo viešoms prakalboms. Tai, 
mat, “laisva” Amerika.

MM **

rinkimų

Pasirody-Nesnauskime.
su geresniu darbu.

svarbesniu ir 
rengti prie 
kontrolės.

Fašistai ir 
vyrausiu klausimu 
kas kontroliuos SLA? Se
nieji viršininkai jokiu bū
du nenori užleisti tokių šil
tų vietų, o naujai išrinkti 
veržiasi. Gegužiniai ir ba- 
čiuniniai fašistai, pirmiaus 
turėję atskirus kandidatus, 
dabar jau vis daugiau susi
artina ir mano bendrai veik
dami išlaikyti savo vietas, 
taipgi ir naujas užkariauti. 
Adv. Bračiulis “Sandaroj” 

z rašo, kad referendumas tai
tik žaismė, todėl jo visai ne
reikią paisyti. Seimas turė
siąs pagal savo nuožiūros 
išrinkti naujus viršininkus.

Bagočiniai visgi laikosi 
referendumo, kurį jie lai-

. mėjo. Tuo ]_
Bagočius ir kiti keli nauji ■ 
mario gauti šiltas vietas.

Eiliniais SLA. nariais jie retų prisirašyti prie ALDL i 
visai nesirūpina. Eiliniai D. arba prie kitos organiza- [ 
nariai tiems ponams yra tik- cijos, tai pusėtinai prakai-• 
tai—pavaldiniai. Turi ir tuotų, iki galėtu surasti, ka-; 

, privalo jie sumokėt duokles Ja ir kur laidoma susirin- į 
ir išpildyti visus ponų pafe- kimai.
varkymus. i naujinama aveiu į su&ii iiini-:

Kad dar daugiau iš eili-,mus ir susipažinti su darbi-' 
nių narių išplėšus, tie po- ninkišku veikimu, 
nai pasigamino konstituci
ją su augštomis duoklėmis, i džiausią stagnacija. Nau- 
Jeigu toji konstitucija per-1 jų narių beveik negaunama, 
eitų, tai SLA. valdininkai o daugelis ir senų po biskį 
pasiliktų daug tvirtesni, de- traukiasi iš organizacijų.

; ymri^s kailius nuo narių
.plėštų, o nariams kuo ma- susidaro opinija, kad nie- 
žiausia pašelpos duotų.
Darbininkai delegatai taip

gi rengiasi prie LDS seimo, daug kas nuveikti. Jeigu 
Jie pasirengę atmesti siūlo- tiktai pradėtume visur kal-

' i

socialfašistai 
turi:

Pittsburghietis.

Pas Pittsburghiečius
Užsilikęs įprotis' S:a'eoisl,

PITTSBURGH, Pa. — 
Sunku sužinoti, kada šioj 
apylinkėj šaukiama darbi
ninkiškų organizacijų mi
tingai. Jeigu jau nutarta 
kelj^ metai tam atgal turėti 
tą ir tą dieną, toj svetai
nėj, tai ir to ,pakanka. At- [ 
eini tą dieną, žiūrėk, trys- 1 
keturi nariai ateina ir jei
gu jie nekokiam ūpe, tai 
jau mitingo nėra. Visai n^ 
dedama pastangų tinkamai1 
narius informuoti apie lai- kuriais 

pasiremdami į svarbą mitingų.
Pašaliniams žmonėms dar , ..... ... . . ..T . . . . darbininkai. Obuolys netoliprasčiau. Jeigu kai kas no- nu(j obelSs krinta> kaip kad

patarlė sako.
Bedarbis.

Worcesteryj siau-' 
padūkimu. Jau 1 

buvo 15 areštų ir

i Sklokininkas J. J. Motiejai- 
tis per savo “Naująją Klampy
nę” prirašo visokių nesąmonių 
prieš komunistinius darbinin
kus. Į jį, mat, vis labiau pra
deda veikti mėnulio spinduliai, 

nuolat šviečiasi ir
, “Klampynės” redaktoriai. Ko
kia gazieta, tokie josios ir san- ■

____ Pašaliniai visai ne 
( kalbinama ateiti į susirinki

Pasekmėj to pasidaro di- |

Ir pas geresnius draugus

ko negalima nuveikti.
Veikiant tačiaus galima

DETROIT, MICH
Naujiena Link Spaudos 

Pikniko

isKiek man tenka nugirsti 
! Detroito ir apielinkės darbinin 
kų, tai atrodo, kad turėsime 
milžinišką pikniką 26 d. bir
želio. Didžiuma detroitiečių 
labai susidomėję tuomi, kad 
kalbės Dr. Kaškiaučius, vie
nas iš geriausia lietuvių visuo
menėj žinomų literatų ir kal
bėtojų. Apart Dr. Kaškiau- 
čiaus girdėjau, bus daugelis | 
svečių iš kitų kolonijų. Vieti-

BENDRAS METINIS PIKNIKAS
’» \‘ •• ■ < f
RENGIA LIAUDIES CHORAS, LAWRENCE, MASS. IR LAISVĖS CHORAS, HAVERHILL, MASS.

Nedėlioję, 26 d. Birželio=June, 1932
MAPLE PARK, PRADŽIA 10 VAL. DIENĄ IR TĘSIS IKI VĖLUMAI

E

E

Laisves Choras, Haverhill, Mass.

E

E

E

S

DALYVAUS NAUJOSIOS ANGLIJOS 8 CHORAI:
1. Aido Choras, Worcester, Mass. 2. Liuosybės Choras, Montello, Mass. 3. Laisves Choras, So. Boston, 

Mass. 4. L.L.R. Choras, Norwood, Mass. 5. Lyros Choras, Stoughton, Mass. 6. L. Choras, Hudson, Mass. 
7.1 Abadies Choras, Lawrence, Mass. 8. Laisves, Choras, Haverhill, Mass.

Bus įvairių sporto gėmių ir gera orkestrą.
Gerbiamoji Lawrencio,'Haverhillio ir visos Massachusetts apielinkės publika. Visi esate kviečiami ant 

virš minėto pikniko, kur galėsite susieiti su draugais, giminėm ir pažįstamais ir praleisti laiką smagiai, o 
pikniko rengėjai užtikrina, kad būsite užganėdinti.
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Puslapis Ketvirtas

IS S. L. A. SEIMO įsideda’Plįd. Tarybos yapor- įįr dirbančiųjų, sluogsnį su. dar
bininkiška literatūra, “Daily 
Worker” ir kt., kad supažin
dinus darbininkus su klasių 
kova, su “Unemployment In- 

ineteisingas buvo. Apsivers-1 ®urance ir tt. 1 as tapo 
damas gyrė ir teisino save. Ik,nta ^arbas v“s 
T. .v, .j , .. liau. Reikia pasakyti,Jis įsouvęs prezidentu se- 

.v. jšioiika metų ir SLA išaugęsnes tas reiškia, kad jiems 'nuo vjeno šimto tūkstan^ų 
j dolerių turto net iki pusan
tro fniliono! Supraskite, tai 
Į jo pasidarbavimas. Priėjęs 
i prie Chicagos seimo, ir dūr

. ’ ’ « f v : j A

i tai. Pirmutinis savo rapor
tą'skaito ponas Gegužis, >11- 

kandida- S’as tas raportas ir pašėlu
siai nuobodus ir šlykščiai

(Tąsa iš 1-mo pusi.) kalbėti jokiems 
yra patys aršieji fašistai su į tams, negi laikraštininkams, 
ponu Karpavičiuku priešą- Jis bijąs, kad jie vienas ki- 
kyje. Mandatų komisijai 
išdavus raportą, pasistiepia 
ant abiejų kojų ponas Gri
gaitis ir, pasikasęs savo 
barzdelę, paklausė, ar tiesa, 
kad 14-ta kuopa yra skalna 
Centrui. Mikčiodama, Jur- 
geliūtė pripažino, kad 14- 
ta kuopa skalna Centrui gal. mininkas pakviestų pakal- 
iki viso tūkstančio dolerių 
(niekas dar nežino), ale 
kuopa esanti nekalta, kad 
sekretorius “padarė klaidą.” 
Jeį taip, tai tas pats Grigai
tis 
tos kuo 
ti ištyrimui,^o^priimti visus 
kitus, mandatų komisijos 
patariamus priimti. Tai bu
vo socialistų kokusui signa- -*jos panfrybės,ir jeigu niau- 'myli 
las, kad * eikia išbandyti ^vngs nesiliausi 
spėkas. Kalba fašistai.,

t, .v. , Į UIH V J.VUU , nvmj HiVULlu į M J VI valu

Kalba pats KarpaviciuKas. ,tiją» 0 tai būsianti «mote. rias derybas ir meklerystes I symo kelių ir t. p. 
Pagaliaus savo “tėvišką’ ’• <'parti-ja 
patarimą “broliams ir sesu-'bgj0.c g-- 

tems, duoda pats Gegužis, jjQS susipjausite!” 7'
i Beie Strimaitis irsi kal-lčiai- Tuos, kurie prieš jį iš-j prieš tas sąlygas, tuonis delegatus priimti.! 15eje, ^riimaius n gi Kai- x:linQP

Girdi sekretorius “padarė bėjo. Jam daktaras liepęs ® 0 s uose. rinkimuose, įsva- uiiui, bCKieLuimb pdudu. j n n f(jmo “guminiais batais poli-
______ j” ir “peraugusiais

i vaikais.”
Mikalauskas, kuris laike 

Gegužio raporto pirminin
kavo, liepia visiems delega-'

tam kailio neišvanotu. Ba- 
gočius ir Grigaitis raukos, i

irgi neteks “prabilti” seimo ; 
pradžioje. Ir kviesta kai-1 
bėti tiktai iš sandariečių- 
fašistų kempės. Dar d. Mi
liauskas pastebėjo, kad pii-.^^į teisybę augštyn kojom

apvertė. Visai nerausda
mas I

pda įnešimą, kad 14- 
delegatus palik-

bėti nors vieną sunkaus dar
bo darbininką, mainierį bei 
plieno darbininką. Bet Ge-1 
gužis tokio delegatą nesura 
do ir taip pasiliko.

Perstatyta kalbėti tūla tus spėka išgrūsti laukan. 
Gaižytė. Ji sakė, kad Susi- Tą gryną neteisybę pasakęs, 
vienijime eina ir eina “

•tai.” ” * * ‘ ‘
moterys tuojaus neteksian-' gyrėsi, kad “tik teisybę te-

nius” (komunistus). Senas 
Vincas agituoja Meškauskie
nę : “tik laikykimės, draugai”, 
—vienoj vietoj. Kitoj vėl ki
ti geria už “Pruseikos sveika
tą”. O vietinis U. negalėjo 
atsidžiaugti, sakydamas, kad 
niekados savo gyvenime taip 
smagiai nesijautė, kaip dabar. 
Ponas Pruseika irgi turėjo 

pas savo 
gerus žmones”, nuo kurių se-

įvy
to- 

kad 
pasekmės geros, bedarbių vei
kimas žingsnis s po žingsnio 
pradeda plėstis. Veik ant j progos pasiviešėti 
kiekvieno susirinkimo prisira- ■ 
šo po vieną bei du nauju na
riu į bedarbių kuopą, tarpe jų “gastinčiu 
ir vienas negras. Tai geras 
apsireiškimas. Kuopoj jau nepamiršta. . . Vietos sklokos 
yra arti 30 narių ir, be abejo “čyfas” Švelnikas irgi jautėsi

7:30 vai. vakare. Rengia A. 
P.L.A. Pirmas Apskritys.

Programa bus gera. Rodo
si, Dailės Ratelis išpildys pro
gramą. Kalbėtojai bus 
daugelio miestų.

Komitetas.

BRIDGEWATER, MASS.
T.D.A. kuopos extra susirinkimas 

atsibus 23 d. birželio, šapoj, kaip 
7 vai. vakare. Turim daug svarbių 
reikalų delei rengiamo išvažiavimo,

- . j , , Kuris įvyks 26 birželio L. T. name,
niaū visuomet išvažiuodavo su! Parke; Mohtelloj. Svarbiausia tikie-

1 i"pi o ' lint kolin •klausimas. Reikia'sužinoti, kiek Kisenej ant Keuo-i bus par(]uota, nes gaspadinės žinos 
Veikiausia ir Šį kartą I kiek daryti valgių.. Todėl visi pri- 

. valote dalyvaut šiame susirinkime.

WILKES BARRĘ, PA.į I r: įT J .‘4 *.
AL.D.L.D. 12-tas Apskritys rengia 

didelį pikniką 26 birželio, ant Valley 
View . Park “linkerman”. Visos apie- 
linkės draugai ir draugės yra kvie-

1Š čiami atsilankyti kuo skaitlingiausiai 
; į šį pikniką, nes ten bus atvažiavu
sių svečių iš visų kolonijų, tad bus 

' smagu susieiti su draugais iš toliau. 
Taipgi bus gera pragrama: Progra
mą išpildys Wilkes Barre Aido Cho
ras; bus duetų, splų ir dainuos Aido 
Choro “Oktetas” naujausias dainas. 
Prie to bus taip visokių žaislų,; kad 
linksmiau laiką praleisti, bus visokių 
valgių ir gėrimų. Tad nepamirškite 
draugai, atsilankykit į minėtą pik
niką.

Komisija.
(147-149)

CLEVELAND, OHIO.
Parengimai Laike Didžiųjų Seimų 
Birželio 26 d. rengia pikniką LDS.

os, Garisek girai- 
. tarpe E. 260 ir

ga 25 centai ypatai.
KELRODIS: Iš 'miesto imkite: St. 

b<ham gatvekarį ir va
žiuokite iki galo linijoj.. Išlipę iš 
gatvekario; imkite <busąr įkuris , ęina 
St. Clair Ave: Ir nuvež už 10c.. j 
pikniką.

Pirmadienį, birželio 27^ Visos LDS. 
kuopos bendrai rengia prakalbąs. 
Antradienį, birželio 28, Lyros Choras 
rengia koncertą. Turtinga progra
ma. Trečiadienį, birželio 29 L.p.S. 
A. 24 kuopos svečiams vakarienė.

Visi parengimai atsibus Lietuvių

čyfas” Švelnikas irgi jautėsi 
... ........... . ............ ...... . smagiai” tokioj kompanijoj, 

mažina, bet kas kart vis dau-jo kaip čia senai švogerį va- 
giau darbininkų išmetama iš j dino “gorila” ir, kitais perlais, 
dirbtuvių ant gatvės. To pa-j o dabar ir pats, atsidūrė “Af- 
sėka, darbininkai netekę dar- rikoj”. Norisi paklausti, na, 
bo susiduria su badavimo są
lygomis, nes gandai eina, kad 
“county” su “social service”

stlkė, kad dalis Chicą-! au£s, nes bedarbė netik nesi-Į 
j gos seimo delegatų išėjus ir 

‘ .pradėjus skaldyti .Susivieni- 
' Įjimą, kuomet jis pats pasi- 

;kvietė policiją tuos delega-

fai- tuo pačiu atsikvėpimu, taip žada greitu laiku paliauti tei. 
Ypatingai tautminkčs pat nerausdamas ir šaltai kus “pašaipa” bedarbiams ar-

ba žymiai sumažinti. Iki šiol 
ir kad į jokias dery- dar duoda apie $4.00 šeimy- 

_  ią, tai JOS su- bas su niekuo neinąs. Gi perinai į savaitę, už ką verčia ati- 
; organizuos dar vieną “par- kelis metus į visokias bjau- > dirbti viešame darbe, prie tai- 
14-1-1.1______n 4- -i__________ r. 4 i I iiiiin z-1 m't-r rl\ 1-1 r. .1. nl r 1 zin-r m 4-1-1 OV’ITlfl Iz z. 1 1 1 1 1 4* n

Vienas paste- ėjo su grigaitiniais prieš S- 
Dieve padėk, ale kai LA narius.

Baigė raportą labai rūs- kito, kaip tik .skelbti

nadarč bėjo. Jam daktaras liepęs^0 šiuosa rinkimuose, išva- 
klaidą,” tai kuopa nekalta, j neimti dalykų taip, kaip .
Akurat, sako, ar būtų kai- imdavęs, praeityj (daktaro, 
ta kuopa, jeigu jos pinigus patarimas buvo vietoj). To-j 
būtų bankas nunešęs ir kuo- Jei jis kalbėsiąs trumpai, 
pa neturėtų iš ko užsimokėt; Pagyrė save, sako, kaip 
Centrui. Per visą SLA is-1 anais metais tautiškas veži- ■ 
toriją panašūs delegatai bū- ;jnas buvęs benudardąs j pa 
davę priimami į seimą.

Tautininkai smarkiai plo-ijV* 
ja savo kalbėtojams. Gri- į

Susidarius tokiai padėčiai, 
bedarbiams nebelieka nieko 

kovą 
kovą už 

“Unemployment Insurance”. 
Bedarbių Tarybai dar teks pa
dirbėti 
vystyti 
k ima. 
tangos,

■ yra ir

nemažai iki pajėgs iš- 
konkretį-griežtesnį vei-

Norisi paklausti, na, 
vyručiai, kam gi prilipo? žo
džiu, įvyko jungtuvės, arba, 
kaip amerikonai kad sako, 
“family reunion.”

Laisvietis.

Atsišaukimas j LDS. 5-to 
Apskričio Visas Kuopas

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD. 77 kuopos susirinkimas 

atsibus trečiadienį, birželio 22 d 
7:30 valanda vakare. I 
I ' “
Jersey Ave.

Visi draugai ir draugės dalyvau- __ ___ _
kite, nes, yra dmig svarbių reikalų ClaiTNothį 
aptarimui. * Taipgi atsiveskite* ir nau- -• .............
jų narių prisirašyti, prie mūsų or
ganizacijos.

> Sekr. C, Dzevečka.

10. y.: d’’ 44, 55 ir 113 kuopos, Garisek girai- 
. - , v .. tėję, St. Clair A?!., 1ZZ L
bus draugo Mažeikos svetainėj, 185 263 St. Pradžia 10 vai. ryte. Įžan-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 10 kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, birželio 27 d. 1932
| m., Rusų name, 995 N. 5th St., kaip 

8 v. vakare. Visi nariai ateikite, 
nes daug svarbių reikalų yra aptar-' 
ti ir knyga Religija atsiimti.. Kurie salėje, 6835 Superior Ave. 
dar neužsimokėję, ateikite užsimokė-

I ti. Taipgi neužmirškite naujų narių 
i atsivesti.

Sekr.
MONTELLO, MASS.

Gerbiami draugai, L.D. Su-| 
jsivienijimo kuopų nariai, šiuo- 
j mi jums pranešu, kad Ameri- 
į kos Komunistų Partijos 15-tas
Distriktas šaukia visuotiną pre- į ir Avė. 'Č. 
zidentinių rinkimų darbinin
kiškų organizacijų konferenci-niOIlLI AVJll Vi V1IL1

Kad yra dedamos pas-jja, ^urj jVyRs liepos-July 4 d., 
niekas neginčys, bet į ■ ■ -■ 

kliūčių. Kad išplėtus Brįdgeporte

Julius Vaitkus. I A.L.D.L.D. 6 Kuopa rengia šokius 
(147-148) kurie įvyks 25 dieną birželio, 8 va

landą vakare, Liet. Taut. Namo 
Parke. Prašome draugus ir drau- 
—, vietinius ir iš apielinkčs, da- 

d. birželio,'1932, 7.30 vai. vakare. , lyvauti minėtame parengime ir tuo- 
Rengią AKP. vietinė kuppa, atvi- i mi paremsite kuopą finansiniai, nes 

rame ore, ant kampo W. 23 gatvės dabar kuopos iždas yra tuščias.
- • • - . Rengimo Komisija.

_________ (146-149)

Į L. D. S. A. 2 RAJONO NARIŲ 
DOMED

į Antro Rajono pusmetinė "konfe- 
susirinkimas ' rencija įvyks 26 dieną*birželio, 1932 

, 10 vai. m., 11 valandą ryte, Maple Park, 
Nariai bū- : Lawrence, Mass. Draugės, prisiųski- 

neatbūtinai. Laiškai 
_ ......... .   ..... i kuopom.su 

me gausite antrą tomą knygos Roll- I paraginimais, kad visos kuopdls da- 
gija.________________________. Ivvautų šioje konferencijoje.

M. K. i *■ Rašt. E. B.*
(147-148) i (146-148)

BAYONNE, N. J.
Labai svarbios prakalbos įvyks 23' £es»

Malonėkite skaitlingai susirinkti, 1 
nes kalbės geri kalbėtojai ir užgirsi- ‘ 
te daug naujo i

Kviečia Rengėjai. i
i svetainėj po N. 117 Middle St., 

, Conn., ir prasi- 
Konferenci-

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD. 63 kuopos 

įvyks nedelioje, 26 birželio, 
. ,-------- . Lk

kite laiku, nes turime svarbių veika- te delegates

|tams atsistoti, kurie balsuo- i velk™}-1' Pasiekti platesnius f]ės 10 vai ryt!}. 
' ° . ...... . ja šaukiama delei užtvirtinimo

O tam i Komunistų Partijos statomų lų aptarti. Taipgi šiame susirinki- yra išsiuntinėti visom 
Todėl be-j kandidatų, , kaip nacionalių 

; uci, ii Mcntiv. i«oiuiciou| .. . - - . , ,, _. . ; didelį <ain va'lstiiiniu
Ualso nonas Brazauskas Jis relk,a raPortą apkalbėti. piI(nika Bushkill Parke, bir- • ų’ 

gaitis reikalauja pasiduoti 1 „“f;„ tei Gauna balsą draugas Mi- - - -..............
konstitucijai ir balsuoti uz.pįe įžeidinėja poną Gegužį, I^iaus^as- _. .
jo įnešimą Ir balsuojamavadindami pirmininku? oi210, pasėkėjai bando obs- 
Geguzis nelabai noToms, bet •• .-trukcijas daryti, kad nelei-
_ , jog , .Gngaicio ĮderdaSe Girdi, “pirminiu* į^ąsjam kalbėti, bęt. iti

kas” perdaug prastas pava- ;Pladecla. juos sarmatyti < ir 
dinimas, nes juo gali bile

. Kas kita su pre-1 R egatai pradeda; eistfe į 

žiririi sėdynės. Drg. Miliauskas |

.- I. v ._ i kadrus čiagimĮkalnę, ale jis pagriebęs ir iš- ' £ uz ™Por ° Priėmimą. I reikalinga ljt, 
: gelbėjęs su “masių pagel-' £T ^^tslstoja. | reikaiįnjrį $n

” ir baigė. Pasiprašo ■

iio elemento, yra 
! reikalinga literatūra,

, . . |______ ^.nansai.
:Bet pasignsta balsai, kad į darbių kuopa rengia

pripažino, 
įnešimas gavo daugumą. Ir 
ištikrųjų atrodė didoka dau
guma. “Naujienų” repor-;Pa^bfiti.
teris ir .Prūseikos ^draugas :zidentu,- Paskui 
Mickevičius nusijuokė: Ma- 
tote, gerai!” O ponas Dar- 
gis negarsiai išstūmė: “Pir
mas mūšis laimėtas.”

Prasidėjo su Ponais ir 
Himnais

ivisi ponai Gegužį vadina sa^°> jis nesutinka su 
prezidentu. Bagočius irgi yPaGngai trimis

įgavo lekciją ir jau sakė,a1?’ . , . .
’“ponas prezidentas” ir taip |f?^ 
i toliau. .

Atsimenu, vienam seime
'panelė Jurgeliūtė seimo se?-'

• želio 26 d. Komisija praneša, ' L- D- Susivienijimo- kuopos, 
Kai kurie GegU- kad piknikas bus įvairus. Vi-1 kaiP° susidedančios Iš sun- 

visos pri
valo atsiųsti1 į! šią konferenci
ją savo delegatus; kiekvieną 
kuopa . privąlo išri'rikti po - triį 
delegatus.

Draugai L. D. Susivienijimo 
nariai, pafo'dykime,f jo^ tnęš,/ 
kaipo darbininkai, stovime su' 
darbo klasės partija, tai jyra 
su Komunistų Partija, o prieš 
buržuaziją, kuri mus maYina 
badu. ’ 'C

Prezidentinių rinkimų ir 
kom. spaudos naudai išvažia
vimas įvyks liepos-July 3 d., 
Lietuvių darže, Lakewood, 
Waterbury, Conn.

Kitas svarbus išvažiavimas 
yra rengiamas LDS. Penkto 
Apskričio naudai Indian Gro
ve, New Haven, Conn. > 

LDS. kuopos prie šių dviejų 
išvažiavimų turi rengtis labai 
stropiai, organizuodamos bo
sus ir automobilius keliavimui 
į tuos išvažiavimus.

Draugai, stengkimės, kad 
šie išvažiavimai būtų pasek
mingi.

LDS. 5-to Apskričio 
Sekretorius P. Bokas.

Pirmas, kad Ge-

Ibudino Chicagos seimą; an
tras, kad be reikalo teisino 

b. panele jurgentųo seimo se- Pasisamdymą . pagelbinin- 
g " 1 jkretorium, savo pagelbinin-1^. Pyezideljtul 11 izdinm-

■ku, paskyrė poną Vitaitį. |^ul teismo
Nežinau, kam ta “garbė” !s^ve.11 V.1S^ Md. Tarybą uz 
teko Chicagos seime. Bet įuz viso^ias. netikusias p2i- • 'nlrAlnn iv iriunlziiio oKninri šiam seime talkon pasikvie- ■ 
'te .“veteraną” Strimaitį; Po-

liepė delegatams atsistojus; 
dainuoti Smetonos ir Ąme-; 
rikos valdžips himnus. Pas
kui pastatė kalbėti' tūlą po
litikierių tangą, atstovą 
Pittsburgh^ miesto majoro. I . A7., ... _ v. u_____ __________ __ :nia Vitaitiene šiame seime

A t s i m e nu, 
Brooklyn© seime, kuomet ji 
dar kitaip vadinosi ir at
stovavo “jaunuolius-ameri- 
konųs,” barė “senius” ir sa
kė, “mes jaunuoliai reika
laujame patriotizmo ir 

” Bet po savo vainos

sų darbininkų užduotis parem- Į kaus darbo žmonių, 
ti atsilankant ant šio piknikų;
gal ;ųž dieąos-kitos i? tie, ku
rie, dar dirbame, neteksime 
darbo, visi bendrai turime vei
kti už socialę apdraudą be
darbiams. Tai mūsų reikalas.

“Family Reunion”
Visai nesenai, ot, tarytum 

dar vakar, mūsų buvę drau
gai buvo ' vieni iš karš
čiausių pravardžiuotojų ir ne- 
aijkentėjų fašistuojančio ele
mento, Meškausko-Klovos ti
po, kurie taip pat nukentėjo 
nemažiau už kitus draugus 
nuo to pogromo Hackets par
ke. Bet.. . sklokai atsiradus, 

i savo 
giesme: “visi geri žmonės ir 

j su visais reikia gražiai sugy- 
1 venti” (tik ne su komunistais), 
jau baigia galutinai suvienyti 
visas atmatas darbininkiško 

Geriau- 
sklokos 

Bushkill

DETROIT, MIGH.
' į *11—Ji** i—rh—: į ,
" : 1 ' •' •1 DIDELIS SPAUDOS • '

DETROIT, MICH. 
4- r.^PIKNIKAS

. M 'I '-- -—

■ , SU MIZIKALE PROGRAMA’ IR 
PRAKALBOMIS

’ Rengia
Detroito Darbininkiškų Organizacijų Sąryšis

i skolas ir visokius abejoti- renegatas, ^Pruseika su 
i nūs investmentus, kurie nu
nešė Susivienijimui kelis i 
šimtus tūkstančių dolerių. J 
Gana daug delegatų gar
siai paplojo, kuomet d. Mi
liauskas pabaigė savo pas- įL-a7 paveiksiąs buvo 

j piknike, birželio 5 d., 
Parke.

Pirm to, reikalinga
Ii žodžiai apie sąstatą sklokos 
piknikų.. Nepaisant kokiame 
mieste jie rengia savo pikni
kus, bet toji “publika” su ma
žom išimtim, viena ir ta pati. 
Ar tai Philadelphijoj, ar Eas- 

------— VWVXVXXXXXZZXVZ ■ 1 t . . . n 4.0„4.:^:r.u0: i tone, bei kur kitur—vis suva- 
SeniaUj girdi, Advokatai, daktarai, stam- i p^uoja ne, utįBinKa^, į žiu0]a tie patys žmonės. Vi

sa skloka iš apie 50 ypatų iš 
visų kampų suvažiuoja į tam 
tikrą! miestĄ .papiknikauti,. ■ o

Nedėlioję, 26 d. Birželio (June), 1932
Bedi Nut Grove Darže, Middle Belt Road

Tas kapitalizmo tarnas gy-> p.
re visus ir liepė kitą sykį j!įe 1^ulu°Ja- 
nepamiršti Pittsburghd. Nei 
žodžįu neprisiminė, kad ‘ši
tame Pittsburghe tūkstan
čiai dajbinįnkų randasi be
darbių eilėse ir badauja. O 
Lango prakalbai lygiai kar- meilės.

atmatas 
judėjimo su fašistais.

Prasidės 12-tą Valandą po Pietų ir Tęsis 
, T iki Vėlai Nakčia

ĮŽANGA SUAUGUSIEM 25c, VAIKAM VELTUI
tabas.

Grigaičio pasekėjas gau-
■na balsą ir reikalauja, kad 
raportas būtų balsuojamas

tarti ke-

*U,ai SLA pfise su Jurgeliūte,"te o ne atsis-
ir menševikų vadai, i • v ♦ i ”v ' 1 ponia nebesirodo su savo

Kalbėjo kiti “veikėjai.”-j “meile.”
Juos perstatė Gegužis. Įdo-< Atsargiai tėmijau sočia-,- - .
miausiai Jkąlbejb Živatas iš listų ir tautininkų vadus, Vz raporto priėmimą,.

tojimu. Girdi, perdaug 
svarbos priduodama ponui 

i prezidentui. Taip ir padaro-
PRANEŠ1MAI IŠ KITUR

Serantono.
daug metų tam atgal, mes būs biznieriai, gerai apmo-.
buveinę biėdni, tai su mu- kami redaktoriai. Visi gę.-p1. v ^PaJ<elJa pankas 
mis buvo tik vargdieniai, raią lietuviais ir pilnai iššij-P™" “
Bet dabar, esą, kuoipet mes triksinę ginti savo intere- mediena, pasibaigę. ,.z, 
pasidarėme turtingi, kuo- sus. Eiliniai delegatai dar- 
met mūsų organizacijoj yra bininkai suvedžioti. Jie ne- 
krūva pinigų, tai priviso -pasitenkinę tais saldliežu- 
inteligentų ir jau \visi jie iviais ponais, ale 'nesupran- 
prie mūsų lenda. V Tariau • ta,'kaip iš jų pasiliuosuoti. 
sau: “Veikiausia nejučiomis Menševikus daug palaiko 
senis Živatas pataikė į taš-. tokių, kuriems iki kaulo da- • 
ką.” Ir dabar kaip tie toki įsiėdė Gegužio, Jurgėliūtės ir I 
Bagočiai, Gugiai, Gegužiai, Į kitų “tėvynainių” viešpata- 
Bachųnai ir Taręilos lenda ! girnas ir sauvaliavimas. Ži- 
Kaip . tos . musės prie me-inoma, tie eiliniai nariai da- 
daus. ' |ro klaidą, tikėdamiesi ko

i nors geresnio iš tokių Bago- 
Įčių ir Gugių, kaip kad iš 
Gegužių.
Gegužio Raportas ir Kaip 
Pusiau Pastatyti Delegatai 

Vėl Atsisėdo
Po kitų smulkmenų, pra-

Draugas Mockaitis . pasi- j 
prašo balso ir pataria Ge-! 
gužiui leisti d. Miliauskui,I 
darbininkų kandidatui į se-• 
kretorius, pasakyti žodį ki-j 
tą. Bet Gegužis pareiškia, Į 
kad jis nusprendęs neleisti \

7 •socialists i frontas

prieš. Ir/taip (pirmoji SeB

Po .sesijos, visos proves 
skubinosi į savo kokusinius 
susirinkimus,

“Laisvės” Rep. ,

EASTON, PA.
Iš Bedarbių Veikimo

Susitvėrus bedarbių kuopai, 
nuo pradžios buvo gana sun
koka kas veikti. Viena, kad 
mažas skaitlius bedarbių ir tie 
be patyrimo, o antra, tai pla
tesnės masės dar nei kiek ne
buvo supažindintos su bedar
bių veikimo programa. Tokiu 
būdu bedarbiai visų pirma pa
sistatė savų , vyriausiu uždavi
niu pasiekti platesnį bedarbių

PITTSBURGH, Pa.-—Komu
nistų .Partijos 
(riktas rengia 
pikniką liepos 
ve, Homeyille.

Penktas Dis- 
penktą metinį 
4, Locust Gro- 
Pa. Piknikas

. * ■ • » ,

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS SAKYS PRAKALBĄ

Bus ir Daugiau Svečių Kalbėtojų, Vykstančių į 
Liet. Darb. Susiv. Seimą

šokiams Grieš Western Council Benas iš
j * , Daugelio Muzikantų

\ Jis Taipgi Dalyvaus Programoje. 4 .
Programoje dalyvaus: V. Gugas, L. Litviniūtė, R. 

Astrauskiūtė, Petruliūtc ir daugelis kitų;
1 ‘ ‘Akompanuos d. A. Gudaitienė ‘ t

............  „ v.° bus gana'gražioj vietoj ir pa- 
PĮisltui .per, j Klampynę PUC>f.j rartuį įuvažiu:Qti. . Bus &kiąi,. 

” i maudynės, žaismės, muzikaie 
programa ir kalbėtojai. Įžan

ga 25 centai..............................
Iš Pittsburgho kelrodis se

kamas: Imkite gatvekarį 55 
arba 60 ir važiuokite iki Ho
mestead. Persimainykite ant 
gatvekario 65, Homeville, ir iš
lipkite prie Locust daržo.

Kviečia visus skaitlingai da
lyvauti. ‘ '

Rengimo Komitetas.

McKEES ROCKS, Pa. — 
APLA, seim'es1 įvyks liepos 

1 ir 2 dd. pelegątai dalyvaus 
veik iš kiekvienos kuopos. 
Rriešseiminįs parengimas bus 
birželio 30 dieną, APLA. 2 kp. 
svetainėje, 24 Locust St., 
McKees -Rocks, Pa. Pra^iUes.

burbulą ajoie “mases7', pa
vyzdžiui, Eastone. štai jų 
“masės”-: P.ruseika, ?. Beeis,
Burkė, Senas Vincas, Laurina
vičius, Jatųžienė įr dar kele
tas. Vietinės “spėkos”: sau- 
jalė Pruseikos parapijonų ir' 
visas f asistuojantis elementas, 
Meškauskai-Klova etc. Revo
liucinio nusistatymo darbinin
kų nebuvo, jei vienas-kitas ir • 
pasimaišė, tai tik del įdomu
mo ir tie” greitai apleido del 
jiepakenčiamo burnojimo ant 
komunistų.

Tame piknike visi . smagūs 
buvo, kaip sklokininkai, taip 
Meškauskai su Klova. Vieni 
kitų atsiprašė delei praeities 
“durnysčių” ir tryško bendras 
vąlio 'ūž .vienybę prieš “bimbi-

■ ■ J i •« 4 į ’ , J : į >. 1. • , ' ‘ j; U t
> Šis piknikas bus įdomus, nes muzika bus šauni, 
visas benaš iš daigelio* muzikantų. Turėsime pro
gos išgirsti Dr. Kaškiaučių,- kuris savo naųdm- 
gais patarimais apie sveikatą, rastu ir gyvu žo
džiu pagarsėjo visoje Amerikoje. Taipgi’‘duos ge
rų prakalbų svečiai kalbėtojai, kurie atvyks į šį 

-pikniką, važiuodami į L.D.S. seimą. Pelnas nuo 
šio pikniko yra skiriamas darbininkiškai spaudai: 
“Laisvei”, “Vilniai”, Darbininkių Balsui” ir “Dai
ly Worker.” Kviečiame skaitlingai atsilankyti• į 
šį pikniką ir tikimėsi, jog visi būsite patenkinti, 
nes turėsime skanių valgių ir gėrimų.

t Visus kviečia Rengėjai.

KEL<RQDIS: Važiuokite iš Detroito į vakarus iki Middle 
Belt Rd. Daržas randasi tarpe Michigan ir Ecorse Rd. 
Kurie nėturįte automobilių, imkite Wayne busą ant Mich
igan Ave ir išlipkit ant Middle Belt Rd., ten bus automo
bilius, kuris nuveš iki pikniko nuo 1-mos vai. iki 4 po 
pietų. ' y:

kuopom.su


* Treciadien., Biržei. 22, 1932 Puslapis Penktas

-PHILADELPHIA, PA. 1268 Tasker St.
801 Ritner St.
228 S.-10th St.
1829 S. 5th St.
137 Pine St.
1917

tą. Visi atsilankykite pasi-■ 
klausyti ir kitiems garsinkite i 
tą raportą.
Dar Sykį Primenam Lietuviam

Kom. Partijos Rinkimų Kam
panijos Tag Days

Liepos 9 ir 10 d. įvyks 
Pennsylvanijos valstijos Ko
munistų Partijos nominacinis 
suvažiavimas Readinge, Pa., 
kur bus nominuota komunistų 
kandidatai ateinantiems rinki
mams. Suvažiavime dalyvaus 
delegatai iš visų valstijos da
lių, iš Philadelphijos, Pitts- 
burgho, kietosios žfnglies sri
ties, iš Allentowno ir kt.

Kad 'valstijinės komunistų 
rinkimų kampanijos komitetas 
galėtų sėkmingai darbuotis, 
tam reikia lėšų, ir t,odei yra 
dabar pradedama vajus delei 

' .sudarymo $10,000. Tuo tikslu 
bus ir Tag Days — rinkliavų 
dienos su dėžutėmis gatvėse 
Philadelphijoj birželio 25 ir 
2Q d., tat yra ateinantį šešta-

U dienį ir sekmadienį. Visos dar
bininkiškos organizacijos yra 
raginamos darbščiai dalyvauti į tainėj, 59 Park St., bus išduo- 
rinkliavų dienose, j 
žūčių ir reikalingų nurodymų minacijų konvencijos, kuri įvy- pastaroji pasiūlė padaryti j j sandėlį Knickerbocker 
kreipkitės į šias komunistų rin- ko geg. 28-29 dd. 
kimų kampanijos stotis:

N. Lawrence SI. 
Grove St.
N. Wilton St.
N. 41st $t.

1747 
1137
243 N. 57th St. 
1751 N. 31st St. 
715 N. 6 th St. 
1514 
2222 
2456 
2225

Federal St.
jVbųrter St.
N. .Wh"St7 
Cambria St.
N. Franklin St.

'995 N. 5th St.
2830 Alter St.

HARTFORD, CONN.

Darbininkam

v.

VIETINES ŽINIOS
i Trumpai

d. birželio, ketverge,! ----------
vai. vakare, Laisvės! NEW YORK. — Vėl bjau- 

j Choro svetainėje, 59 Park St., j rus pasijuokimas iš alkanų be- 
i įvyks lietuvių darbininkų ir ; darbių. ‘ 
!jų organizacijų konferencija ti, tai eikite į senių prieglau- 
I apkalbėjimui, kaip būt sek- dos namą”, pasakė p. Kelly, 
imingiau galima darbuotis ve-' miestinės labdarybės komsio- 
damoj Komunistų Partijos rin- Į nieriaus pagelbininkas, be- 

, kimų kampanijoj už Kom. j darbių komitetui, atėjusiam 
.Partijos kandidatus į prezi-! reikalaut iš miesto valdybos 
. dentus W. Z. Foster, į vice- ’ pavalgyt tris sykius į dieną.
I prez. J. W. Ford, ir taip pat! Tą komitetą išrinko ir pa- 
: valstijos ir miesto rinkimuose. ; sjunte bedarbiai, iš Salaveišių 

Atsilankykit, visi delegatai;
ir svečiai, visi susipratę darbi-! 

' ninkai.

23

Kor.

Jeigu negalime dirb-

Armijos beduonių linijos ant 
17th St. Komitetas protesta
vo prieš uždarinėjimą miesti-

Raportas Iš Darbininkų 
K1 asės Konvencijos

Birželio 25 d., subatoj, 8 :30 
vakare, Laisves Choro sve-

Rumunija AtsisakS Ta 
tis su Sov. Sąjunga

BUCHARESTAS. — Ru-! 
muni ja atsisakė taikintis su I 

kuomet j

parodyti jai naujausios ma
dos šaldytuvą (aisboksį). Jam 
berodant, jinai įrėmė mana- 
džeriui revolverį į šoną, pa
liepė iškelt rankas augštyn ir 
tylėti ; pasiėmė $400 nuo stalo 
ir išėjo laukan. Už plonos 
sienos šaliniam kambaryj bu
vo desėtkas tarnautojų, jau
nų vyrų; bet manadžieris ne
drįso nei ciptelėt, kol išėjo 
laukan laukan jo “kostumer- 
ka” su revolveriu.

O jeigu neįrodysi faktiškai, kitas fabrikas pasiūlo ge
ltai siūlau tau savo propoziciją; resnes sąlygas arba mokes

tį, tai darbininkai tankiai 
Įmeta darbą ir keliasi kitur. 
! Ypatingai tas pasireiškia, 
į kuomet eina lenktynės ir 
I reikalaujama daugiau dar- 
■ bininkų. Tad ir darbo įstai- 
igos, kurios jieško darbinin-

NEW YORK. — K. M. Goo
de, specialistas įvairių tavorų 
garsinimo, suvažiavime skelbi
mų agentų ir manadžerių,

nių pašalpų biurų ir prieš nie- pranašavo, kad per sekančius 
kurio dvyliką mėnesių įvairūs biz-jkam netikusį maistą, 

, trupiniai numetami iš Salavei- 
Į šių ir kitų labdarybių.

BROOKLYN. — Jauna sto- 
KUOmet j ra moteriškė pirmadienį atėjo 

Ice 
Rumuni-; Kompanijos, 11 Lomabardy 

Delegatai išduos pilną rapor- ja tai padarė SU išrokavimu. Į St., ir paprašė manadžieriaus

Delei dė- ta raportas iš Kompartijos no- Sovietų Sąjunga,

Ghicagoje. nepuolimo taiką.

niai išleisią bilioną dolerių 
vien tik skelbimams laikraš- 

jčiuose. Fabrikantai ir vertei- 
viai raminami ta neįvykdoma 
vilčia, būk plačiausiai garsin- 
damiesi jie galėsią prašalint 
dabartinį krizį.

MMMM MM MAM M

PARENGIMAI
Panedelyįe, 27 Birželio--PRAKALBOS

Rengia L. D. S. 113, 44 ir 55 Kuopos

Utaminke, 28 Birželio-KONCERTAS
' ‘ : . i

: Rengia Lyros Choras

Seredoje, 29 Birželio - VAKARIENE
Rengia L. D. S. A. 24 Kuopa
VIRŠPAMINETI PARENGIMAI ĮVYKS

LIETUVIU SVETAINĖJE
6835 Superior Avenue, Cleveland, Ohio
! PRADŽIA VISŲ 7:30 VAL. VAKARE

ĮŽANGA: Į PRAKALBAS 10 CENTŲ Į KONCERTĄ 35c.; Į VAKARIENĘ 50 CENTŲ

i LDS. prakalbose kalbės šios organizacijos tvėrėjai ir veikėjai: Dr. J. J. Kaškiaučius 
ir kiti svečiai-delegatai ir delegatės.

Lyros Choro koncerte,.programą išpildys svečiai iš kitų kolonijų suvažiavę menininkai
—menininkės ir vietos solistai su Lyros Choru.
V ■ 4 i » •

Draugių moterų LDSA. 24 kp. vakarienė bus iš paukštienos. Skaniai pagaminta. Čia 
svečiai delegatai po sunkaus seime darbo--galės pasisotinti ir su vietos draugais sma-

Ajgiai laiką praleisti. ! ■

j GERBIAMIEJI, vietos ir apielinkių darbininkai ir darbininkės! CIevelande, prade- 
* idant 26 ir baigiant 30 d. birželio, įvyksta net trijų didžiulių lietuvių darbininkų organi

zacijų suvažiavimai. Suvažiuos iš plačios Amerikos daug mūsų darbin. organizacijų 
veikejų-atstovų. Tam ir rengiama šie trys parengimai-susiėjimai, kur būtų galima su
sitikti, pasimatyti, išgirsti veikėjų kalbas, menininkų dainas ir pasišnekučiuoti, apsi
keisti mintimis delei mūsų darbininką klasės gerovės.

Kviečiame visus ne tik dalyvauti šiuose parengimuose, bet kartu kviečiame padėti 
" < priimti svečius delegatus, kad jie galėtų atsiminti clevelandiečių nuoširdumą jų priė

mime, ir kad ant ilgo, laiko atsimintų Cleve landą.
LDSA., LDS. IR ALPMS. KOMISIJA.
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Vakaras Priėmimui Draugės 
Menkeliuniūtės

Proletariniai menininkai sy- 
Ikiu su Aido Choru ruošia gra
žų vakarą priėmimui d. K. 
Menkeliuniūtės, kuri tik ką grį
žo iš Italijos.

Parengimėlyj bus labai gra
ži ir gera muzikališka progra
ma. Parengimas įvyks liepos 
2 d., prieš pat “Laisvės” pik
niką.

Vėliaus matysite visą pa
rengimo programą. Tėmykite 
“Laisvę”. Draugė Mcnkeliu- 
niūtė studijavo muziką ir la
vino balsą Italijoj. Pirmu kar
tu jinai dainuos šiame paren
gime.

Aido Choras ir M. S. Kom.

Būtinas Reikalas
Amerikos
Literatū-

Apskričio
be jokio

Visi, kurie turite 
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 kitko, 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 atsivest ir nau
jų narių prirašymui prie kuo
pos.

Kp. Sekr. D. K.
(145-148)

EASTON, PA.
Duodu Dovana

Klampynės” No. 21 tūlas 
išbrauktas Vincas meluoja ir 
šrfteižia mane. Del savo ypa- 
tos nesiginčysiu, bet del aiš
kumo reikalauju faktiškai 
įrodyt du dalykus:

Pirma, ar aš esu rašęs “Lai
svėje” apie sklokos susirinki
mą? Antra, kur, kada ir ko
kioje dirbtuvėj aš esu pasira
šęs ant “rudo 
to”?

Gerbiamas 
tengk įrodyt
įrodymą aš nupirksiu dovanų, 
penkis šimtus kopijų “Daily 
Workerio” ir išdalinsiu Eas- 
tono darbininkams. Malonėk 
nevilkint laiko ilgiaus trijų 
savaičių nuo pasirodymo šio 
rašinėlio., nes momentas labai

P? svarbus.

šuns kontrak-

Vincai, pasis-l 
faktiškai. Už

nupirk penkis šimtus kopijų 
“Daily W.” ir paskleisk tarpe 
darbininkų.

J. Griciūnas.

Už Darbą Nušovė
Lietuvį Darbininką j t.ank;ai ,Yiįi,;ja darbini- 

z kus i savo dirbtuves.
I ♦-

T_ ... ! Todėl išleista . parei$ki-
BROCK TON, Mass. Lnas į;afĮ toks kilnojimasis

Darbininkas Cursi, kuris se-, ra asiženginlas nes ken. 
nai dirbo dirbtuvėj, kurioj ki įa).bo skt,bumui. 
lietuvis k. Arosimas yra -____________
formanėliu, paskutiniu lai-; ~ '
ku buvo paleistas iš darbo, i SKAITYK LAISVE 
Jis reikalavo, kad vėl būtų j KITIEMS UŽRAŠYK 
priimtas į darbą. Bet Aro- 
simas pasakė, kad jisai jau : 
samdo kitą darbininką į vie-! 
tą pirmiaus dirbusio Luigi | 
Li Cursi. Tuomet kilo ar-1 
gumentai už šį darbą.

Todėl, kuomet pasakė, 
kad Cursi jau netenka dar
bo, tai jisai peršovė Arosi-1 
mą labai 'pavojingai, kuris; 
dabar randasi ligoninėj ir: 
vargiai galima tikėtis, kad! 
jisai pasveiks. Šitas susi- j 
šaudymas, kaip matome, tai1 
įvyko del varžytinių už dar- i 
ba. Jei 
nai, tai 
kirtimu

i.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias I)r. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems Įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui Įdėkite stain pas.

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

New York, N. Y.

darbų būtų ganėti- 
nereikėtų nei susi- i 
turėti del darbo.
bedarbė veda prie • 

tokių tragedijų. i

Draudžia Tanky Kilnoji-i 
mąsi iš Darbo Į Darbą!

MASKVA. — Darbo ko-! 
misariatas išleido naują pa-I 
tvarkymą del darbininkų, |

darbo į darbą. Daug dar- i 
bininkų yra, kurie dirba vie- i 
noje įstaigoje, bet kuomet;

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

“BALSAS
Duoda daug žinių ič Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 2G, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar

bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams ....................... $1.50
šešiems mėnesiams . . .80
Pavienio num. kaina . .05

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, t i p k a m ą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
fitaen Island Fer
ry.

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

6S S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 2-872«

— ssssss;=asss-------- ;--------

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:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abglnas Nusilpimas, < 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mčšląžarnes, taip pat < 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir. kitos bendrosir*- < 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomoų 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais.^* 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- < 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme < 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir <
Chemiški Egzaminavimai }

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Z1 N S 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedeliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Motai

M
H

M
M

H



Puslapis šeštas ,, LAISVU
* T~T

Trečiadien., Biržei. 22, 1932

%1 Kova Prieš “Užmirštus i na,Hams leistis p dar šmarkes- liūs' ir šenUs, fį fnusų ’ išvažia-
1 1 1 • • J v •’ . • 1 T I • 1 __ T • _

rTT TT

VIETINES ŽINIOS
1

Paliuosuot Scottsboriečius 
Tegalima per Masinę Kovą

Lakūny Garbinimas ir 
Karan Rengimasis

nę bataliją prieš tokius virši
ninkus.

Vimą Forest Parke, sekmadie
ni, 26 d. birželio.

“Užmiršti 
antgalviu 

teatre ju-

BAUDŽIA BEDARBIUS, UBA
GUS IR PEDLIORIUS (Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

NEW YORK. — Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimo 
cėntras, 799 Broadway, pra
nešė septyniems Scottsboro 
negram berniukam, kad šalies 
Augščiausias Teismas priėmė 
jų apeliaciją, kurią jis svars
tys rudenį. Tuo būdu yra iš
kovota jiems mirties bausmės,

jūrininkų ir kariško orlaivyno j 
paroda. Vis tai yra daroma, I 
kad'labiau sukelt karišką jau- šų varyt Komunistų Partijos 

Lakūnai bus vienas iš rinkimų kampaniją, bus. Tag 
Days, arba rinkliavų dienos su 
dėžutėmis gatvėse, 

Partijos

NEW YORK. — Didelis 
patriotiškas trukšmas buvo su
rengtas pirmadienį dėlei pasi
tikimo Amelijos Earhart, la
kūnės, kuri, viena perlėkus į 
Europą, dabar sugrįžo atgal 
Amerikon. Majoras Walkeris 
ją iškilmingai priėmė. Jai pa
gerbt buvo surubšta armijos,

Į Prisakymus” Rivoli
! NEW YORK. —
■ Prisakymai”—tokiu 
j yra rodomas Rivoli
dis, pašvęstas šmeižimui Sovie
tų Sąjungos. Darbininkų Tarp
tautinė Pagelba išleido lape
lius, kurie yra skeidžiaipi prie 
to teatro ir pačiame teątre. 
Lapeliai atmuša judžio melus 
ir supažindina žmones su 
sybe apie Sovietų šalį.

tei-

atidėjimas, kol ^Augščiausias 
Teismas išneš savo nuosprendį. 
Sykiu Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas jiems prane; 
šė’ kad ne tik Amerikoj, bet 
ir kitose šalyse turės būt pas
markinta kova už jų paliuosa- 
vimą, nes juk negalima pasiti
kėti teisingumu ir augščiausio 
buržuazijos teismo.

Tuo pačiu laiku ateina ži- riškį; o ypatingai garbina mo-! stiprinimui 
nių, kad jau šimtai, tūkstančių 
Europos darbininkų 
truoja, reikalaudami 
suot scottsboriečius.

Kom. Partijos Rinkimų 
Vajaus Tag Days

Coney Island.—24 pedlio- 
riai, bedarbiai smulkių daiktų 
p a r d avinėtojai uždraustose 
miesto vietose, tapo nuteisti 
užsimokėti po $5 pabaudos, 
bet pinigų neturėdami liko pa
sodinti kalėjiman. Teisėjas 
Steers, išnešdamas nuosprendį, 
dar atkalbėjo veidmainišką 
antifoną, kad “laikai yra sun
kūs ir žmonėms reikia užsi-

IŠRANDAVOJIMA1
PASIRANDAVOJA

Rasirandavoja fornišiuotas kamba
rys. Kreipkitės: 52-86—73 St., 
Maspeth, N. Y.

(147-149)

PAJIEŠKOJIMAI

NEW YORK.—Gavimui le

PAJIEŠKOJIMAS
, Pajiėškau senyVos moters prižiū
rėjimui puses metų kūdikio. Turin- 

j čių pątyrimo. prie yyikų. auklėjimo 
dirbt pragyvenimą, bet aš; ne-; Ten, EAck. stv
-----  ----------- ? tik ifiaikj/si me. 4

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

smą.
svarbiausių veiksnių ateinan
čiame imperialistiniame kare;
todėl kiekvienas pasekmingas 25 ir 26 d.
lakūnas yra daromas didvy- pritarėjai, pasiimkite
riu; į kožną’ orlaivininką vai- iš

Į džia žiūri, kaip į būsimą ka-

birželio 
nariai ir 
dėžutes 
vietų ir 

su-
žemiau nurodomų 

pasi d a rbu o k i te f i nansi niam 
mūsų rinkimų

turiu kitokios išeities, kaip
jiįs nubadsti.” i

Ridgewood.—Bedarbis
vid Jallbn,; ex^-kareivis, nuteis
tas užsimokėti $25 pabaudos 
arba eit penkioms dienoms ka- 
lėjiman už tai, kad ubagavo 

I “eleveiterių” traukiniuose.
llon nuėjo kalėjimai!.

da

Ja-

MOT. LAUKUS, Fotografai :i
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.’ ’ 

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. •

Ateikit Persitikrint. .. • j '« ; 1

(U7-149)
PAJIEšKOnDARBU BUČERIS ’

Jieškau darbo buAėrnėj, e.4u patyręs; 
tame darbe per jl^ug metų. Pir-i 
miaus laikiau t 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: 
4i6 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. ar 
per telefoną pasakykite savo antra
šą, tel. Stagg 2-3878

(141-147)Lupa Kailį Mokytojams xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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X NOTARY —
K PUBLIC

teris lakūnes, nes nori sumobi-: jaus :
lizuoti karui ne tik vyrus, bet, BROORtYN _ 390 S

| cond St., 46 Ten Eyck St., 731 
' Myrtle Ave., 226 Troope Ave., 
i 1 Fulton Ave., 61 Graham 
'Ave.

Brownsville— 1 $13 Pitkin
NEW YORK. — Su birželio i Ave.

pirma diena išsibaigė sena su-i Downtown New York—142 
Į tartis tarp International Ladies ' E. Third St., 11 Clinton St., 
j Garment Workers Unijos ir 1257 E. Tenth St., 196 East
moteriškų drabužių fabrikantų ! Broadway.
kontraktorių. Bosai uždarė 
daugelį dirbtuvių neapribotam 
laikui, šitaip padarydami lo
kautą prieš darbininkes ir dar
bininkus. Uždaromis siuvyklų 
durimis, jie stengiasi priverst 
siuvėjas ir siuvėjus prie uždar
bio nusimušimo.

O “socialistiniai” vadai 
unijos nieko nedaro, kad 
gint darbininkų reikalus;

I tik slapta kuždasi su fabri
kantais ir neorganizuoja dar-

demons- 
paliuo- ir moteris.

Tuo tik- —
Še-

1 * 1 1 1 * — * neh Lokautai Prieš Moteriškulaive York, plaukiančiame is. 77
Galveston, Texas, į Brerheną. ' 
500 darbininkų, susirinkę ant i 
laivo denio, priėmė rezoliuci
ją, kad būtų ūmai ir besąlygi
niai paliuosuoti tie negrai jau-i 
nuoliai.

Tęsimui kovos už jų išgel
bėjimą nuo elektros kėdės, 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas atsišaukia aukų, ku
rias siųskite šiuo adresu: In- 
ternacional Labor Defense, 
Room 430, 799 Broadway,
New York City.

Drabužių Darbininkus

Verdančia Smala Apipylė 
Streikierių Vadą 1 
t ■ , > 1 I . ■

tos
ap- 
jie

Bronx—2700 Bronx Park 
East, 132-3 Southern Blvd., 
792 Tremont Ave., 2073 Clin
ton Ave., 1610 Boston Road., 
1157 Southern Blvd., . 3882 
ThiI'd Ave., I

Upper Manhattaii—301 W. 
29th St., 350 E. 81st St.

Madison
W.

NEW YORK. — Viešųjų 
I mokyklų valdybos galva, G. J. 
I Ryan praneša, kad iš mokyto-! 
I jų sudėtų aukų šią vasarą bus' 
kiekvieną mėnesį duodama po 
milioną užkandžių, mokiniams, kitės”po 
kurie negauna valgyt namie brnnV1.VT1 
per tėvų bedarbę. Į------ -—

Pasirodo, kad nuo 1930 me-i
PARSIDUODA minkštų gėrimų už

eiga, baras ir visi reikalingi įtai
symai. Atsišaukite 213 Bedford Ave. 
tarpe 5th ir 6th gatvių, Brooklyn, 
N. Y. ;

(145-147)

tų rudens iki šiol buvo iš mo
kytojų iškaulyta $2,250,000 
šelpimui bedarbių tėvų vaikų. 
Tai iš tikro nėra aukos, bet 

j per faktiną prievartą išveržia- 
mi iš mokytojų pinigai.

Mokytojai' gauna palygina-
>111 A-J 1 V V* • y UUUU

569'Prospect Ave. ma^ nedideles algas, bet para-

I larlem—1538 
Avė., 24 W. 115th St., 15 
126th St., 6 W. 135th St.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda saldainių krautuvė už 
labai pigiai. Biznis pasekmingas, 
noriniam bizniuko—čia proga. Kreip-

i numeriu 143 Meserole St., 
Brooklyn, N. Y.

(147-149)
PARSIDUODA

• NEW YORK. - Prie ink-ibininkUS )Oki°n k°V°n' 
vizitoriškų' žiaurumų prieš 
streikierius prieina bosai Com- 
mddore skalbylos. Vienas bo
sas nuo stogo išpylė kibirą 
Verdančios smalos ant galvos 
streikierių vadui Hermanui 
Krameriui, kuris, baisiai nupli
kintas, paskui dar buvo areš
tuotas. Bet detektyvai atsisa
kė areštuoti niekšą bosą. To- 
liaus, jie nuėjo į centrą kai
riosios Skalbėjų Unijos ir areš-i 
tavo jos organizatorių Joe 
Stillmaną.

Per keturias savaites strei- 
ko iki šiol yra areštuota jau • 7rt"a^ni"0 
11 streikierių, kurie laikomi! 
po $15,000 kaucijos išviso.

Todėl centralinis komitetas 
kairiųjų grupių, kurios randasi 
toj unijoj, šaukia visų jų susi
rinkimus, kad apsvarstyti rėi-f 
kalą ir planus eilinių narių 
streiko prieš darbdavius ir 
prieš tokius geltonus unijos 
vadus.

Iššaukimas “Forwardo” 
Redaktoriaus j Debatus

so-

SVARBUS KRIAUČIŲ 
SUSIRINKIMAS

kriau- 
nepa- 
birže-

Naujos Miltelio Bosy Gudry
bės Prieš Streikierius

BROOKLYN. — Keturi če- 
verykų darbininkai buvo atva
žiavę iš Haverhill, Mass., ga
vę pakvietimą dirbti pas I. Mi-' 
Ilerį. Jie nežinojo, kad Mil- 
lerio kompanijos darbininkai 
streikuoja. Mat, jie nesekė 
darbininkiškos spaudos. Bet 
kada pamatė, kad čia streikas, 
j’e atsisakė 'skebauti.' Vienas 
iš jų pareiškė, kad jis jau 30 
metų dirba (^everykų įSraibonej 
Ir dar nei nuo vieno streikie- 
rio’ niekad nėra atėmęs darbo 
ir niekuomet jo neatimsiąs.

Miulerio ir ki£ų užstreikuotų 
dirbtuvių darbininkai surengė 
entuziastišką pasitikimą savo 
draugams Rosembergui ir Ple- 
canųi, sugrįžusiems iš kalėji
mo. Jiedu buvo pasodinti de
šimt, dienų kalėjiman už veiki
mą streike.

tMHlerįo kompanija siuntinė
ja sireikieriams’specialius laiš
kūs, kviesdama) ateiti į rašti
nę pasikalbėti; o atėjusius pri
kalbinėja pasirašyti, kad ot aš 
nenoriu streikuotu bet t esu 
priverstas. > Nei vienas strei- 
kierys ineprivhlo »ėiti į» jokius 
asmeniškus pasikalbėjimus 
bosais/ : ;

Lietuvių Amalgameitų 
čių 54-tas skyrius turės 
prastą savo susirinkimą 
lio-June 23 d., 7:30 vai. ket- 

1 vakare, Amalga
meitų svetainėj, 11-27 Orion 
Place, Brooklyne.

Susirinkimo tikslas—rinki
mas delegato ir 54-to skyriaus 
valdybos. Pagal pildomosios 
tarybos 'nutarimą, nariai bus 
įleidžiami su narinėmis kny

gelėmis, užsimokėję iki 1930

NEW YORK.*— žydų 
į cialistų dienraštis “Forward” 
spausdina savo redaktoriaus 
Abromo Kahno pliovones prieš 
Sovietų Sąjungą, vardu “Da
bartinė Kryptis Rusijos Komu
nizmo.” Sovietų Sąjungos 
Draugų organizacija pasmerkė 
tuos rašymus, kaipo tiesioginę 
provokaciją Įtarui prieš Sovie
tų Respubliką. Ši organizaci
ja pasiuntė “Forwardo” re
daktoriui Kahnui pakvietimą: 
tegul jis stoja į viešus deba
tus su Sovietų Sąjungos drau
gų atstovais ir tegul jis įro
do, jei gali, tuos išmislus, ku
riuos per savo geltonlapį jis j 
skeidžia prieš Sovietus.

zitai augštesnieji valdininkai, 
grafteriai politikieriai ir kapi
talistai dar priverčia mokyto
jas ir mokytojus maitinti be
darbių vaikus, ant savo pečių 
nešti bedarbės naštą; , > ■
1 Išnaudotojai ir jų valdžia 
vietoj aprūpinti iš savo milži
niškų įplaukų bedarbius ir jų 
vaikus, tai tik dar pikčiau; lu
pa kailį, darbininkams ir. tar
nautojams. O kai del užuitų 
ir išnaudojamų mokytojų; tai 
miesto valdonai vis daugiau 
paleidinėja jų iš tarnybos, di
dindami klases, mažina moky
tojų skaičių, ir neduoda visai 
jokios pašalpos dešimčiai tūk
stančių bedarbių mokytojų.

Tokia padėtis verčia šiuos 
protinius- darbininkus ir dar
bininkes mažu pamažu artin
tis su abelnuoju ’bedarbių ju
dėjimu, kuriam vadovauja Ko
munistų Partija.

KRAUJO SPECIALISTAS 
t Gydau fiuiiaa 'ir chroniškas vyhj ir 

uiotsrų litas kraujo Ir ūdos. 
Padarau ištyrim* kraujo Ir šlapuMU.

DR. MEER
JK6 W. 44th St., Room >12 

’ ' i ' New York, N. T.
Valandos Priimlmoi 

Ėyie ntfO'10 iki 1; Po vietų, nuo 'S t 
iki 0 vai, vakaro

Seknsadionials noė 11 ryto iki 1 po pietų 
Į* telefonas Lachwanna 4-2180 ;

TEL. STAGG 
2*5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B 1 E L A U S K A S) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU ’ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PASIUNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU, RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

jOikt xSoc> m* MM A K* jOi km MM KXJC* rV rfSoOl r* JOC o
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I. i I ...................  mm. II ■

Telefonas: Stagg 2-9108

DR. A. PETRIKĄ
' ' ftEXRICit '■ 5 ' ’

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPXNDULIU DIAGNOZĄ 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

NuO • tfal. ryte ikl'S vai. vakare.
Penktadiehlais if šventadieniais 

tik susitarus.

Laikrodžiai, < Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

į 'Dovąnorų ar patys sau > norėda
mi • pirkti laikrodžius, 
ar bi ką iš auksinių 

pas manenokite, kad
sipirksite.

ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSTOS
ŲŽ PRIEINAMA

KAINĄ

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

<

D. M.

Liet. Dark. Susivienijimo 101 
Kp. Išvažiavimas Forest 
Parke Sekmadienį

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

Visi, kurie atsilanko į LDS. 
Jaunuolių kuopos parehgimus, 
žino, kad jaunuoliai visuomet 

. j ką nors naujo sugalvoja. Taip 
kers Unijos, Dovidas Dubinsky -r v. ^ig žaislų,

į padarė pareiškimą, kad kairie- užkandžių ir gėrimų.'
DRAUGYSTĖS ŠV. JURGIO iriems darbininkams nebus jo- Yra užkviestas Aido Choras 

Ikio pasigailėjimo toj kompa-; padainuoti keletą dainų ; mūsų 
I nienoj.unijoj. Tai ti las IP®-. jauna jr gaĮ,j kalbėtoja Bertha

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

m.

IVI

K. Jankaitis

47-tas METINIS

PIKNIKAS

Dubinskis Neturėsiąs Jokio 
Pasigailėjimo Kairiesiems

NEW YORK. — Naujai iš
rinktas prezidentas Interna
tional Ladies Garment Wor-,

j dinis nesenai mirusio Schele- 
■singerio—streiklaužys, fabri-
• kantų draugas.

Pajtanavičiutė pasakys mažą 
prakalbėlę apie LDS. ir LDS.

Moteriškų jaunuo]įy kuopą 101.
Šešt., Birž.—June 25 (1., 1932. drabužių darbininkės^ ir darbi-1

DEXTER PARK
Jamaica Ave. ir 75th St., 

Brooklyn, N. Y.
Pradžia 2-rą vai. po pietų

Gerbiamieji Brooklyno ir apielin- 
kės lietuviai ir lietuvaites! Kviečia
me visus atsilankyti j mūsų puikiau
si pikniką, kur bus proga su pažįsta
mais sueiti ir prie puikios muzikos 
smagiai pašokti. ,

■ Muzikantai, po vadovyste Prof. M. 
Vaitekūno, kurie sudaro du benu, 
grieš be perstojimo vėliausius lietu- j 
viškus ir amerikoniškus šokius.

i ** • ► * ’

Kviečia Rengimo Komitetas.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

! ninkai dar neužmiršo, kaip
I I ‘

; Dubinsky, būdamas unijos vi
ce- prezidentu ir sekretorium-’ 

j iždininku, 1926 metais siuntė! 
į kirpėjus skebauti prieš strei- 
i kuojančius tos pačios unijos 
darbininkus. O kas per gal
velė to Dubinskio, spręskite įš 
jo pasakymo, kad po Walls- 
tryto Šerų staigiam sužlugimui, 
prasidedant šiam didžiausiam 
kriziui, tai drabužių fabrikan
tai turės daugiau pelnų, “nes 
turės daugiau laiko pašvęsti 
savo bizniui.’’

Jo grąsinimas gi, kad nero
dysiąs kovingiems darbinin
kams įokip pasigailėjimo, tai 

h yra ženklas eiliniams unijos

Visi turi' remt LDS., - ypač 
i jaunuoliai, nes LDS. yra dar- 
Į bininkiška organizacija ir dir- 
į ba darbininkų labui. Kvie
čiame visus atsilankyti, jau

REIKALAVIMAI
Reikalingas Darbininkas '

Reikalingas darbininkas! prie res* 
torano. Nfira reikalo, kad būtų su
sipažinęs.

Kreipkitės po antrašu:
23 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.

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 2-7811.

• 7. — .(M5-U7);

operacijų
MEYER

208 West 54th St;
. New York City

2 iki 6, Sercdomis irValandos: L __ _____
Subatomis 11 iki 1, 2 iki 6,
Apart Nedėldienių l ’

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ii 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

. NĖW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1

1 J'Nuo -4> iUi 81 1 1 ’ - • 
Nedčliom nuo 10 iki 2 .

Odos lįgos gydomos su X-ray
1 patinusias gyslas įčitškinimais

ir

IMPERIAL BARBER 
SHCOOt

i VYRAI IR! MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

proga mokintis barberystes ama
to. Išmokysime jus į trumpą lai
ką, o išmokę padarysite puikų 
pragyvenimą. Mes mokiname ne- 
vien tik barberiauti, bet ir mote- 

jrims plaukus kirpti.. , .

Pilnas Kursas $25
Kurie jau turi pradžią, o nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persiOx- 
rinti.

, . . Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė.,

Corner 44th St. New YoFk Cityww vw wvw w'w ww vw w w w

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

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

VIKTQRAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

’ Fotografas
Siuomi pranešu savo kostume- 

riams. kad perkėliau savo studiją 
naujon vieton, 
po numeriu 

i .812'Marion St, 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo
pų i kiaušiai.

lAik-
NAU-

MADOS

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone. Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

; 231 Bedford Avenue’

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
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DEKAVOJU pacientams
Aš dekavoju 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. i > .

DR H. MENDLOW1TZ !
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

i
Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare į > '

Telefonas, Midwood 8-6261
4-į.
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