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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

' Pasaulį!

“Lietuvos žinios” rašo apie •------ —
Sovietų Sąjungos “naują nepą.” No. 148
Naujas tai tik “L. ž.” šitas ___

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

laikraštis mato pavojų 
kad Sovietų Sąjunga paskelbė 
daugiau laisvės valstiečiams 
bizniauti. Tai jau, girdi, kapi
talizmas!

Bet taip kalba tik tie, kurie 
neigia kiekvieną Sovietų Sąjun
gos pasijudinimą. Visi buržu
azijos pakalikai sakė tą pačią 
pasaką dar 1921 metais, kuomet 
Sovietų Sąjunga paskelbė “N. 
EP”. Bet tuomet dar buvo pa
mato taip kalbėti, nes kapitali-

tame, į

Bedarbiai Demonstruos Prie 
Miesto Rotušės Už Vogimą Žmonių Pinigų Kauno L5.rail’ias Tikrai

V t «7T Clnninc PkHnrmne

TOLEDO, Ohio. — Be
darbiai darbininkai čia ruo- 
Įšiasi prie didelės demonstra
cijos, kuri įvyks liepos 2 d., 
10 vai. ryte. Visi darbinin
kai bedarbiai ir' dirbantieji 
susirinks prie Elm ir Sup- 

Laikys pra-

Valdžia Nebaudžia
Šlapios Platformos

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Joniškyj tūlas Ra- 
cevičius suvogė 35,353 litų 
nuo įvairių žmonių. Jisai 
tuos pinigus gavo apgavin- 
gais būdais. Sakėsi, kad ji- 

Isai išjieško pinigus tiems, 
Visi darbi- kurie be teisių žinovų patys

stinės sistemos liekanos tuomet erior gatvių.
buvo dar labai drūtos. Dabar kalbas ir duos savo reikalą-1sai išjieško pinigus tiems, 
Sovietų Sąjunga jau yra sočia- vimus valdžiai. Visi darbi--kurie be teisių žinovų patys 
lizavus didesnę dalį pramonės, ninkai turi dalyvauti šiose į negali atsiimti jiems pri-
Vadinasi, socializmas jau nuga- demonstracijose. 
Įėjo kapitalizmą. Tad jokio pa
vojaus nėra, kuomet smulkūs! 
kaimiečiai gali pardavinėti sa- ' 
vo javų perteklių.

Francija Reikalauja,
Kad Mokėtų 

Karo SkolasKuomet skaitai tose pačiose 
“Lietuvos žiniose” straipsnį 
apie Sovietų Sąjungą, tai rodos, 
kad nieko ten nėra, bet viskas 
miliardais ir milionais “griū
va.” Jei sėdėtum 'Maskvoje 
tuos straipsnius skaitydamas, 
tai galėtum jausti, kol perskai
tysi tą straipsnį, tai viskas jau |. 
bus sugriuvę ir vietoj Maskvos Ijįnai negali mokėti karo 
pasiliks tik tuščia sala. i . ..

Bet kuomet pasižiūri į realy- būtų visiškai panaikintos, 
bę, tai Sovietų Sąjunga kaip au- Bet Francijos imperialistai 
go, taip ir auga. Juk fašistų nenusileidžia, 
liežuviai Maskvą nesugriaus.

LAUSANNE. — Tarpe 
i imperialistinių valstybių su
sikirtimai del karo skolų 
mokėjimo prasidėjo. Vokie
tija griežtai pareiškė, kad

skolas ir reikalauja, kad jos

CHICAGO, II. — Buvęs 
New Yorko valstijos guber- 

ne" natorius jau nuvyko į Chi- 
su-

SOC1ALFAŠ1STAI UŽDARĖ PROGRE
SYVIU D. PRAKALBAS P1TTSBURGHE

klausomus pinigus.
Taip “bejieškodamas” Ra- 

cevičius ir surinko tuos 
pinigus. Teisme jisai prisi
pažino, kad “pinigus išeik
vojęs.” Vienok Lietuvos

teismas legališkus vagis 
teisia skaudžiai. Jei jie 
griebia darbininką už dar-'įų partijos konvencija. Šio- 
bininkišką propagandą, tai je konvencijoje Al Smith, 
teisia mirtinai. O šitam šu- ;sako, kariausiąs už pilną at- 
leriui priteisė tik 22 metų šaukimą “sausojo” įstaty- 
^alejimo. . |mo. Šiuo punktu demokra-

lokia yra teisybe Lie-iįaj mano pralenkti republi- 
tuvoje, kurią valdo fašistai konus 
su Smetona. Darbininkų vi
si reikalai neigiami. Orga
nizuotis negalima, bet da
ryti visokias suktybes, tai 
galima ir leidžiama. Mat, 
tokie žulikai nėra pavojin
gi Smetonos valdžiai.

cagą, kur įvyksta demokra-
Fašistai Bijo Netekti Darbininkų Delegatų, Kuriuos Yra 

Pasigavę po Savo Apgavinga Diktatūra
Iš SLA 37-to Seimo

PITTSBURGH, Pa.—SLA 
Darbininkų Opozicijos Ko- 

|mitetas birž. 20 d. bandė 
j surengti prakalbas seimo 
J reikalais, b Prakalbų tikslas

'Damnlrr Partiine Knn ibuvo> kad išdėstyti delega- UeiDOKr. raniJOS I\on- !11I S ir šiaip darbininkams, 

vencijoj Svarbiausias “SSSf J/

Klausimas-Alus

Naujas Planas Krizini Gydyti Nepsiseks

Lietuvos laikraščiai tokios “li
teratūros” mokinasi iš Amerikos 
sensacinių, gatvinių laikraščių. 
Jie net ir kalbos labai daug 
naudoja visai neišverstos iš an- 
klų kalbos.

Veikiausia tai daroma, kad 
darbininkai kaimiečiai juos ne
galėtų suprasti. Amerikos lai
kraščiai ir pasilaiko iš sensaci
jų. Jų tikslas ne teisingų ži- i 
nių, bet padirbtų žinių—dau-

H e r r iotas, 
Francljos ministeris pirmi
ninkas, pareiškė, kad Fran
cija negali nusileisti ir pa- 
liuosuoti Vokietiją nuo karo 
skolų mokėjimo. -Bet kitos 
valstybės jau pritaria Vo
kietijos reikalavimui.

ANGLIJOS LAIVAS
PRIBUVO Į CHILĘ

JAU

WASHINGTON, D. C. — bedarbę nepanaikina. 
Jungtinių Valstijų taip va- darbas daro bedarbius, 
dinami. progresyviai se-ikįa pirmiausia pakelti 
natoriai, su LaFollette ir ki
tais priešakyje, bando suda
ryti naują planą bedarbės 
panaikinimui. L a F o llette 
siūlo programą sudaryti 
$5,000,000,000. Iš tos su
mos pinigų turėtų būt bu- 
davojama įvairūs namai. Šį 
planą dar tik keli senato
riai remia. Tai vargu ga
lima tikėtis, kad jis prąei-

Pats 
Rei- 
dar- 

bininkų uždarbius, padidin
ti pirkimo jėgą. Reikia įve
sti bedarbių apdraudos įsta
tymą.

Kitas senatorius, Wagner, 
siūlo sudaryti $2,300,000,000 
programą. Pats Hooveris 
sudarė * savo programą ir 
jau vykina iš $2,000,000,000. 
Bet nieko negelbėjo ir be
darbės. nesumažino. Darbi-

Priėmus šį planą, /tai be- ninkai turi kovoti už Komu- 
darbės klausimas dar nebus nistų Partijos programą be-> 

Davimas darbo, darbės panaikinimui.išrištas.

CALLAO, Peru. — Ang- Į 
giausia melo ir šlamšto skleisti, lijos karinis laivas Durban Į 

-r------ jau pribuvo čia su įsakymu, j
Profesorius P. Leonas, l<albė- ikad gelbėti Anglijos reika- 

damas apie Klaipėdos reikalus, Į Jus Chilėj. Tai tokia padė- 
pareiškė, tad iš to viso, 'dalyko Į 
‘‘tragedija virtusi komedija”

Kad komedija įvyko, tai tie
sa. Smetona norėjo išvyti vo
kiečius iš Klaipėdos, bet vokie
čiai išvijo lietuvius. Klaipėdos 
rinkimai visiškai nušlavė sme
toninius.

Leonas kaltina Smetonos val
džią už tą nepasisekimą. Gir
di, negera tvarka, negera vai- j 
džia. Bet kas gali padaryt tą i 
gerą, tvarką, tai ir Leonas ne- Į 
pasako. Gerą tvarką* gali pa-

Gimimų Skaičius Žymiai Mažėja Visame Pasaulyj

rių ir gal apie pusę miliono 
dolerių pinigų bėgyje tik pa
skutinių dviejų metų ir ko
dėl taip fašistai ir socialfa
šistai vadai kovoja už vie-

demokratų partijos ltas toje organiZacijoje.
Šita konvenci-i Darbininkų priešai užuodė 

pavojų. Todėl pasiryžo 
prakalboms neleisti įvykt.

Prakalboms buvo paimta 
piliečių kliubo svetainė, ta
me pačiame name, kuriam 
eina seimas. Namo gaspa- 
dorius svetainę prakalboms 
išrendavojo-—ne vien pra-

CHICAGO, III. — Sekan
čią savaitę susirenka Chica- 
gon 
konvencija.
ja taip pat, kaip ir republi-
konų partijos, skirs savo 
kandidatus į Jungtinių Val
stijų prezidentus. Svar
biausia politika, kurią gau
do visi politikieriai, tai “sau
sasis” ir “šlapiasis” įstaty
mas.

Apie krizį jau nei nekal-
bama. Kapitalistinės parti-i dalbom, bet ir laikymui dar- 
jos dabar jau kreipia dar- |bininkų delegatų kokusimų 
bininkų domę į alų, todėl,į susirinkimų. Sužinojo apie 
kad jie neprašytų duonos, ^ai seinrn rengimo komisija, 
Konvenciją valdys “šlapie- 
ji.”

riausią demagogiją, kad pa
slėpus savo tikruosius tiks
lus.

Paimkime niekšą Darge- 
nį. Kaipo rengimo komisi
jos pirmininkas, atidaryda
mas seimą pareiškė, kad jis 
ir jo draugai socialfašistai 
stoja už “demokratiją, lais
vę ir fraternalizmą.” Bet 
vos spėjo nulipti nuo stei- 
džiaus ir įsako svetainės 
gaspadoriui, visaip grūmo
damas, kad uždarytų darbi
ninkams svetainę, neleistų 
jiems aptarti savo klasės 
reikalus., »

Bet, žinoma, šitoks tlar- 
genis, bei Mažiukna ar Ba- 
kanas, yra tik gizeliai Gri
gaičio, įBagočiaus bei Gugio. 
Aiškus dalykas, kad jie tik 
asiliškai išpildė įsakymą sa
vo politinių bosų.

Revoliuciniai darbininkai 
puikiai supranta socialfaši- 
stų purvinus tikslus šiame 
seime ir abelnam veikime. 
Jie mokės pasiekti eilinius 
delegatus ir jų akyse nu- 
maskuoti Grigaičius, Bago- 
čius ir kitus politinius šar
latanus.

Darbininkas.

(

kuri susideda iš visai su- 
niekšėjusiu socialfašistų — 
Dargenio, Bakano ir Ma
žiukuos. šita komisija pa
reikalavo nuo svetainės pri-

i • •• • • Įžiūrėtojo, kad darbininkams• ; Vokietijoj Kovoja j svetainė būtų. uždaryta.Tas
- įžriiogus ..prakalbų rengimo 

--------- -  ~_________ . !komisijai pareiškė, kad jis 
labai apgailestauja, bet sve
tainę uždaro ir prakalbų 
neleidžia, neigi leis darbi
ninkams kokusinius susirin
kimus laikyti. Mat, jis bi
jo, kad socialfašistai .kito
kių būdų nesigriebtų prieš 
svetainę, jeigu jis jų ko
mandos neklausytų.

Aiškus dalykas, kad ši
tam socialfašistų bjauriam 
žygiui pilnai pritarė ir kita kaip viską tvarkyti, 
pusė seimo vadovybės, bū
tent ponai fašistai.

Jaunieji Komunistai

Padarius skaitlines 38rse rikos 14 miestų sumažėjo 
’miestuose visame pasaulyje, net 22 nuoš. Tai reiškia, kad 

tis mažųjų valstybėlių, ku- didmiesčiuose, kurie yra L ki . darbminkus nrieš
------------ ---------------- pramoniniai centrai, ne tik sauKimą į aarmninKus prieš 

\ ... . • ronkonn kuri virvei riarm-rios yra po įtaka imperia-lclus Peiei^ais metais suma- 
listinių šalių.
laimi komunistai, tai Angli
ja paleistų savo kanuoles

Jei Chilėj žgj° 26-9 nuoš-. darbas, bet ir vaikų atsira- 
A š t u o n i olikoje miestų dimai sumažėjo. Bedarbė 

mirtingumas sumažėjo. Sep-'atsiliepia ir ant gimimų ir 
Darbininkai, 

gumas padidėjo devynioli- į kuomet nedirba, negalvoja
apgynimui” savo reikalų, tymuose miestuose mirtin- mirtingumų.

HAvmTA^A o i i /kad buvo pereitais metais.,apie apsivedimus ir šeimy- 
SANTIAGO.-Sako, kad. Bet septyniolikoje miestų nas.

! Car los Davila valdžia jaJ} | mirtingumas padidėjo apie j 
Isusistiprmo, pradėsianti.^ nuoš> Gi vaik mirtin_
Oa,,. I, o T 77 1/ rJrmviA 4-1 I r

daryti tik darbininkų ir\ vals- daroma, tai dar nėra žinių.
tiečių valdžia.

UblbUipi 1I1U, pi d U V b 1 ctllLl DUOS 

“socializaciją.” Kokiam tik- padidėjo devynioli. 
slui jo “socializaeija” bus[|oje m£gtų

Gimimai sumažėjo daųr 
giausia didmiesčiuose. Ame-

Davila nėra darbininkų ša
lininkas.

3,000 Mainieriy 
Streikuoja

BERLYNAS. — Jaunųjų 
Komunistų Lygos Centrali- 
nis Komitetas išleido atsi-

laisvės’ Pikniko 
Darbininkai!

Buvęs mūsų Leonas kalba 
apie ‘tiesią liniją” lietuvių dar
bininkų judėjime. Gi tautiš
kas Leonas ir pasakė, kad Klai
pėdoje reikėjo geros “progreu- 
mos .ir tiesios politinės linijos.”

Jei tik giliau pažiūrėsime, tai 
matysime, kad ir tarp ^ių Leo
nų yra daugiau bendrumų, ne
gu vardai. Anas sako, kad ne
galima eiti taip, kaip einama. 
Taip ir amerikoniškas Leonas 
kalba. > Jisai pareiškė, kad 
Partijos linija “kreiva.” Rei
kia “tiesesnės.” Jo “tiesi” li
nija veda tiesiai nuo darbinin-

I FAIRMONT, W. Va.

Mirtingumas Padidėjo del Nedarbo

reakciją, kuri varžo darbi
ninkų, o ypatingai komunis
tų veikimo teises. Komuni
stų Lyga šaukia jaunus ir 
suaugusius darbininkus ko
von prieš fašistinį pasikėsi
nimą Papeno valdžios.

i Naujoji valdžia fašiste ja 
kiekvieną dieną, bet darbi
ninkai veda mirtiną kovą 
prieš fašizmą, už laisvę vei
kimui ir palaikymą organi
zacijų. Darbininkai orga
nizuojasi, kad atmušti re
akciją, kuri bando užsmaug
ti darbininkų organizacijas 
ir veikimą karingų darbi
ninkų. Kova fašizmui ir 
kapitalizmui, tai obalsiai 
Jaunųjų Komunistų Lygos.

Draugai ir Draugės, ku
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,

Kurie jau esate pardavę 
Kaip pikniko tikietų, malonėkite 

vieni, taip kiti ponai deda į priduoti pinigus, nes pikni- 
desperatiškas past a.ngas, 
kad mes neprieitume prie 
eilinių pasekėjų su teisybe 
apie ponų šunybes Susivie
nijime. Štai kodėl jie pa
sistengė uždaryti prakalbas, kų. 
Štai kodėl jie vartoja bjau-

ko atidarymui reikia apie 
tūkstančio dolerių.

Dar kartą prašome drau
gų padėti dirbti piknike, nes 
dar vis trūkstame darbiniu-<Penkios mainos Konsoliduo

tos Anglies Kompanijos jau 
. uždarytos. D a r b i n inkai 
mainieriai; išėjo • streikan 
prieš United Mine Workers 
unijos i ir ■ bosų. patvarkymą^ 
sulig kuriuo mainieriai įgau
na tik. 22 centus už toną 
anglies.

Streikuoja jau >3,000 mai- 
nierių.. U. M. W. unija ban
do pasiimti streiko vadovy
bę į savo rankas, kad galė
tų geriau pasitarnauti bo
sams. Streiką paskelbė ei
linių narių sudarytas vado
vybės komitetas. •

Pikniko Komisija.ninku labai padidėjo, prasL 
dėjus šiam krizini. . :..

Patyrimai parodo, kad iš 
5,000 šeimynų, kurios/ krei
piasi į labdarybės j draugi? 
jas pašelpos,' yra 75.^ nuo
šimčiai turinčių kokį nors 
susirigimą. T y r i n ėjimas 
parodė, kad iš tų šeimynų, 
kurios neturi iš ko save už
laikyti ir nedirba arba ku
rias maitina labdaringos 
draugijos, sirgimai du sykiu 
tankesni. Reiškia, kad to-> 
kiose šeimynose serga 50 
nuoš. daugiau,. pegu papra
stai gyvendami darbininkai.

Bet kas bus tuomet, jei ši 
bedarbė tęsis dar kelis me
tus? Darbininkai turės ba- 

TaLdu mirti arba koyoti. Lai- 
reikšmė, kad jau laikas darbi- mėti, galima tik ko Vp j ant. 
ninku klasei galvoti ir kovoti Visų darbininkų parejga ko- 
už naują pasaulį. vot; bedarbiu andrauda.

WASHINGTON. — Drau
gija, kuri tyrinėja ligas ir 
susirgimus Amerikoj, pra
neša per savo atstovą, 
Frank J. Bruno, kuris yra 
galva socialio darbo Wash
ington Universitete, kad 
mirtingumas tarpe darbi-

DAUG YRA SUŽEISTŲ 
KOMUNISTŲ IR FAŠISTŲ 

KOVOSE

Europos Diplomatai Kalba Apie Karą

nija veda tiesiai nuo darbinin- Kaip su SLA? Ši organizacija, 
kų į buržuazijos kempę. Abu- suvedus savas skaitlines, jau 

neranda 6,000 narių! Netekti’ 
--------  laike dviejų metų 6,000 narių,

du vidurio politikos vyrai.

Šį mėnesį yra visa eile seimij tai yra didelis minusas.
—tautininkų, katalikų, APLA, j --------
LDS, LDSA ir ALPMS. Visos ) Jei šitas pasireiškimas 
mūsų organizacijos savo narių reiškia 'buržuazinio svieto 
skaičių randa tokį, koks buvo vimą, smukimą visos jų kultū

ros, tai nieko daugiau irgi ne
reiškia. Mes sakome, kad tai 
išdavas dabartinio krizio.

keli metai atgal. Mes tikimės 
dar savo narių skaičių pakelti. 
Tai galima padaryti visose mū
sų organizacijose. Mes turime 
naują LDS.
/Na, o kaip su buržuazija?

ne- 
pu-

voti už bedarbių apdraudą.

NORI MAŽINTI MUITUS
LAUSANNE. ~ Jau še

šios mažosiom valstybės su
sitarė ' mažintii muitus ant 
įvežamų prekių, i Jos yra 
^Belgija, Luxemburg, Hol- 
landija, Danija,( Švedija ir 
Norvegija. Krizis verčia 
griebtis už Visų galų, l ,

WASHINGTON, D. C.— 
| Amerikos bankieriai vėl ga- 

BERLYNAS. — Pereitą vo laišką nuo savo draugų, 
nedėldienį įvyko daug susi- kurie veikia Europoj. Eu- 
kirtimų tarpe komunistų ir ropos diplomatai aiškiai 

Daugiausia susi- kalba savo laiške, kad Japo-fašistų.
kirtimų buVo Berlyne, 
darbininkų sužeista ir 
gabenta į ligoninę.

16 
nu-

DAUG AREŠTŲ 
VOKIETIJOJ

nija dar visai nepakeitė sa
vo planus pulti Sovietų Są
jungą.

Tame laiške, kuris gautas 
birželio 20 d., dalinai sako
ma: Japonija ruošiasi karan 
prieš Sovietų Sąjungą. Ja-

noji Armija yra geri.£ aprū* 
pinta. Kareiviai yra getai 
išlavinti, oficierių netrūks
ta. Europos diplomatai ne
pakeitė savo nuomonę. Jie 
nori karo ir nesimato, kad 
galėtų jį kas sulaikyti. Eu
ropos diplomatija veda į ka
ro pavojų.

Taip kalba pasaulio impe
rialistai. Tai kalba, pro ku
rią matosi karo liepsna. 
Darbininkų obalsis: Ginti 
Sovietų Sąjungą! Ginti 
Chinijos revoliuciją! Japo
nija jau turi sutraukus sa-

MUNICH AS.—Čia įvyko ponija mano, kad jinai ga- 
susikirtimai su policija už pinti nugalėti Sovietų Sąjun- 
partijihes uniformas. Ba-j gos karines jėgas. Gi Mas- 
varijoj areštuota 'apie 470 kva ruošiasi karan, jei jį iš- vo jėgas ir dar vis traukia 
žmonių. Sako, kad jie bu- provokuos Japonija ir įsi-Į 

Ivo hitleriečiai. ' ' verš į jos teritoriją. Raudo- žį.
į Sovietų Sąjungos parube-
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I

į Lekia Tris Mylias j Minutą
vena paskendęs turtuose, 
kuomet tuo pačiu sykiu mi

nusistatymą smerkia.
kas gi pats popiežius? Na 
gi vienas iš didžiųjų parazi-

sekretorium. , • 
j Draugas Israel Amter pla

[gimdymo , sū pilna alga už Konferencijos
I sugaišta laiką. . Po trumpų r
(diskusijų | konferencija bai- ryti valstijos komitetą, ku-

APLA Centro Pildomas 
Komitetas

Sekr. J. Gasiūnas.

Bntered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 8, 1879.

Dar keletas žodžių apie 
abelną įspūdį konferencijos.; 1 n'i • i • • >/ i • 1

tų — milionierius turtuolis, darni griežtą kovą darbinin- j mų kampanijos* komitetus • najg platforma Komunistų ;konferencijoj buvo dvi ma-i nieko negauna. 
Jis parazitiškai gyvena, gy- kai gali priversti išnaudoto- kuogreičiausia, ir. jie komi- [Partijos, ir konferencija pa- šinos 

. , *■' •__ ____• j • • 1 i Inl-ni Inm fiininiio eniciviči C11 1 . V 1 - • ' •S , • _ • i • 1 i

i prezidiu
mas davė sumanymą suda-

; nukapotos jgamzacijų ir t.; t. Po pietų ij s. Senator — Wm. W. kus. 
palyginus su užsiregistravo dar daug de- Weinstone.

. Ketvirtadien., Birž. 23, 1932.

sykius pasmarkintas. Bet-
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Augščiausios Prieglaudos'Morganų, Rockefellerių ir 
i Lietuvių Amerikoj Centro I kitų kapitalistų; tai būtų 
! Pildomas Komitetas, ap-

J VIM Iii vi J LA. VlCVl kJ VA, į v ¥

______  __  r____................. lygas ir sutrumpinti darbo 'Komunistų Partijos sekei, 
lionai katalikų darbininkų ,dieną sąryšyj su gamybos Jos komitetais _ ir pradėti 
skursta, badauja, neturi tin- pakilimu, įvedant naujas darbą.. Tur: A:t r'r'™'

-les (įajrajhinht
New įsiusti pasveikinimo telegra-

I i»■ f

SUBSCRIPTION RATES:
Halted States, per year.............. $6.00 United States, six months............$3.00
Brooklyn, N. Y., per year 08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00 
■oreiąn countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months..$4.00 
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Ivo organizacijas, kuomet 
j praneš svarbą šios kampa
nijos, organizacijos rems vi
sais būdais.

ovęs Chi- tiškiausm konferencijų, kur! 
)'. 'Netarta pa- lhan kada teko dalyvaut.

ir popiežius tokį turtuolių'pins darbo dienos. Vietoj nėse organizacijose, 
Bet į to, bus atleista nemažai dar- bedarbių, jaunimo, moterų

Attorney General — J. 
dirbtuvių (shop delegatės), i Louis Engdahl.

Chief Judge of Court of

teises negrams visose Jung-1 ;RaJyortas,' platformos :' 
tinese Valstijose ir tose sek- jrezouUcijų komisijos: Įneš

nukapotos įganizacijų ir t.; t. Po pietų
LILIS SLl U^>XXVbAMVXW,V

Komu- legatų, kas sudarė virš 5001 Nomjnuoti draugai_Am. — =

Senoji Audėjų Unija Tu
J į i ezuiiucij u Kuiiiioijus. ĮLivs- i npaneŠC ■

cijose Jungtinių _ .Valstijų, lta užgirf platformą, kaip datūras.’

terų klausime, k.t. lygios [ 
algos už lygų darbą, paliuo- 
savimas moterų iš darbo 
mėnesiu Įiirm ir mėnesiu po

'sugaištą laiką. Po trumpų

&•

v

V

RepiiMihonai

1

, “The 
iMolly Maguires.” 144.pus- 

“Drau-'lapių. Apdaryta $1.50, po- 
|pieviniais apdarais—$1.00.

Joje aprašoma vienos "iš 
i ir >

Pennsylvanijos kietos ang-

New Yorke;Valstijos Komunistę Partijos 
Nomihacijos Konvencija

—rTrr-- m p-l LT" i a ■ i i n c “< ■■■$■—; ■ į * "77*77 
APIA. Centro Pildomas (Komitetas Už 
giria Komunistų Partijos KandidatusIpinigais gauta nuo organi

zacijų $106.00, prižadų au
kų $1,068.00, viso aukų 

Visur ir $1,221.07. Aišku, kad bus 
. . . [surinkta daug daugiau, nes

v_ JVlsfi ^rinmnkes moteris jaUgeiis delegatų neturėjo A 
nomi- f reikia supažindint su Komu- 'jokių įgaliojimų duoti aukų svarstęs prezidentinius rin- 
B?vo|nistu Partijos'ūbaisiais mo-j11’. L8!; kimus, padarė sekamą pa-

lim C\ rr I ,

Sekmadienį, 19 d. birželio, Itijos kandidatus.
Schenectady, N. Y., atsibu-1 
vo New Yorko valstijos 
Komunistų Partijos ] 
nacijos konvencija, 
labai gyva, pilna entuziaz
mo. Dalyvavo virš 500 de
legatų ir apie pora šimtų 

■svečių iš įvairių miestų ir 
miestelių New Yorko valsai 
tijos.

Pirma Sesija
Konvencijos x,___ vr___

išrinktas d. Winters, (bąl-

Turtuoliai Ir Dievo Agentai Lny^ą\J.,į'.žYa„1ld'nt?
k • Kunigų organas

gas” (No. 146) rašo:
Šiandien J. Valstybėse apie! .: .

’ idevyni milionai darbininkų beįPlim^J^
• darbo. Jų daugumas alksta, i P/1MMC,y.

' o turtuoliai niekniekiams mili-įlies mainierių kovos.
omf dolerių nesigaili. ' Molly Maguires, airiai čiai ir smulkmeniškai rapor-

švęntasiš Tėvas Pius XI imainieriai ir vadai kietos tavo New Yorko Valstijos 
smerkia tokį turtuolių nusista-i anglies mainierių 1870 me-'Komunistų Partijos rinki- 

. tymą.. Turtuoliai turėtų krik-į tais, buvo nužudyti, pada-j
• ščioniškai gyventi. Jiems tu-įriUg kasyklų savininkams 
: rėtų rūpėti ir vargšų būtis. Suokalbį sunaikinti mainie- 
; Vyskupai savo ganytojiškais jrįu unjja>

laiškais reikalauja, kad krašte > ^[e mainieriai, bet ir 
būtų daromos socialinės refor- , . ,amoniu darbininkai 
mos. i 1 . . , v. , .; turėtų įsigyti šią svarbią 
Visiems žinoma, kad tur- knygą apie pirmąsias mai- 

tuoliai niekniekiams išmėto nierių kovas.
m i 1 i o n u s dolerių. Bet International
'“Draugas” nestoja už panai- į antrašas: 381 Fourth Ave 
kinimą tos sistemos, kurioj-New York, N. Y. 
sąujalė parazitų' paskendus ! --------
turtuose O milionai darbo 1442 Elektros Lemputės 
žmonių skursta. “Draugas”;.
stoja už palaikymą kapitali- ! nUllllia 

į stinės sistemos, sistemos be
darbės, bado ir skurdo. 
“Draugas” tik veidmainiš
kai apgailestauja darbinin
kus, neva pabardamas tur
tuolius,' kad jie nenumetą 
didesnio trupinio darbinin
kams. Ir tuo būdu “Drau
gas” mano dar labiau su- 
mulkinti darbininkus, pada- 
ryti juos kapitalistinės sis
temos palaikytojais.

reiškimą:
Šiemet rinkimai labai 

svarbūs. Ekonominis kri- 
zis nuolatos didėja. Bedar
bė plečiasi, darbo žmonių 
gyvenimas sunkėja. Tuo 
pačiu laiku bedarbiams jo- 

valdančioji• • • t 1 n ėši nes mums buvo duota i riš susidės iš narių miestų į kios pagelbos
nteraP(baT *ik valanda laiko, delęi šios rinkimų kampanijos komi- iklasė neduoda, 

vienus .s -—- ------ ■■-nicis (.nai i. . tetų. Sekretorius šios vai- priešingai, dir
svarbiausios tas), o d, Shepard (negras) ™nieienujos.

mų kampanijos platformos 
klausimu. Nurodė,' kad Ko
munistų Partija stoja už 
greitą pagelbą1 bedarbiams. 
Dabartiniu laiku 42 nuošim
čiai New Yorko darbinin
ku randasi bedarbių eilėse,

Sekretorius šios vai- priešingai, dirbantiems ji- 
. Istijos riųkimų kampanijos nai algas, kapoja, vis dau- 

!komiteto turi būti draugas - giau naujų .bedarbių pada- 
!iš,New York miesto. Su-įvydama. Rengiasi prie nau- 

manymas priimtas. jo karo, ypatingai pulti So-
-xT . ,. ! . \ vietų Sąjungą. Prieš dar-Nommuoti sekami drau-1T. . ų•binmkus vartoja drdziausį 

terorą, įveda svetimšalių 
darbininkų d e p o r t a vimo 
Dies biliu.

Republikonų, demokratų, 
socialistų partijos yra pa
laikytojos tokios nelemtos 
sistemos. Tai šių trijų par-1 
tijų valdžia visaip perse
kioja ir smaugia darbinin- 

Rėmimas tų partijų, 
todėl, yra sykiu rėmimas i

Popietine Sesija
j Mandatų komišija išdavė, i 
! raportą, nors tai buvo ne-1 
pilnas, nes dar ne visi de- i 
legatai buvo užsiregistravę, ,’gai į valstijos viršininkus: 
Iki. pietų užsiregistravo 471 Governor—Israel Amter,
delegatas, tarp kurių buvo Lieutenant Governor — 
84 moterys delegatės, 16 at-j—Shepard (negras).
stovų nuo Amerikos Darbo Comptroller—Rose Wortis. 
Federacijos . lokūlų, 29 ' iš Attorney General — J.

JLY Lv JL ClllklCvkJl WxACVl \_/ALA A JI V. y v X A i ' ' i

įt. y. tarp dviejų ir pusės ir|33 iš bedarbių tarybų,. 4 nuo r \ 
[trijų milionų žmonių neturi į pionierių, 270 iš masinių or- Appeais — Geo. E. Powers, 
darbo. Algos 
ant 45 nuoš., ;

'1927 metų algomis,.
Įnistų Partija stoją už lygias i delegatų.

Pereitą savaitę Corning, 
iN. Y., elektros lempučių 
dirbtuvėj buvo rodoma na
riams organizacijos Amer
ican Institute of Chemical 
Engineers nauja mašina ga
minimui elektros lempučių.

Nauja mašina pagamina 
i 442 lemputes j miųutę.

Reiškia, elektroj lempu- [kampanijos m a n a d žerius,

rėmimas tos visos išnaudoji
mo sistemos; tai būtų rėmi
mas algų kapojimo sistemos, 
bado valdžios.

A PLA Centro Pildomas 
Komitetas todėl pasisako 
prieš viršminėtas partijas ir 
užgiria vienatinę dąrbinin- 
kų partiją, Komunistų Par
tiją, ir jos kandidatus Wim 
Z. Fosterį prezidento vietai 
ir James Ford viee-prezi- 
dento vietai. Centro Komi
tetas taipgi kviečia visas A. 

,'P.L.A. kuopas ir višuš na
trius užgirti paremtus. Ko
munistų Partijos kandida
tus ir platformą.

Visi jungkime darbinin- 
i kiškas spėkas prieš kapita
lizmą ir jo palaikytojus. 
Gelbėkime Komunistų Par
tijos rinkimų kampanijai. 
Kovokime už išstatytus Ko
munistų Partijos reikalavi- 

I mus.

: brikantais. Pagal tą sutartį, 
IV pasakė po prakalbą, kuriose ''“‘J” į jeigu darbininkai kuom nepa-

:--------- y- priima kandi- n SlltaFh SP BOSAIS'tcnk,nt1’ *įe ne^a11 tu°j»us ls’o Tu/™; uuuuų UUviUa eiti J Streiką. Jie turi laukti,
° ■ v . n. koi unijos viršininkai atlai-

i kys savo konferencijas su bo- 
įsais; tos konferencijos gali 
| tęstis du mėnesitis,į ir per tą 
Išlaiką darbininkai, negalį dary- 
jti nei žingsnio iš savo'pusės.

, kad iš

i 1 • 1 • < O * X vi c< LIU CIO. III
kur randasi daugiau negrų, (pagaminta. Komunistų Par- .konferenciia 
negu baltųjų g y ve n tojų.‘tijos. Komisijos įnešimas

OI cX OTY1VIIfl 1StlA Id, 1. “'priimtas vienbalsiai. Pri-
tijos yra kovos platforma [įmtos rezoliucijos prieš im- . . ,v .
•prieš , kapitalizmą.: Draugo iperialiUiini kaili prieš Dies Tai buvo vlena IS entuzias-j 
Amterio raportajsį priimtas minJ ' --Ii r.1!-----  . J^~1 ------- i....
^ehbaJsiaijL U ! t Į ^ [lgs į

Draugas Stev
Yorko valstijos

SALEM, Mass. —: Pcųuot 
į audykloj sutrumpinta darbo 
savaitė iki keturių dienų išvi-: q jejgu> matydami, 

. „ .. i . ... so; ir jau antru kartu po de- ? derybų-konferencijų nieko ge-
Ovacijų, delnų plojimų ne- gimt procentų numušta darbi-[r0 nebus, jie, sųstręįkuoja, tai

I’" 
[ ir ke- sajs sutartį, kad pati unija’iš

tariąs dienas-pey <savaifę dirb- į vien -su bosais a'p^ima atyįrai 
gaus 10 laužyti streiką .

’ Reikia čia revoliucinės Au-

rinkimų mos Tom Mooney, Scottsbo- tiūko.. Kuomet buvo pm-1 ninkamL uždarbis; sulig pas- j unjjos virširiihkai• idri su bos
1 v- • - jaunuoliams Edith Berk- statyti draugai į valstijos kutinio numušimo, kad

[čių pagaminimas bus kelis 'referavo apie veikimo pro- man buvusiu kareivių ly-1 viršininkuš, po kiekvieno i
čia kalbėta, kaip ^a^ kurde dabartiniu laiku Perstatyirm visi delegatai damas

Draugas” kalba apie tur- kaip bus su darbininkais? geriausia prieiti prie masių vedarkbyą pž gavimą bonų 
tuolių godumą, ir sako, jog Aišku, kad jiems nesutrum- darbininkų—-unijose, masi- valdžios;^ Taipgi nutartai

, darbininkas j
['sustoję per ilgą laiką svei- nuošimčių mažiau per dieną,
[kino perstatytus kandidatus ,negu piim to. šis patvarky-> ^jy industrinės Unijos, kad 

tarp pas^ū^*pS^eildnlmo teleg- išeinu plojimu, dainavimu t apgint darbininkų sąlygas ir
: ,. 'Tnfprnnoinnnln

.._______ .. Kiekyji kandidatams'
Tik susiorganizavę, ves- zaeija turėtų išrinkti rinki- ir i d-; Ford, TJžgirta nacio-i Lietuvių

• • \z 1 ■» . « 1 • • t 1 m r'* tzs 4 -1 1 1 1 O -1 M 1 1 T" -y • 1 ‘ 1 n •

karnos vietos gyventi. O
kardinolai, vyskupai ir ku
nigai?
turtuoliai, jie taipgi puikiai.’
gyvena; didžiuma iš jų ke
lia orgijas, baliavoja, užlai
ko po kelias mylimąsias pa-! Labdarybe 
leistuvavimui. Ir ji^ tam i 
savo parazitiškam gyveni-!

dainavimu nias puliecia ^,500 Peųuoti
vnmne ‘Mapinmliam« ’Internacionalo ir kitų revo- j darbininkų Salem ir baltinto- sudįužyt bendru su bosais fe-lamos mųsųpijacionaliams JUS Peabody, Mass. Be to, deracini ,ad ašinerij

r—d. Fostenui Iuu^uu* UcU“^- J darbininkai yra dabar palei-
l delegatų šioj ! džiami vakacijoms, už kurias

tetai turi tuoiaūs susiriši su'1 -v n-- ' ? ■;)¥ '• • ' ‘r ' i ' I®./B‘'?ok'yno’ buy01 eia yra audėjų unija p'ri. 
tetai tun tuojaus susirist su slzadel0 ^iltt visais gali- draugų is Bmghamtono ir klausanti prie Amerikos Dar- 
Komunistu I artnos sekei- maįs budais,į idant ši plat-> vietinių Schenectady drau-įbo Federacijos. Tai kompa-

;forma pasiektų didžiausias gų. Gal būt buvę daugiau, į nična unija, kuri absoliučiai [čia buvo išbandymai arba 
mases darbininkų. Užgir- bet neteko sueit, nes nedaug į nieko nesakė bosams prieš ta 'lenktynės, kaip greit galima 
ta Eks-Kareivių Lyga, ku-j laiko buvo, reikėjo skubiu- sąlygų bloginimą darbinin-[orlaiviu lėkti. Dovaną lai- 
ri veda taip svarbų darbą, tis namo. ' kams. Dar daugiau. Unija tu-mėjo Boardman, kuris lėkė
tarp buvusių kareivių. i E. T. Bimbienė. ! ri “pavyzdingą” sutartį su fa- tris mylias į vieną minutą.

. Turi būt šaukiami 
masiniai susirinkimai; rei- 

jkia rengti prakalbas gatvė- 
I se ir t.t. -

Po šių raportų sekė dis
kusijos ir delegatai nurodė, 
įkas jau daroma jų kolonijo
je ir kaip rengiamasi, kad 
[padarius šią kampaniją sek- 
! minga, nes dabartiniu be
darbės metu dirva yra pla- 

v . ... , . , . . . ti. Darbininkai ,netekę vil-pasalpos tik tie bedarbiai, ku- ,. .. vi .v ... T.(i Bes, jiesko išeities. Jie ma- 
žmonės. Visa pašalpa tokiai buizuazinės paiti-
didesnei šeimynai tiktai 40 Jos> sykiu priskaitant ir SO- 
centų per savaitę, ir tai ne pi- cialįstus, juos tik prižadais 
nigais, bet valgomais daik- [bovina.
tais. IŠ to visa šeimyna turi 
maitintis ištisą savaitę.

Kartais* bedarbis, nevalgęs 
dvi bei tris dienas, turi keliau
ti tris bei keturias mylias iki 
Raudonojo Kryžiaus stočiai, o 
iš čia pėsčias neštis namo gau
tus produktus, nes nėra nei

mui lupa pinigus nuo savo Raudonojo Kryžiaus tegauna; 
sumulkintų pasekėjų. ; •V X v C pv*wv*4 y vw Vili Vi Vz M VUC4 1 K J1CV1 y Ik IX ~

Kunigai ir jų sėbrai gina rių šeimynoj daugiau kaip du
kapitalistinę sistemą, nes 
jie patys joje turi parazitiš
ką gyvenimą. O kada jie 
neva kritikuoja turtuolius, 
tai tik veidmainiauja. .

Mat, dabartiniu laiku 
daug ir katalikų darbininkų 
pradeda pasipiktinti kapita- 

sistema. Kad jie ne
rauktų nuo klerikalų, 

kad jie nestotų į kovą po ko-

Moterų Konferencija
Per pertrauką pietums 

buvo laikomos trumpos kon-, 
ferencijos moterų, 
jaunų darbininkų. (AsŲ ži-; 
noma, * dalyvavau > motetų 
konf erenci j o j. Draugė j •
tis davė trumpą įžari^; nu- •

ttiunistų vadovybe,/ tai ’ gelžkelių nei gatvekarių, o jei- 
“Draugas” ir kiti1 klerikalu Su ir būtLb tai bedarbis nega-
- - - - • 1 v 1 ” rodydama svarbą q4rbo tarį) į

sugrįžus?; į’ saVo ‘ 

ciales motėrų konferencijas,'

laikraščiai dažnai “pakriti
kuoja” kapitalistus ir “pa
dejuoja” apie darbiųinkų 
vargus. Bet darbininkai tu
ri žinoti, ktfd kunigai in jų. 
sėbrai tatai daro patarnavi
mui kapitalistams, apgyni
mui turčių klasės reikalų.

Drg. A. Bimbos Nauja Knyga

; 7. >

lėtų apsimokėti už kelionę.
Už tą šykščią pašalpą dar'moterų. Jinai aįitūvo dę-i 

Raudonasis Kryžius priverčia legates, sugrįžus \ į’ sąV.O 
tave jam dvi ar tris dienas kolonijas, organizuoti 
dirbti per savaitę. _ ciales motėrų konferencijas,'

Daugelis mūsų, negalėdami purįose furj |djąkusūo- 
prispirti jamį KomunijstųU Partijos 

kandidatai ir- platjoi’ma^ 
Reikia rengti specialius mo^ 

moteris kalbėtojas. Reikia 
eiti per stubas, kalbėtis stv 
moterimis ir nurodyt jopis,, 
kodėl jos ir jų vyrai turi 
balsuoti už Komunistų Par

pragyventi, esame 
vogt. Jeigu tai yra nedorybė, 
prie to mus priverčia patys ka- 

| pitalistai, kurie neaprūpina be
darbius gyvenimo i_____
mis.

Mes turime organizuotis ir
International Publishers kovoti vadovybėje Komunistų 

4ik ką išleido anglų kalboj Partijos.
draugo A. Bimbos naują

s® 
‘ . v®

ir demokratai būbnija, šaukia apie degtihę ir alų, kad nukreipti masių domę nuo bado ■< 
ir skurdo, kuris vis didėja puvant kapitalistinei sistemai.
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Sąjungą, 
ištikimai 
tarnaują, 

patyrė,

vis naujų žingsnių linkui nu- 
bloškimo kapitalistinio išnau
dojimo nuo darbininkų pečių.

Konferencijos Dalyvis.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

DR. ZI N S 110 EAST 16th ST. N. Y
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P.
Nedėliorti — 10 A. M. iki 4 P. M.

Tarptautinis Darbininkų Ap 
! sigynimas apsiėmė ginti nu- 
I baustus studentus.

RsHClftC CprAmnnnnC Cž dolerio vertės valgomų-i toną ištisą savaitę miestiniam 
Ddloivo vvl vlllUIllJUoy Ijų daiktų., čia bedarbis turi, šelpimo biurui.

Kad Gaut Nors Patį
Prasčiausi Darbą
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ji ištraukia iš cigareto.

O kadangi tamsta tikrai užsitrauki
- būk tikras - būk visiškai tikras — 
jog jūsų cigareto dūmai gryni - svarūs
- kad tūli nešvarumai buvo pasalinti!

=====1■ 1 . „ ..........
Mass. Kom. Partijos Nominacijų Konferencija

Buvo Pilna Revoliucinio Entuziazmo
BOSTON, MASS.—Birželio j yra puikus kalbėtojas ir 

19 d. įvyko Massachusetts vai-1 išvaizdoj malonią šypsą, 
stijos Komunistij Partijos • no- f 
minacijų konferencija tyjunici- į ,,us prie j0- 
pal Buildinge. Delegatai su-1 Apart delegatų, šioj konfe- 
važiavo iš 33 miestų ir mieste- rencij°J ^'wavo tarp penkių 

......................... . ir šešių šimtii šiaip darbininku, nų, nuo 74 organizacijų, įsvi- .. ‘ ... | Priimta visa eile rezoliucijų 
so 230 delegatų. Nuo lietuvių (jr telegramų su protestais bei 

* darbininkų organizacijų buvo ; reikalavimais : prieš Dies bilių, 
apie 30 delegatų iš šių miestų: paliuosavimą Scottsboro

Montello, Lowell, So. Boston, j jaunil0liu. užuojauta Tomui 
Norwood, Maynard, Bridgewa- 1Mooney,‘ Kdithai Berkman ir 
ter ir Gardner. Lietuviais ge- t.t. 
riausiai pasižymėjo Montello: 
antrą vietą užėmė ,Lowell. Į
Finansais lietuviai nuo organi-j 
zacijiį sudėjo $45. Viso kon-| 
ferencijoj aukų sudėta $200.

Nominuota pilnas komunistų 
kandidatų sąrašas ant valsti-j 
jos til$ieto: į gubernatorius d. 
John Baliam,- į leitenantus gu- 

4 bernatorius negras darbinin
kas, taip pat kandidatai į vi
sas kitas valdvietes.

Konferencijoj
Kom. Partijos
Jungtinių Valstijų vice-prezi-i 
dentus negras drg. James W. 
Ford. Jis buvo pasitiktas su 
didžiausiomis ovacijomis ir de
monstracija, kuri tęsėsi 15 mi
nučių. Ovacijoms sustojus, d. 
J. W. Ford pasakė puikią re
voliucinę prakalbą; jo kalbą | legatų iš desėtko tokiij miestų 
tankiai lydėjo griausmingi ap-1 bei miestelių, kur dar vieai nė- 

l lodismentai. Drg. J. W. Ford ra Komunistų Partijos kuopė-

: j
lių. Tai yra ženklas, kad dar-(sako toliaus klausyti savo mo- 
bininkų organizacijos priima ; kytojų ir linksta' reVoliucinėn 
Kom. Partijos vadovybę, kai-; pusėn, ■ ' . : ( ■ 
po savo klasės partijos.

Lietuvių darbininkų ir dar-
turi I bininkių organizacijos, 1
kas kad ALDLD., LDSA., TDA. ir

mitetus delei varymo rinkimui 
propagandos ir praktiško dar
bo už Komunistų Partijos pro
gramą ir jos kandidatus šiuo
se rinkimuose.

Dalyvavimas rinkimų kam-; 
panijoj mums reiškia dalyvavi
mą abelnoj klasiij kovoj prieš 
kapitalizmą.

Šioj konferencijoj pakarto
tinai pakylančiame entuzistiš-

Darbininkai Privertė Teismą 
Paliuosuot Bedarbius

’ CINCINNATI, Ohio. — Be
darbis, norėdamas kad ir pras
čiausio darbo iš miesto labda- Į 
rybės, turi pereiti per šitokią j 
šerengą.

Vienas darbininkas nuėjo į 
tą labdarybę, kad gaut ran
kiot popieras, kurių primėto 
gatvėse ir parkuose—stumiant 

Wm.jtam tikrą ant dviejų ratų ve-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Konferencija buvo pilna en- 
jtuziazmo. Dabar tik reikia su 
! padidinta energija darbuotis, 
j kad konferencijoj pasakytos 
kalbos būtų įvykintos gyveni- 
man ; o kad konferencijoj pra

vestos mintys būtų įkūnytos 
gyvenime, tai ir mes, lietuviai 
darbininkai ir darbininkės, tu
rime plačiaus ir giliaus pradėti darbo klasės reikalus ir daryt

PITTSBURGH, Pa.—

Paterson ir du kiti draugai bu
vo areštuoti pasipriešinime iš
mesti bedarbio šėirpyną iš na- 

kame ūpe buvo dainuojama In-! R negrų teritorijoj. Teisma- 
ternacionalas ir kitos revoliu- būtis prisirinko pilnas bedar-
cinės dainos. Lai užsidega ir 
pas lietuvius darbininkus tas 
garbingas revoliucinis ūpas, o 
vieningai veikiant, Komunistų 
Partijos vadovybėje mes išvien 
su kitais darbininkais galėsi
me laimėt kovas už greituosius

bių ir ' pareikalavo, kad jų 
draugai'būtų paliuosūoti. Po 
tyrinėjimui teismas buvo pri
verstas bedarbių reikalavimą 
išpildyti Bedarbiai pergalę 
atsiekė todėl, kad organizuo
tai veikė.

žirnelį, rankiot tas popierų 
matas ir dėt i vežimėlį.

Pirm negu jam tą d$rbą ža
dėjo, darbininkas turėjo leis
tis, kad daktaras jo kraujo ge
rumą išegzeminuotų. Jis turė
jo ndsitraukt dvi savo fotogra

fijas ir pats už jas apsimokėti. 
Fotografijos buvo paimtos į po
licijos žinybą, gal todėl, kad 
policija galėtų jį bedirbantį tė- 

įmyti, ar kartais jis nepasivogs 
I kokį sklypą purvinos laikrašti- 

Bedarbis. nės popieros.

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:

. A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

i darbuotis tarp dar atsilikusių 
, , . [savo tautos darbo žmonių,dalyvavo ir i .

kandidatas i j rverk.me lietuvių komite- 
•”1 tus bei kliubus delei platesnio 

veikimo rinkimij kampanijoj 
už Komunistų Partijos kandi
datus ir už jos programą, kuri 
yra darbininkų klasės progra
ma.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Pittsburghiečiai Kviečiami 
Paremti Bedarbiu Tarybos 

,.. . , . ... , Pikniką Birželio 26 d.Šioj konferencijoj buvo de- “

RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO 
DRAUGOVĖ

Šokiai prasidės 8 vai. vakare ir tęsis iki 
11:45 nakčia

PIKNIKAS PRASIDĖS 10-tą vai. RYTE
Bus įvairių, įvairiausių sporto žaislų. Dainuos 

chorai ir bus dalinama dovanos už atsižimėjimus 
žaisluose; bus lošimas Volley ball, tarpe Norwood, 
Stoughton ir Montello vyrų ir moterų. Taipgi 
bus lošiamas taip vadinamas “Horse Shoe Pitchi- 
ing,” už Naujosios Anglijos Čempijonatą ir lai
mėjusieji gaus gan geras dovanas. Gi po tų visų 
šturmų prasidės naktiniai šokiai, nuo 12:15 iki 4 
vaL ryto.

PANEDELYJE, 4 LIEPOS-JULY
PIKNIKAS PRASIDĖS 10 VALANDĄ RYTE

Bus įvairių žaislų ir pamarginimų.
Šokiai prasidės 5-tą vai. po pietų ir tęsis iki 

11:45 nakčia

Atsilankę į šiuos trijų dienų ir trijų naktų šo
kius, kaip jauni taip ir suaugę linksmai praleisite 
laiką. Smagiai pasišoksite prie geros

kuri patinka visiems ir griežia visokius šokius, 
kaip amerikoniškus taip ir lietuviškus. Rengėjai 
rūpestingai rengiasi prie to, kad susirinkusiems 
nieko netruktų. Kviečiame visus vietinius ir iš 
kitų šios apielinkės miestų skaitlingai atsilankyti.

RENGĖJAI.

McKEES ROCKS, Pa.—Vie- į 
tin ė Bedarbiu] Taryba rengia 
didelį pikniką nedėli$j, birže
lio 26 d., Lenkti Darže. Tai 

■ pirmas toksai piknikas. Bus 
1 gera muzika, gražus progra
mas. Visi susirinkusieji galės 
t gražiai laiką praleisti.
1 Bedarbių Taryba kviečia vi- 
I sus skaitlingai dalyvauti. Da- 
• lyvaudami piknike galėsite pa- 
I remti labai svarbų darbą, kurį 
veda Bedarbių Taryba su ki
tomis darbininkų organizaci-

| jomis. • , . ;
j Surasti vietą visai nesunku.

Iš McKeee.s Rocks, važiuoti at
eiti McCoy keliu apie tris 
ketvirtad. mylios ir paskui pa
sukti po kairei ir ten surasite 
pikniko vietą.

} Komitetas.

Komunistinės Idėjos Pasiekia 
Universitetą Studentus

PITTSBURGH, Pa. — Trys 
Pittsburgho Universiteto stu
dentai, kurie platino lapelius, 
kviečiančius dalyvauti prieš- 

i kariniame mitinge, areštuoti' ir 
i rasti kaltais “netvarkiame el- 
Igėsyj.” Jie nuteisti už tai, kad 
• priešinasi militarizmui ir ren- 
gimuisi pulti Sovietų

Meliono gizeliai, 
1 Melionų šeimynai 
nusigando, kuomet
kad komunistinės idėjos pasie- 

j kia ir studentus, kad ir per sto 
■ riausias universitetų sienas. 
I Pittsburgho Universitetas skai

tosi vienas reakcingiausių: vie-' 
tų. Tačiaus ir jame atsiranda 
radikalių studentų, kurie atsi-

NAUJAS ‘PRIEKALAS’ 
JAU ČIA

Atėjo “Priekalo” ; No. 
4,' 1932 m. Jo kaina 20c, 
su persiuntimu 25c. Kas 
ima ne mažiau 5 ęgz., tai 
gauna visus po 20c.

Dar turime No. 1-2 ir 
3. Visi po ‘20c. Yra 
daug naudingų pasiskai
tymų, bedieviškų raštų, 
kritikos, pamatinių strai
psnių, eilių, paveikslų ir 
apsakymėlių, žurnalas ge
ras ir gražus. Kaina jo 
nedidele. U ž s is akykite 
platinimui, nes jis gerai 
platinasi. Kreipkitės pas 
ALDLD arba “Laisvę.”

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

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mešlažamės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi
mokė jimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Patarimai ir Ištyrimai

Copt.. 103J.
The American 

Tobacco Co.

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

LUTVINAS

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
it kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotae 
Rea) Estate—pirki
mui ii pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių biz
nių Mūsų patarna
vimas prielankus.

6« S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. J. 
Tel. Trinity 1-87U

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT, MICH.

7 iš 10-ties ursitraukia žinodami 
kiti 3 užsitraukia nežinodami!

R užsitrauki dūmą? Lucky Strike 
sutinkami labai svarbų klausimą 

atvirai . . . nes jie išsprendė šį labai 
svarbų dalyką. Jų įžymusis valymo 
procesas pašalina tūlus nešvarumus, 
kurie glūdi net rinktiniausio, leng
viausio tabako lapuose. Luckies tą 
procesą išrado. Tik Luckies jį turi !

Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsi
trauki! Kiekvienas rūkytojas įkvepia 
kokią nors dalį dūmų, kuriuos jis ar

“It’s toasted
Jūsų Apsaugo

O. K. AMERIKA
A'ISUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moderniškų minučių su pasaulio geriausiais 
lokių orkestrais ir Lucky Strike perstatymais, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, įr Šeštadienio 

vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.



. Puslapis Ketvirtas

U
n

Šitų moterų, priviliotų ir apgautų, visas

Visi tie keistai buvo I septynias dienas i savaitę.

mylėti gyvą moterį; jis tatai skaito, grieku. gyvenimas yra sunaikintas per organizuo; 
Jis turi užganėdinti save su dvasiniu mylė- įus apgavikus, ir jos gyvena žemiškoj p£k-

PRANEŠIMAI IŠ KITURI Nuteisė Suokalbininką 
BatredinovąKUR YRA PEKLA?

(Sulig Marshal J. Gauvin)

:::::::::::::::::::::: A. M. Metelionis ==
rios jau daugiau į gyvenimą nežiūri taip 
siaurai, kaip, kad jos žiūrėjo tuomet, kada 
išsižadėjo savo laisvės. Tada jos buvo jau
nos mergaitės be jokio patyrimo. Neturė
jo progos, ir joms niekas neperstatė bent 
kiek plačiaus gyvenimo. Buvo mažo su
pratimo, o dar fanatikai tėvai ir kunigė
liai ją prie to paragino, tai ji ir paklausė. 
Tikėdamos, kad ras pasitenkinimą, patap- 
damos Kristaus* nuotakomis, todėl ir pri
ėmė prižadų valiomis, užsidarė save už juo
dų mūro sienų, kad nepasiekti savo buvu
sių draugų-draugių, ir tuo save atskyrė 
nuo pasaulio. Bet laikas atnešė į gyveni
mą permainas, ir jos gailisi < dėvėjimo tokių 
drapanų, ką kankina kūną; jas vargina pa
sidavimas visokiai disciplinai ir ištikimy- 

i; atsikėlimas vidurnaktyj iš miego ir 
poteriavimas arba net ant šaltų, akmenų 
kryžium ant žemės gulėjimas. Laikui bė
gant, tas viskas tampa paprastu užsiėmi
mu ir kyla abejonė, kad su tokiais šposais 
vietoj dievui įtikti, galima jį supykdinti. 
Gi ta Kristaus meilė vis daugiaus ir dau
giaus tampa tuščia svajonė, proto išmis- 
las, kuris jai daugiaus jau neduoda džiaug
smo nei širdžiai susiraminimo.

Kkalinta jauna minyška, apsigavus ir nu
siminus, trokšta paglamonėjimo ir bučkio 
ne nuo pasakiško Kristaus, bet nuo tikro 
gyvo vyro, kuris ją palinksmintų, paguos
tų. Ji taipgi laukia, kad jos kaklą apka
bintų kūdikįo. rankutės ir veidą paliestų 
nekaltas bučkis.

Ji, to laukdama, ištiesia savo rankas, bet 
vyras pas ją neateina, nei kūdikis su savo 
vaikišku nusišypsojimu nesuteikia jai buč
kio. Tada nusiminus, su skaudančia šir-

(Tąsa)
Kada jauna mergaitė atsiklaupia prie 

kunigo kelių išpažinties ir turi išdūoti visas 
savo paslaptis, turi atsakyti į visus kunigo 
klausimus, kamantinėjimus, kurių jis, kai
po vyras,sneturėtų klausti,—jauna mergai
tė, bijodama peklos, eina išpažinties, bet 
sąžinėj ji protestuoja prieš tokią begėdišką 
religijos do^mą. šita mergaitė žino, kas 
yra pekla, nes ji su kiekvienu ėjimu išpa
žinties ją savo dvasioj pergyvena.

Tūkstančiai, o g$ milionai lengvatikių 
žmonių, kurie visą- savo gyvenimą būna 
ištikimi' ir pildo visus religijos patvarky
mus, o vienok jie kenčia didžiausią protiš
ką baimę, manydami, kad jie kada nors 
papildę/“he^tleistiną grieką” ir pamiršę jį. 
kunigui pasakyti. Tikrenybėj, kiekvienas | 
iš šitų žmonių> nešiojasi peklą savo širdyj: 
peklą prietarų, peklą melų, peklą baimės!

Randasi ir kunigų, ką gyvena dvasinėj 
pekloj. Priežastis, delko jis paliko kunigu, 
tai visų kunigų bemaž ko vienoda. Kada 
dar jis tik vaikas, tai jo fanatikai tėvai, 
giminės ir draugai įkalba jam tą mintį į 
galvą, kad jis būk turi dievo pašaukimą 
tapti kunigu, kad būtų jo pasišventimas ir 
sykiu užganėdinimas dievo, jeigu jis pa
švęstų savo gyvenimą tarnauti dievui. Vai
kas pradinę mokyklą eina po minyškų prie
žiūra. Ją baigęs stoja į pilnai kunigų 
kontroliuojamą vidurinę mokyklą ir semi
nariją. Ir vos užaugęs į vyrą, be jokio pa
tyrimo, o jam tampa jau apsuktas kalnie- 
rius, ir padarytas naujas kunigas. Jis tik 
tiek žino apie visuomenės tvarką, apie re
ligiją ir abelnai apie viską kitą, kiek jam 
minyškos ir vėliaus kunigai pasakė. Jo
daugiausia gerbiamas vyras, tai kaip ir jis džia vėl grįžta į savo urvą ir po senovės 
pats—kunigas. Labiausia jo gerbiama mo- poteriais tikisi save nuraminti, 
teris tai minyška. Nors jau jis vyras, bet

MASKVA. — Shansi Ba-{įvyk:s neJl51io<ic- 26 bjrželi 
, t . . . • I kambaryje, No. 13, is lautredmovas, kuris pirmiaus; 31 Public Sq 
buvo Komunistų Partijos 
narys ir buvo teismo proku
roru Tashkente, tapo su
gautas suokalbiuose ir nu
teistas mirtim Bet jo nu
teisimas 
10-čia metų kalėjimo.

Batredinovas buvo kalti-

Ketvirtadien., Blrž. 23, 19
... I » - Į V 1, ..—n ....

WILKES BARRE, PA. , sekant] sekmadieni, zt> Dirželio, 
T.D.A. 87 kuopos susirinkimas j Valley View Parke, Inkerman, įvyks 

io, r 
kambaryje, No. 13, iš lauko įėjimas, 
.........................juare. Visi senieji na
riai būkite susirinkime ir atsiveski
te naujų narių.

Sekr. S. Pietaris.
(148-150)

New Hampshire, Valstijoje
Pranešame visiems, kad 25 bir- 

mirtin pakeistas ,žel,‘°2 3:30 p° PietM, Concord, n. h. 
kalbės Komunistų Partijos kandida
tas į viec-prezidentus, James W. • 

Skaitlingai susirinkite iš
klausyti šios svarbios prakalbos.

imsite antrą tomą knygos Religija. 
, Sekr. J. J. Bakšys.

(148^149)

WILKES BARRE, PA.
Sekantį sekmadienį, 26 birželio, 

inKimas i vaiiey view rarne, iiiKennan, jvyKS 
Partijos Į didelis piknikas, kuris yra rengia- 

, mas naudai ALDLD. 12-to Aps
kričio. Dainuos Aido Choras, bus 
solų ir dainuos Aido Choro Sekste
tas. Bus gera muzika, kuri links
mins visus. Taipgi turėsime gerų 
kalbėtojų, vietinių ir iš New Yorko. 
Apkričio draugės apsiėmė padaryti 
lietuviškų dešrų ir kitokių 
Bus 
kas

valgių, 
ir šaltų gėrimų visiem, kiek tik 
norės.

(148-149)

EASTON, PA.
Eastono Bedarbių Taryba

y ■■ 
BRIDGEPORT; CONN.T

r b I lt a
ALDLD. 63 kuopos susirinkimas' 

įvyks nedėlioję, 26 blrifcelio, 10 vai.; 
ryte, 407 Lafayette St, Nariai bū
kite laiku, nes turime svarbių reika
lų aptarti. Taipgi šiame susirinki
me gausite antrą tomą knygos Reli
gija.

M. K. | 
(147-148)

susirinkimas

Nariai bū- į

namas veikime nuvertimui 
dabartinės Sovietų valdžios. 
Su juo ir kiti penki buvo 
kaltinami. j č>°je, birželio, svetainėje, 79 Jack-

Liūdininkai įrodė, kad I ta u ras,

Batredinovas naudojo teis- $&to(rtoną -apgu,5 
mą kaltinimui komunistų, kongresas pravarė bilių i • „ • i Intui ateiviu darbininku,kurie remia dabartines vai- - . - -
džios politiką.

MILŽINIŠKĄ PELNĄ 
DARO Iš JUDŽIŲ

rengia
(148-149) šaunų, tarptautinį piknikų nedėliojo,

NEWARK, N. J.
Svarbios prakalbos įvyks pėtny-

WILKES BARRE, PA.
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- t 
čiami atsilankyti kuo skaitlingiausiai 
į šį pikniką, nes ten bus atvažįąyu- 
sių svečių iš visų kolonijų, tad mis Į 
smagu susieiti su draugais iš toliau. ' 
Taipgi bus gera pragrama: Progra
mą išpildys Wilkes Barre Aido Cho
ras; bus duetų, solų ir dainuos Aido 
Choro “Oktetas” naujausias dainas. 
Prie to bus taip visokių žaislų,; kad 
linksmiau laiką praleisti, bus visokių

26 d. birželio, Bushkill Park. Eastono 
ir apielinkės lietuviai darbininkai yra 
kviečiami dalyvauti šiame piknike, 
kuris bus vienas iš linksmiausių ir 
įvairiausių, kokie kada buvo rengia
mi. Bus įvairių žaislų ir lenktynių, i valgių ir gėrimų. Tad nepamirškite 
kaip vaikučiam, taip ir suaugusiems, , draugai, atsilankykit į minėtą pik- 
už kuriuos bus duodamos dovanos, i niką. 
Bus gera programa iš eilių, dėklą- ! 
macijų ir dainų, kuriuos atliks Pio- ! 
nieriai, bus ir prakalbų. Skanių vai- j 
gių ir gėrimų apsčiai. Su pietais • 
namuose nesirūpinkite, nes čia gausi- i 
te pavalgyti skaniai ir pigiai, o at- ; ; ______ ______
silankydami j šį pikniką paremsite i kurje įvyks 25 dieną birželio, 8 va- 
ir Bedarbių Tarybą, kuri kovoja uz ]andą vakare, Liet. Taut. Namo 
darbininkų rbįkalus. . ” ’ - - - ■ -

Vieta gfaži, ųvažiavimas pigus ir 

 

geriausia proga X^anic ore išsimau
dyti. Pradžia nu 11 vai. ryte ir

Į įžanga visiems ve ui. Gera mu-

Kviečia visus,
__ Eastono Bedarbiu Taryba.

PHILADELPHIA, PA.
( ALDLD. 10 kuopos susirinkimas 
I bus pirmadienį, birželio 27 d. 1932 
i m., Rusų name, 995 N. 5th St., kaip 
; 8 v. vakare. Visi nariai ateikite,

Kurie 
dar neužsimokėję, ateikite užsimoke-
Taipgi neužmirškite naujų narių

Sekr. Julius Vaitkus.
(147-148)

Newark N. J. Kalbės drg. 
‘Laisvės” redaktorius. Chi- 

raudonajai armijai vyksta; 
apgulė ex-kareiviai;

1 deportavi- 
dvylika mi- 

lionų bedarbių desperacijoje. Apie 
tai kalbės d. Tauras. Pradžia 8 vai. 
vakare. [Įžanga veltui.

(148-149)

HARTFORD, CONN.
i Yia rengiamas 

piknikas, rengia 
(įvyks subatoje, 2.. ...-------- ---
!3 vai. po pietų ir tęsis iki 12-tai ■ tęsis, iki vėlumos.
! nakčia. Vieta: Wilson Ave., Newing- i 
•ton, Conn., pakeliui važiuojant iš zika šokiams.

didelis naktinis'
Laisvės Choras, 
birželio, prasidės 

‘ ; i
Wilson Ave., Newing- i 

pakeliui 1.....................  '
WASHINGTON, D. C.
a patirta, kad William 1 Newington į New Britain.

Fox, kuris yra krutamųjų i .Vlsl-s N.e^ 
judžių ir vodevilio teatrų i 
magnatas, 1929 metais pa
daręs gryno pelno $2,000,-

. Kviečiam j 
Britain ir Hartford lie- i 

i tuvius dalyvauti šiame piknike.
(148-149) i

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 11 kuopos mėnesinis

Komisija.
, (147-149)

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6 Kuopa rengia šokius 

vakare, Liet. Taut. Namo 
Parke. Prašome draugus ir drau
ges, vietinius ir iš apielinkės, 4a- 

‘ lyvauti minėtame parengime ir t'ūo- 
r mi paremsite kuopą finansiniai, nes 

dabar kuopos iždas yra tuščias.
Rengimo Komisija.

(146-149)

. SU
000 tL’ nnąii-nrln Lnrl A m. ’ sirihkimas įvyks nedėlioję, 26 birže _ .. _______ ___ _____ _______ ,UUU. Idl paSlIOUO, Kelti I j]j0> jJeĮuvjų svetainėje, 29 Endicott I nes daug- svarbiu reikalu yra aptar-
erikos darbininkų didelės i St. Pradžia 10 valandą ryte. Visi i ti ir knyga Religija atsiimti..
maaSa i Jnrfyiiia kn Išeikite į laiką ,nes didžiuma ture
maSCS cma i JUUZIUS, KU I Sime važiuoti į Lawrence piknike, ti.

jimu kokios ten “nekaltos Marijos,” kuri, 
sulig bažnyčios pasakojimų, būk gyveno 
apie du tūkstančiai metų atgal.

Bet laikas nestovi ant vietos. Jaunas 
kunigas, bekunigaudamas ir turėdamas lai
svės ir laiko, pradeda skaityti, studijuoti ir 
tas atidaro jo akis. Jis pamato naują pa
saulį, apie kurį jis pirma nieko nežinojo 
nei nesapnavo.

Jis dabar gavo progą susipažinti su tik
ra bažnyčios istorija, kad ta bažnyčia, ku
riai jis savo gyvenimą paaukavo, yra dau
giau niekas, kaip tik organizuotas suokal
bis prieš tikrą mokslą, prieš žmonijos gero
vę ir liuosybę. Mokslas vieną po kitai iš- 
sklaisto jo tikėjimiškas dogmas. Jis bestu
dijuodamas suranda, kad jo taip ta bran
ginama religija yra viena iš daugelio pa
saulyj, prietarų palaikytoja. Kad jo tas 
Kristus, kurį jis taip mylėjo ir garbino, 
yra vienas iš kelių* dešimčių religijų isto
rijoj žinomų kristų, 
dievų sūnūs, visi jie gimė iš nekaltų merge
lių, ^visi jie darė stebuklus, mirė ant kryžių 
ir visi atpirko žmoniją nuo peklos, čia 
jaunas kunigas aiškiai pamato, kad jo tas! 
taip garbinamas Kristus yra ne daugiaus, į 
kaip tik senovės mitas (pasaka). Tada jis, 
pamato, kad jo pasiaukojimas, kad jo gy- ! 
venimas yra sueikvotas niekams.
sykį papuolus į tokį gyvenimą, nelengva iš ■
jo ištrūkti, čia jo tėvai, giminės, draugai, vienas daktaras iš Homestead, Pa., pareis-J 
ir parapijonai visi į jį žiūri, kaipo į šventą -ko, kad pas juos darbininkai dirba visą nuo 
dievo žmogų. Jeigu jis atsisakys nuo tos i miego atliekamą laik^. Daug darbininkų 
apgavystes, tai prakeiks jį jo tėvai, gimi- Įvisai neturi progos matyti savo vaikų. Ka
nes ir bažnyčia. Kur tada pasidės? Juk 
jokio darbo nemoka. Ir taip kunigas, nors 
jau netiki į tuos burtus, bet iš papratimo 
apgaudinėja žmones ir sykiu gyvena savo 
gyvenimą, pekloj.

(Neverti yra-^jokio prijautimo tie kuni
gai, kurie persitikrinę, kad daro monus ir 
niekus, o tęsia toliau savo amatą. Bet 
taipgi netiesa, kad, eidami senąja vaga iš 
papratimo, jie kenčią peklą. Daugybė ku
nigų netiki, ką skelbia, bet linksmiausiai 
pertekliuose gyvena, tarnaudami kapitalis
tų klasei.—Red.).

Taipgi randasi tūkstančiai minyškų, ku-1

l°j.
Šitie privatiški kalėjimai yra kontrolėj 

I Rymo katalikų bažnyčios, ir ta bažnyčia 
laiko savo urvuose tas apgautas moteris.

Šitoj gadynėj daugiausia kreipiama do
mės į auksą; net ir visos bažnyčios, kurios 
sako, būk jos garbina dievą bei Kristų, bet 
tikrenybėj jos garbina dolerį, auksą.

Kas yra turtingas, turi daug turto, tas 
yra gerbiamas, skaitomas dideliu žmogum, 
protingu. Bet kaip jis tą turtą gavo, tai 
mažai kam apeina.

Ačiū tokiam žmonių supratimui ir tokiai 
tvarkai, tai godūs to turto niekšiškiausiais 
būdais išnaudoja darbininkus, kad tik dau
giau turtų prisiplėšti.

Jungtinių Valstijų Plieno Korporacijos 
dirbtuvėse aplink Pittsburghą ir Gary, 
Ind., daug darbininkų yra priversti dirbti 
sunkius darbus po 12 valandų į dieną ir 

. Šitie darbinin- 
i kai neturi laiko, kad ką paskaityti, kad su- 
j žinoti, kas pasauly dedasi, kad palavinti sa- 
įVO protą; neturi laiko net pasidžiaugti savo 
i šeimynomis, nes mažai jas temato. Jie 
j yra didžiausiai pavergti vergai, dirbą plie- 
! no kompanijai už mažiausią “atlyginimą,” 
i o iš jų darbo dykaduoniai, kompanijos šė- 

n , v jrininkai ima didžiausius dividendus. ■ Bet. jau ! .į
■ 'Laike plieno industrijos .streiko, 1919 fn.

da anksti ryte tėvas, eina į darbą, tai vai
kai miega, o kada vėlai jau sutemus vaka
re jis pareina iš darbo, tai ir vėl jau vaikai 
miega. '

Tie darbininkai 1919 m. išėjo į streiką, 
tikėdami, kad tuo būdu nors kiek pasįliuo- 
suos iš tos industrinės peklos, bet, streiką 
pralaimėjus, kapitalistai įstatė juos į dar 
bjauresnę peklą. a

Po mūsų akių yra mažamečiai vaikai iš
imami iš mokyklų ir siunčiami į dirbtuves 
ir kasyklas, kur dirba per dienų dienas il
giausias valandas už mažiausią *mokesnį.l

(Daugiau bus)

D. S. A. 2 RAJONO NARIŲ | 
DOMEI!

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

Rašt. E. B.
(146-14^1 IPIKNIKAS

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

DRG. BUKNYS SAKYS PRAKALBĄ

ĮVYKS NEDELIOJE

Ned., 26 Birželio=June, 1932PROGRESS CLUB HALI
MITCHELL AVE, LINDEN, N. J.

Prasidės 12 Valanda Diena ir Tęsis iki Sutemimui

Choras Bangu, Iš Elizabeth, Vadovaujamas V. Žuko.

Draugai! Dalyvaukite'šiame piknike kuo skaitlingiausiai. Jame dalyvaudami ne- 
vien. tik pasilinksminsite, bet paremsite ir darbininkų organizaciją, kuri taip daug 
klasinės apšviestos duoda Amerikos lietuviams darbininkams, ir kuri dalyvauja vi- 

' sose darbininkų kovose., Todėl kiekvieno darbininko dalyvavimas šiame piknike eis 
ant naudos jam pačiam.

ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAI
Šis piknikas įvyks sykiu su ALDLD IIApskr. pusmetine konferencija. Jame, be 

abejo, privažiuos, žmonių iš visos New Yorko apielinkės. Todėl kiekvienas tame 
piknike dalyvaudamas gali _tikėtis sueiti savo draugus ir iš toliaus.

KELRODIS: Atvažiavę į Elizabeth, ant Broad St., imkite busą, i Linden No. 36, 34, 44, 
priešais Regent Teatrą, išlipkit prie seną City Hall, Linden, N. J. ir eikite Mitchell Ave. į 
Progress Hall.

0



Ketvirtadien., Birž. 23, 1932 Puslapis 'PenktasVIETINES ŽINIOS
Kaip Tautietis Norėjo 

Apšmugeliuot Lietuvį 
Bedarbi

tik viena savaitė— 
iš Connecticut vai 
klausia, ar aš dir

sakau, kad 
atvažiavau 
stijos. Jis

'bu. Atsakau, kad ne. Jis ap
gailestaudamas sako: be gero 
darbo sunku gyventi. Ir ėmė 
pasakoti apie savo darbą; jis 

, gaunąs poPirmadienio rytą ėjau dar-įdirbąs viešbutyje,
bo jieškoti į New Yorką per $60 algos į savaitę ir priklai 
Williamsburgo tiltą. Paėjus iki sąs prie unijos.

Skai-jman ir unijos blekę. 
šalia | pasisakė buvęs kareivis pašau- į 
apsi- liniame kare,
pra- te. Bet bonų jis nenorįs, nes 

iš to
Pasakojo jis 

bo sąlygas ir, 
niekuomet nereikia bijo-

-  -—' . ' ...... ...

Aš sau pamaniau, tavo mei- ne: “Ęad jis iiielio neturi už-’greitai nuo manęs prasišali-!Įjyjnem Rgndu StfClkd 
Į lė, kaip vilko meilė aviai. Aš sistatyt, tai negali gaut to at- no, skersai gatvės į rhases j 3 
| žinau, kad jis grajija ant ma-' 
! no psichologijos; bet negaliu 
'suprast, kokios apgavimo prie
monės jis toliau griebsis.

Nuėjus mudviem netoli Un- 
j ion Square, jis paklausė ma
nęs, ar aš turėsiu pinigų užsi-

! mokėt į uniją. Na, manau sau, 
I bičiuli, tu nori pinigus išpra- 
j syti iš mano kišeniaus į savo
I kišenių, o ne darbą man įpra-

SKAITYK LAISVĖ
gatvės 

sakomingo darbo.” Bet mano' vaikščiojančių žmonių, 
tautietis prisiegauja už mane, į 
pažįstąs iš Lietuvos; < 
šiam geram žmogui darbo, ir'gyvenimo momento, 
tiek.

Gerai, ponas daktaras sutin-’
ka duoti man darbo, tik reika-! sigauti nepatyrusius, dides- 
lauja šimto dolerių užsimokė- j niuose miestuose negyvenusius 
ti į uniją čia tuojaus ant gat- žmones arba iš farmų atva- 
vės; sako, “neturiu laiko da
bar eiti į raštinę.” Už pinigus, 
girdi, čia parašysiu tau pakvi
tavimą ir rytoj galėsi ateiti į

YORK. - Randau- IR KITIEMS UŽRAŠYK 
susiorganizavę į Be-į

NEW
Į Tai matote, kaip sukčiai ir i įlinkai, 

duok j vagiliai kartais prisitaiko prie I darbių Tarbą, 766 Grote St,! 
- ....—----------Prisišlie-. BronXe, laimėjo streiką delei

j darni prie žmogaus, siūlydami j rendų nupiginimo. Savininkas 
•jam darbus, taikydamiesi pa-Į buvo priverstas numušt 10 

nuošimčių mėnesinės rendos 
visoms 25-kioms šeimynoms ir 
pasižadėjo nemėtyti laukan 
bedarbių, negalinčių užsimo
kėti už kambarius. Taigi visi 
daugiau laimima streikų už! 
rendų nupiginimą.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiai įr ctaroniikaa vynj Ir 

moterų ligai kraujo Ir odoa. 
Padarau iityrlmų kraujo Ir ilapnmo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room >•! 

New York, N. T.
Valandai Priėmimo i 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo B 
Iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniaii nuo 11 ryto iki 1 pe pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

arba iš farmų atva
žiavusius,—tie sukčiai jieško 
sau lengvatikių, kuriuos galė
tų apmulkinti ir apvogti, ir, 
matomai, neretai turi pasek
mių. Taip ir su manim būtų 
buvę, jeigu nebūčiau turėję: 
patyrimo. O jeigu būčiau ii 
dešimt dolerių davęs, ir tai bū 
tų priėmę, žadėdami darbą 
ir būtų davę pakvitavimą, si 

gale

Parodė jis'^^* 
Taipgi j Aš 

uniją 
Francijos fron-i $101. 

! tiek pinigų ar ne.

Paėjome porą blokų. Jis pa
stebi ir rodo man, “antai eina i 
tas superintendentas, kuris yra 
ir daktaras.” Pasivijome mu
du jį ant gatvės. Mano “fron
tas” kalba už mane; 
“Pažįstu aš jį iš Lietuvos nuo 
mažiuko vaiko; geras tai žmo-! 
gus. Ponas daktare,' duok jam 
darbo.” 1

klausiu, kiek įstojimas į 
kaštuoja.

Nepasakau, ar turiu
Atsako, kad čarbą.

Mano
I nęs, ar 
i mokėti. 
! neturiu, 
Į pirmiaus darba gauti. Jis j 
•! tikrina, kad darba aš gausias,!kurklom nieko nebūčiau 
įtik dabar duok, kiek turi; o !^s ^uti. Darbininkas, 
(“jeigu trūksta penkių dešimt- j bedarbis, tuii saugotis 

sa<0’|nių, tai aš už tave uždedu”, > ^Pgavilcų.
! vadinasi, paskolinu. Apie šią į Svečias G.
paskolą, kalbamės lietuviškai, j “ “ ~

Paklausia ponas “daktaras,”! Kom. Partijos Rinkimu 
kur aš gyvenu arba kokiu ad- 

Tas jo ponas galėjo būti resu laiškus gaunu. Ąš pa- 
apie 50 metų amžiaus, nedide-1 sakiau “Laisvės” adresą, 
lio ūgio, bet dideliais akiniais;' da jis tuojaus suriko: 
gražiai apsirengęs rudu garni- kiam darbo 

s apsistojo me- torium. Prabilo ponas išdid-1 toj vietoj!” 
■įbudu. Paskui . žiai, aristokratišku balsu, nors ! pastebėjo, ‘ 

prabilo: ar žinai ką—kur aš j ištik ro jo akcentas nėra čia- tinėj, 
dirbu, vakar vienas lenkas I gimio amerikono.
išvažiavo į Lenkiją; tad vie-į šičia turiu priminti, kad pir- 
nam vyrui yra vieta pas mus , miaus, negu tas ponas pasiro- 
darbą gauti. Atsakiau: labai; dė, tai mano “geradėjas” bu-
gerai; tai paprašykite darbo | vo nuėjęs pasikalbėti per te-
man. Jis sutinka ir klausia! lefoną. Pasikalbėjęs jis man

įmanęs, ar dabar turiu laiko.1 pasakė, kokis tas superinten-!
gub. Jis sakosi taipgi iš Kau-1 Atsakiau, kad turiu visą die-' deittas daktaras yra. Tai tas
no gub. Ukmergės apskričio.' ną. j ponas reikalaująs, kaipo kau-
Tai, vadinasi, netolimi, para-; Tuomet jis toliau kalba,kaip i cijos, kokios nuosavybės, že- 
pijonai. Viskas gerai. j jis meluos tam superintenden-' mės arba pinigų. i

Jis klausia manes, kaip se-j tui, kad tik aš darbo gaučiau,! 
nai aš esu New Yorke. At- nes, girdi, aš myliu lietuvį.

pusei, atsisėdau pasilsėti, 
tau laikraštį. Atsisėdo 
manęs žmogus, gražiai 
rengęs pilku “siūtu.” Iš
džios nekreipiau į jį domės, ■ 
bet paskui man atėjo į mintį, 
kam jis atsisėdo arti manęs, 
kuomet toliau buvo tuščios vie
tos. Užkalbina jis mane, klaus
damas, kaip senas yra šis til
tas. Norėjau atsakyti, gal aš 
negimęs buvau, kai jį budavo- 
jo. Bet, pakėlęs augštyn akis, 
pastebėjau užrašą, kuriais me
tais tiltas pradėtas ir kada už
baigtas. Parodžiau tą užra
šą savo kaimynui. Jis atsipra
šo, sakydamas, kad dar pir
mą kartą esąs ant šio tilto. Aš 
atsakiau, kad tai nėra svar

bu, nes ir aš tik antru kartu lavęs; tylim 
savo gyvenime juomi vaikščio
ju.

Paklausė jis manęs, kokios 
esu tautos; atsakiau, kad lie
tuvis. Pasisakė, kad ir jis lie
tuvis. Kalbamės lietuviškai; 
klausia, iš kokios esu guber
nijos; atsakau, kad iš Kauno j

tautietis klausia ina-
aš galiu šimtinę užsi-

Atsakiau, kad
o antra, tai aš noriu

> darbą

tiekturįs užtektinai pinigų 
savo gero darbo.
apie geras dar 
esą v
tis blogų sąlygų, kada gauni 
dirbt viešbutyje.

Atsakiau, kad ir aš norė
čiau gauti tokį darbą. Tuomet 
jis dar labiau pradėjo girti, 
kokiais gražiais rūbais darbe 
dėvi, kiek iš milionierių gau-( 
na “tipsų,” taip 
Įima antrą algą 
t.t.

kad iš jų ga- 
pasidaryti, ir

Vajaus Tag Days

RAMU

Ta- 
“To- j 

negalima duoti j 
bet del visko dari 
matyk mane ras-| 

ir nuėjo skersai gatvės.!

Pasiliekame su tautiečiu vie-i 
j nu du. Šis veda ^derybas, ir 
i nori žinoti, kiek aš dabar tuo
jaus čia galėčiau grynais pini-1 

j gaiš duoti dėlei 
į uniją.

Aš jo stačiai 
“Kiek tamsta per dieną 
dirbi su šitokiu savo darbu?”!

i Tuoj veidas jo persimainė; jo-: 
Paskui ponas pakartojo tuos Į kio atsakymo iš jo nebegavau;

; žodžius ir pareiškė apie ma- ir nei neatsisveikindamas jis

IMI M M MIW M M Wl M M M M MIUIM M.M M MIM RA MJMBENDRAS METINIS PIKNIKAS
RENGIA LIAUDIES CHORAS, LAWRENCE, MASS. IR LAISVĖS CHORAS, HAVERHILL, MASS.

Nedalioje, 26 d. Birželio-June, 1932
MAPLE PARK, PRADŽIA 10 VAL. DI ENĄ IR TĘSIS IKI VĖLUMAI

NEW YORK.—Gavimui lė 
šų varyt Komunistų Partijoj 
rinkimų kampaniją, bus Taį 
Days, arba rinkliavų dienos si 
dėžutėmis gatvėse, birželic 
25 ir 26 d. . Partijos nariai ii 
pritarėjai, pasiimkite dėžutes 
iš žemiau nurodomų vietų ii 
pasidarbuokite finansiniam 

grynais pini-1 stiprinimui mūsų rinkimų 
įmok ėjimo į jaus:

I BROOKLYN. — 390 S.
v, . . ' cond St., 46 Ten Eyck St.,užklausiau:.., .. .’ oo_ rp .v | Myrtle Avė., 226 Iroope Avė.,

II Fulton Ave., 61 Graham 
j Ave.
j Brownsville—1813 Pitkin
Ave.

I Downtown New York—142 
E. Thirds St., 11 Clinton St., 
257 E. Tenth St., 196 East 
Broadway.

Bro nx-*—2700 1 Bronx Park 
East, 1323 Southern Blvd., 
792 Tremont Ave., 2073 Clin
ton Ave., 1610 Boston Road., 
1157 Southern Blvd., 3882 

(Third Ave., 569 Prospect Ave. 
i Upper Manhattan—301 W. 
129th St., 350 E. 81st St. 
į Harlem—1538 Madison
I Ave, -24 W. 115th St, 15 
126th St, 6 W. 135th St.

su
va

Se

W.

Liaudies Choras, Lawrence, Mass.

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&mdies Choras, Lawrence, Mass. 8. Laisvės, Choras, Haverhill, Mass.

Bus įvairių sporto gėmių ir gera orkestrą. • • z- . .
' /Gerbiamoji Lawrencio, Haverhillio ir visos Massachusetts apielinkes publika. Visi esate kviečianti ant 
virš minėto pikniko, kur galėsite susieiti su draugais, giminėm ir pažįstamais ir praleisti laiką smagiai, o 
jnkniko rengėjai užtikrina, kad būsite užganėdinti.
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SVARBUS KRIAUČIŲ
SUSIRINKIMAS

kriau- 
nepa- 
birže-

Lietuvių Amalgameitų 
čių 54-tas skyrius turės 

i prastą savo susirinkimą 
lio-June 23 d., 7:30 vai. ket
virtadienio vakare, Amalga- 

; meitų svetainėj, 11-27 Orion 
; Place, Brooklyne.

Susirinkimo tikslas—rinki
mas delegato ir 54-to skyriaus 
valdybos. Pagal pildomosios i 

' tarybos nutarimą, mariai bus 
į įleidžiami su narinėmis kny
gelėmis, užsimokėję iki 1930 
m.

K. Jankaitis.

Amerikos 
Literatū- 

Apskričio 
be jokio

i Batinas Reikalas
Visi, kurie turite 

. Lietuvių Darbininkų 
■ros Draugijos Antro 
laimėjimo knygutes,
atidėliojimo privalote likusias 
sugrąžinti ALDLD. pirmos 
kuop'os sekretoriui iki birželio 
23 d. O tą vakarą, ketvirta
dienį, įvyksta pirmos kuopos 
pusmetinis susirinkimas. Tai 

lyra Jabai 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
zoliuciją prieš Dies sumanymą, 
pagal kurį kapitalistai nori iš-1 
deportuoti visus susipratusius ■ 
ir veikiančius ateivius darbi
ninkus. Taigi kiekvienas na
rys, kuriam bent kiek rūpi dar 
bįninkų reikalai, turėtų pribū
ti į tą susirinkimą.

Nepamirškit atsivest ir nau-' 
jų narių prirašymui prie kuo
pos.

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

“LAISVĖS" NAUDAI PIKNIKAI
Brooklyne Įvyks Nedėlioję

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

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

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

ir toli čia suvažiuos.

KĄ REIŠKIA BARBECUE
Pirmu kartu “Laisvės” Piknike bus ant 

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

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

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

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

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

Išanksto įsigykite įžangos tikietus, 
nes prie vartų

ĮŽANGA 50c., O IŠANKS. PERKANT 40c.

WILKES BARRE APIELINKE
Piknikas Įvyks Nedėlioję

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

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

BROOKLYNO AIDO CHORO
Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 

Barre Piknike
Tai Ims puikiausia programa dailės žvil

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

PHILADELPHIJOS APIEL1NKĖJE

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

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

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse 
KAROLIS POŽĖLA

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

Antra pora bus taip pat įdomi matyti.
JONAS BAGOČIUS

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



LAISVE Ketvirtadien., Birž. 23, 1982

SPORTASVIETINES ŽINIOS
ŠARKIO LAIMĖJIMAS IR 

POLITIKA

Puslapis šeštas \

^.'LDS, LDSA. ir ALPMS. 
Delegatam į Suvažiavimus

i

Penktadienį Creatneckiečiai I Pusmetinį ALDLD. Ii m • La h oi •. . • • *- c iTuri “L.” Skaitytoju ir 
Rėmėjų Susirinkimą

Dienraštis “Laisvė” yra mū
sų darbininkų laikraštis, mūsų 
švietėjas, organizatorius; to
dėl mes, darbininkai, turime1 
rūpintis jo palaikymu, jo tu
riniu, ypatingai šiame kovų ir 
krizio laikotarpyje, 
svarstymo mūsų spaudos rei
kalų yra šaukiamas mūsų dien
raščio “L.” skaitytojų ir simpa- 
tizatorių susirinkimas, kuris 
įvyks birželio 24 d., rytoj va
kare, B. Straukaus svetainėje, 
139 Steam Boat Rd., Great 
Neck, N. Y.

Todėl mes 
gus ir drauges dalyvauti šia
me svarbiame susirinkime.

Draugiškai užkviečia, 
Spaudos Komisija.

(148-149)

Kuopos Susirinkimą
Šiandie Vakare

šiandie vakare įvyksta pus
metinis susirinkimas Amerikos! v.

■Lietuvių Darbininkų Literatu-.'
iros Draugijos- pirmos kuopos.;.
Jame bus renkami delegatai ii.*'

Delei ap-!
į Turime šį

Visi delegatai išvažiuoja į 
suvažiavimus sekamai. Viena 

: mašina išvažiuoja penktadie- 
; nio ryte, apie 6 vai., nuo “Lai- 
|svės” ir sustos Newarke pas
Dr. J .J. Kaškiaučių paimti po-1 
ra delegatų.

Antra mašina, su draugėm ?q qqq 
moterimis, kurios turi dalyvau-' 

iti LDSA. suvažiavime, išva
žiuoja penktadienį, birželio 

124 d., nuo Laisves” svetainės, 
” ~ . ' . . . . .‘i 10 vai. Visos drauges būkite

birželio 26 d. konferencija.!^*?.* . .
_ . . .v.. . ;.; Kitos dvi masinos įsvaziuo-I vakara isdiskusuoti i . , . . ,,r . _ ,,. . . . ; . . . . . ha taip pat nuo Laisves r”~klausima apie ateiviu teisiu!', . _ v v. .. ...... o_ . . .. , . . i tames, šeštadieni, birželio 25apgynima ir priimt protesto i . o , . . .

. . t.. . L. . ' d., 8 vai. ryte. Čia turi susi-rezoliucija pries Dies biliu, ku- ■ . . ±. . . . . , . ,.. . . ... , ‘ . .. irinkti visi delegatai, kurie varis reikalauja isdeportuot is .. .....A .. . . . .. ziuoia is sios apielinkes į LDS.Amerikos visus kovojančius! ~ ., . . , . . . . ‘ į seimą ir i Meno Saiungos su-ateivius darbininkus. .XT ..... , . .. vaziavima.Nepamirškite atsivesti nau-
kviečiame drau-ijų narių Prie ku0P0S-1

; Sykiu primename, kad drau
gai, kurie turite ALDLD. An
tro Apskričio laimėjimo kny-1 
gutes, turite jąsias šį vakarą 
be atidėliojimo sugrąžinti.

Kp. Sekr. K. P.

V. Bovinas.

LDS. Jaunuolių Kuopos 
Išvažiavimas Sekmadienį

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo vietinė Jaunuolių Kuo
pa ruošia įdomią programą 
savo išvažiavimui, kurį turės 
nedėlioj, birželio 26 d., Forest 
Parke. Jaunuoliai visada su
galvoja ką naujo ir pasmagi
na publiką. Bus įvairių žaidi
mų ir 
Bertha 
jauna 
trumpą

kitų įvairumų. Drg. 
Paltanavičiutė, gabi 
darbuotoja, pasakys 

prakalbėlę tokiais
klausimais, kurie mums vi
siems labiausia interesingi. 
Dainuos Aido Choras, pasiro
dydamas su naujausiomis dai
nomis. Bus įvalias gerų val
gių ir gėrimų.

Patys rengkitės į išvažiavi
mą ir kitus į jį vadinkite. Nei 
vienas neapsiriks, į jį atsilan
kydamas.

Apart sveiko ir smagaus pa
silinksminimo ir poilsio atvi
rame ore girioj, draugai ir 
draugės darbininkai, turėtume 
dalyvauti šiame išvažiavime 
ir todėl, kad priduot energijos 
ir pasiryžimo jauniems mūsų 
darbuotojams ir darbuotojams.

Jaunuolių Draugas.

Grafteris be Bausmės 
Paliuosuotas

Newarke, N. J., Svar
bios Didelės Prakalbos

Draugės ir draugai darbi
ninkai! Dar niekuomet pir- 
miaus nebuvo tokis svarbus 
reikalas darbininku klasei or-

I c

i ganizuotis į savo organizacijas 
ir stot į kovą prieš išnaudoto

jus parazitus, kaip šiandien, 
j Dar niekuomet pirmiau darbo

i keti, tada būsite užtikrinti, 
kad jums’ buse' vieta . “šiur” 
bus, kur atsišėsti. Tikietas į 
abi puses tik $1.25.

Kadangi daugelis nechoris- 
tų nori su mumis važiuoti, tai 
gali pritrūkti sėdynių ; o cho
ristai turi pirmenybę, bet jie 
privalo greitai užsiregistruoti 
važiavimui. Kitaip, komisija 
parduos sėdynes pašaliniams.

Choristai ir choristės, visi 
ir visos, būtinai ateikite šian- 

politikos į pamokas 8 vai. vakare, 
punktas tame, kad pasaulinis Mes turime gerai prisirengti ir 
čampionatas turi pasilikt Ame- parodyti 
rikoj. Antras politikos punk- mes, farmeriai, taip pat gerai 
tas—tai kad Šarkis šiuo laiku galime dainuoti, kaip ir jie, ir 
yra geriausias Amerikoj mu- neikiek neprasčiau.

sve' lšeika, ir jeigu jam nepripažin-1 Komisija,
p Į si laimėjimo, jis supykęs gali 

visai pasitraukt iš tos profes- 
jos, nes jau turi įvalias pinigų. 
Prie to gal reikia pridurt, kad 
šmelingo manadžeris Jacobs 
nekartą “nachališkai įžeidęs” 
šios valstijos kumštynių komi
siją, kuri dabar jam, todėl, at-

Bedarbių Motinų ir Vaikų 
Demonstracija

NEW YORK. — šeštadieni, 
birželio 25 d., bus bedarbių , , .1 JL-X CV 1 m V l\ J U v* VV X ro
alkanų vai ų u mo inų e“l]<]asė nekentėjo tokių sunkių 
monstracija, kuri piasi es j ekonominių ir politinių sąly- 
val. dieną, Rutgeis quare. ]<ajp šiandie; nedarbas,
Sidėj New Yorke. 1« 
monstrai tai, su jais 
tančiai vyrų darbininkų ir b,e 
darbių, maršuos gatvėmis L 
City Hali, kad įteikti majorui i 
Walkeriui reikalavimus delei i .

Bokso milionierių politika 
padarė Šarkį pasauliniu kumš-
čio čampionu antradienio va
kare, Long Island City, kur

» kostumerių suplaukė 
pasižiūrėti jo muštynių su M., 
Smėlingu. Vienas

miestiečiams, kad

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

IŠRANDA VOJ1MA1
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja fomišiuotas kamba
rys. Kreipkitės: 52-86—73 St. 
Maspeth, N. Y.

Šarkiui laimėjimą, 
kapitalistai tiksi pa- 
gražaus pelno, to-

kaip šiandie;
’,V* tūks i ^a(^av’mas’ Ii8’°s bedarbiams ir 

b i dalinai dirbantiems šiandie
; kiekvieną, nežiūrint jo politi-> 
nių nusistatymų, spaudžia ir 

įspaudžia be atodairos, be sai- 
' ko ir galo; ką nepasitiksi,. . . . 11 ^CVIV , 1Y<V 11V> pcioi l/l I\O1,

bedarbių vaikų maitinimo per kiekvienas stato'klaiISima, kas
vasarą.

Šimte mokyklų tiems 
kams buvo duodama šiek 
užvalgyt, nors iš kito šimto i 
mokyklų nieko nebuvo duoda-) 
ma. Užsidarius 
per vasarą, šimtai tūkstančių 
bedarbių vaikų liks sausai ba
dauti, jeigu jiems nebus duo
dama pašalpa iš miesto iždo.

Pastebėtina, kad reikale 
maisto gavimo ateivių ir neg
ru darbininku vaikai yra tan
kiausiai atstumiami; duodama 
pirmenybė “tikriesiems” ame
rikonams.

Lietuviai bedarbiai ir darbi
ninkai, ypač bedarbės moterys 
su vaikais, skaitlingai susirin
kite į tą demonstraciją, kovai 
už visiems veikams lygų ir 
užtenkamą šelpimą iš miesto Hughes

bus? Kaip reiks ant toliaus 
'gyventi? Tai viena pusė.

Antra, vis didesni ir dides
ni persekiojimai it dar nauji 

'aštriau persekiot leidžiami įs- 
mocykloms Matymai, Dies biliai ir kiti.

Ateikit visi ir visos birželio 
24 diena, 79 Jackson St., 
Newarke, 8 vai. vakare į pra
kalbas. Drg. Tauras iš Broo
klyno jums išaiškins šias pro
blemas ir suteiks receptų, kaip 
apginti darbininkams savo rei
kalus ir teises.

G. A. Jamison.

vai-
tiek

(147-149)

PAJIEŠKOJIMAI

iždo.

Žymus Negrų Rašytojas už 
Komunistų Kandidatus

NEW YORK. — žymiausias 
negrų rašytojas,

, išvažiuodamas Euro-

su Šar- 
čampio-

nustatė

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau senyvos moters prižiū

rėjimui puses metų kūdikio. Turin
čių patyrimo prie vaikų auklėjimo 
prašau atsiliepti, 53 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. Su mokesčiu susi
taikysime.

BROOKLYN.—Irving Klein, 
būdamas Queens pavieto ke
lių komisionierius, pridavinė-

Jo miestui apmokėti dideles bi-
las už medžiagas, kurių jis ne-! kare, draugai ir komunistinio 

pritarėjai, ateikite
Laisvės” raštinę de-

Rinkite Piliečių Parašus 
Komunistų Kandidatams

šiandie ir penktadienio va-

pirko; jis taipgi ėmė iš mies-[judėjimo 
to pinigus algoms darbininkų,’ 6 vai. į 
kurių nesamdė. Tuo būdu jis lei ėjimo rinkti piliečių para- 
nuŠmugeliavo šimtus tūkstan- šų Komunistų Partijos kandi- 
čių dolerių.

Teisme Klein buvo pripa
žintas- kaltu ir teisėjas skyrė 
jam vienus metus ir tris mė
nesius kalėjimo, bet suspenda
vo bausmę, su pastaba, kad 
per tą penkidliką mėnesių jis 
turės gerai užsilaikyti.

Iškovota Bedarbių Šeimynom 
Didesnė Pašalpa

NEW YORK, 
šelpimo biuras, kuriame 
sauja tūla Goldmanienė, East 
Sidėj, visiškai nekreipdavo do
mės j bedarbių reikalavimus 
pašalpos paskutiniais laikais. 
Bet pirmadienį Downtown Be
darbių Taryba surengė smar
kią demonstraciją prieš tą biu
rą, kur' dalyvavo 500 darbi
ninkų. Poniutė biskį nusi
gando ir dvidešimčiai bedar
bių šeimynų-.padaugino mais
to nuo $2.50 iki $4 į savaitę ir 
užmokėjo mėnesinę rendą už 
jų kambarius. Bedarbiai pri
davė reikalavimus pašalpos 
dar 130 šeimynų, ir kovos, kol 
ji bus išgauta.

datams.

47-tas METINIS

Miestinis
bo-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

1 keršijo.
Davus 

vėl bokso 
si darysią
liaus išnaujo suleisdami Smė
lingą persikumščiuoti 
kiu delei pasaulinio 
nato ątgriebimo.

Tokie sumetimai ir
laimėjimą, o pačios kumštynės 
buvo tik ceremonijos, pritai
kytos prie biznio ateityje. To
dėl apie jas neverta daug nei 

i kalbėti, ir tik del viso ko ga
lima šį tą prisiminti, nepri- 
duodant tam svarbos.

Smėlingas Šarkiui daugiau 
uždavė ir taip užbeldė vieną 
akį, kad ją beveik visiškai už
darė. Šarkis didelio smarku
mo parodė tik paskutiniame 
raunde, nors būdamas jau fak- 
tinai su vienu “langu.”

Sulig “nuopelnų”, dauguma 
Šarkio šalininkų negalėjo tikė
tis nieko sau geresnio, kaip 
paskelbimo, kad kumštynės 
eina lygiomis; tad ne. tik šme- j 
lingo pritarėjai, bet ir Šarkio 
patriotai labai nustebo, išgir
dę, kad laimėtojas—Šarkis.

Už Šarkį balsavo teisėjas 
Kelly ir referas Gunboat 
Smith, skaitomi autoritetingais 
vyrais sporte; o už Smėlingą—r 
teisėjas Charles F. Mathison, 
neturintis didelio vardo sporti
nis rašytojas.

Herald-Tribune rašytojas 
McGeehan pripažįsta šmelin- 
gui aštuonis raundus, Šarkiui 
penkis ir du lygiomis. Didelė

Langston c]id^iuma Associated spaudos
korespondentų ir rašytojų ati-

pon, paieiške, kad sugrįžęs Jis duoda pirmenybę šmelingui. 
" Gene Tunney, buvęs pasauli

nis čampionas, taipgi sako, 
kad laimėjimas priklausė šme
lingui. Du Daily News san- 
darbininkai ant rytojaus po I 
kumštynių išvedžioja, kad Šar
kiui teisingai priklauso perga
lė, o trečias,—kad turėjo būt 
Smėlingas pripažintas čampio- 

; nu.

balsuos už komunistų kandida
tą į prezidentus W. Z. Fosterį 
ir kandidatą į vice-prezidentus 
negrą James W. Fordą. Jis 
paskutiniais laikais apvažinė
jo trisdešimt valstijų ir sako, 
kad negrai kur kas mažiau 
bijosi komunizmo, kaip baltie
ji-

Hughes taipgi yra ir poetas; 
jo veikalus skaito ne tik neg-jo veiKaius SKano ne lik neg-. n< y. American’o rašytojas 

-įrai, bet ir tūkstančiai baltųjų, j Arthur Bear tvirtina : .Negali

DRAUGYSTĖS ŠV. JURGIO

PIKNIKAS
šešt., Birž.—June 25 d., 1932

.DEXTER PARK
Jamaica Ave. ir 75th St., 

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

Kerta Algas Požeminių 
| Gelžkelių Darbininkams

NEW YORK. — B. M. 
požeminių ^geležinkelių ir “ele 
veiterių” ^mpanija paskelbė 
nukapojimą savo darbinin
kams ir tarnautojams 10 pro
centų algų, kas įeis į galią 
su rugpjūčio pirma diena. 
Tuo pačiu laiku kompanija 

I prisipažįsta jau ir taip turėjus 
neblogų pelnų. Bet ar yra 
bent kada gana besočiams iš
naudotojams ?

T.

I būt abejonės, kad Šarkis ėmė 
Į viršų, didžiumoje raundų ge
rais, 'švariais kirčiais.”

Bet abelnoji nuomonė pasi
lieka ta, kad Šarkio čampio- 
natas yrą neląbai tikras.

Po kiekvienų čampioniškų 
kumštynių, kurios nesibaigia 
“nakautu”, visuomet spaudoje 
ilgai tęsiasi ginčai. Tąį bus ir 
dabar. Bet bokso . bizniui to 
ir reikia, kad palaikyti publi
koj susidomėjimą kumštynė
mis.

Dujos Aptroškino 80
NEW YORK. — Antradienį 

pratrūko vamzdys vienoj che-

Gerbiamieji Brooklyno ir apielin- 
kės lietuviai ir lietuvaitės! Kviečia
me visus atsilankyti j mūsų puikiau
si pikniką, kur bus proga su paŽjsta- 

smagiai pašokti.
Muzikantai, po vadovyste Prof. M. 

Vaitekūno, kurie sudaro du benu, 
grieš be perstosimo vėliausius lietu-Į na dirbtuvę, aptroškindami 80 
viškus ir amerikoniškus šokius. * '

Kviečia Rengimo Komitetas.

mais sueiti ir prie puikios muzikos mikalų dirbtuvėj Bronxe. Nuo-
dingi gazai ūmai prasiskverbė 
į artimą skalbyklą ir makaro-

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

darbininkų. Ta dirbtuvė gali 
būt greitai pavęrsta į kariš- 

— kų nuodingų dujų gamyklą.
Galite suprasti, ką reikš 'grę- 

Egįsiantis imperialistinis karas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda saldainių krautuve 
pasekmingas, 
proga. Kreip- 
Meserole St.,

labai pigiai. Biznis 
noriniam bizniuko—Čia 
kites po numeriu 143 
Brooklyn, N. Y.

Outfit, 3 Kavalkai
Parsiduoda po vieną ar visus kar

tu. Mohairį kieto medžią setus, Ma
jestic Radio su kabinetu, smoking 
table ir karpetą. Visi daiktai kaip 
riauji, kaina labai žema, čia galite 
pasirandavoti ir kambarius: 4 kam
bariai su maudyne, labai pato-gūs 
gyvenimui. Randa nebrangi. Kreip
kitės 24, 25 ir 26 dienomis birželio, 
Stakov 166 Onderdonk Ave. Brook
lyn, N. Y. x
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INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELA USKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČ1AM V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I% LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGER1AUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE atdara dieną, ir naktl musu 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

TEL. STAGG 
2-5043

i

(148-149)

Telefonas! Stagg 2-tlOB

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS!

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

tik susitarus.

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

, Dovanom ar patys sau norėda- 
rrii pirkti laikrodžius, 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad 
feipirksite.

ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSTOS
UŽ PRIEINAMA

KAINĄ

pas mane

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

GREAT NECK, N. Y
Choro Pirmyn Narių Atydai

Gerb. draugai ir draugės, 
jums gerai yra žinoma, kad 
mes jau turime nusisamdę bu- 
są važiavimui į “Laisvės” pik
niką liepos—July 3 d. Todėl, 
kurie dar neužsiregistravote, 
malonėkit užsiregistruot šian
die, atėję ya’karę į p 
Taįp pat malonėkit^

am.okas. 
užsimo-

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
GarankSčiuotos krau

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

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DFk M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

. ; NEW YQRKEj .i i > i •
Valandos nuo 10- iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

ir

IMPERIAL BARBER 
SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

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

Pilnas Kursas $25
Kurie jau turi pradžią, o nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persite k- 
rinti.

Lietuvis Instruktorius 
612 10th Avė.,

Corner 44th St. New York City

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

Williamsburgiečiams, kuriems, 
pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ■ 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs į 
atveSiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-1 
kčsite “Laisvėje.” ■

Viktoras Januška
127-17 Liberty Avė į

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

JONAS STOKES ,
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
52 2 Marion St., 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
Marion St., kampas Broadway 

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

LAIK-
NAU-

MADOS

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ISbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikStynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

EJo]

512

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GR ABORTUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

J

402

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ.”

iiiQiiiQiiioiiiamaiiiQii!OiiifliiioiiiQ»iaiiioniaiiiaiiioii»aiiiaiuoiiioniaiiiCHt3iioiitSHi

DEKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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