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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

Numuša Užmokestį už 
Darbą

Seniau Kauno kanalizaci
jos darbininkai už kubinį 
metrą gaudavo po 2 lit. 25c. 
ir daugiau, dabar gauna tik 
po 1 lit. 60c. Už pylimą se
niau gaudavo po 1 litą, da
bar tik po 80 centų. Už gat
vės valymą seniau gaudavo 
50 centų, dabar gauna tik 
40 centų. O už tiltų pada
rymą ir nieko negauna. 
Taip fašistai krizio sunke
nybes verčia ant darbinin
kų.

Mažina Algas Lentpjūvių 
Darbininkams

Kauno lentpjūvių darbi
ninkams samdytojai mažina 
algas, trumpina darbo sa
vaitę. Darbininkus laukia 
rimta kova. Gegužės vidu
ryj buvo darbininkų susirin
kimas. Nutarė, kad sam
dytojai į ligonių kasą mo
kėtų dar vieną procentą.

Streikas
Kaune balandžio 30 d. bu

vo prasidėjęs Levino ir Hel- 
lermano lentpjūvėj streikas. 
Darbininkai pasipriešino al
gų kapojimui.

ŠIANDIEN PR
Išgelbėjo iš Jūrų Auksą

BREST, Francija. — Ita-

žulikystė
Epšteino lentpjūvės darbi

ninkams buvo pranešta, kad , i- ir m 
paliuosuoti. Praėjus dviem D1QC16S KOVOS lafp 
savaitėm, savininkas kom
pensaciją mokėt atsisakė ir 
pasiūlė dirbt 4 dienas į sa
vaitę. Samdytojas mažin
damas darbo dienas tuo bū
du nori išsisukt nuo mokėji
mo kompensacijos.

Nusuka Algos ,Dalį

Darbininkai Visų Šabų, 

Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimčsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasaulį!

DA LDS. PIRMASIS SEIMAS
Iš SLA. SEIMO

Kaip Fašistai Bandė Paslėpti nuo “L.” ir “V.” Repo 
Faktusyra tam įrengtas, kad trau-| 

kus iš jūrų laivus ir kitokį 
turtą, sėkmingai traukia 
auksą iš laivo “Egypt.” Tas I 
laivas nuskendo susikūlęs su .. .. A ,
kitu ir jame buvo daugiau ^J1 se^Ba SLA 37-to seimo 
tono aukso, arba $5,000,000 ^praėjo be pamarginnnų 
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vertės. Italija jau treti me
tai, kaip stengiasi jį išimti.. . - - . -
Dabar sėkmingai tas darbas PeJ‘_slgandus 
atliekamas ir 
ištraukia $108,000 1-------; vv. r.T . _ „
aukso, arba šešis gabalus. Tasc^ Lajsves 
Bet Francija pradėjo skelbt, 
kad ir jai priguli dalis to 
aukso,/mes būk jos laivas 
pirmasis- surado vietą, 
yra nuskendęs “Egypt’ 
vas.

i Bedarbių Demonstracijos 
Chicagoje

CHICAGO, k Čionai i

DELEGATAI TURES IŠSPRĘST DAUG 
SVARBIU ORGANIZACINIU KLAUSIMŲeina 

konfe
rencija. Desėtkai tūkstan
čių bedarbių darbininkų ir “Laisvės” Redakcija ir Administracija Sveikina Draugus ir 

Drauges Delegatus; Linki Daryt Organizacijai Kuo Dau
giausiai Naudos

- v I J ve^čjai. Tuojaus pa- dalį laiko dirbančių rengiasi
zeho 22, 1932.—Rytine penk-j kilo audra pries Birštono j šiandien demonstruoti ir 

skymą. Vienas po kitam reikalauti, kad bedarbiams 
delegatai pradėjo kalbėti, būtų teikiama pagelba.

•>

i įdomiais vaizdais. Fašistų 
(ir gegužinių armija buvo 

; šviesos, 
kas" valanda band5 i8vytį iš šios sei- 

vertės-mo sesBos komunistu dien-— ir “Vii-
Inies” reporterius, tik jų ne
laimė, kad jų planas neišde
gė. Buvo šitaip: Su savo 
raportu pasirodė iždo globė
jai. Ponas Raginskas, pa- i 
skaitęs abelną ;
globėjų raportą, pareiškė, 
jog jis dabar kalbės tik nuo 
savęs ir kels aikštėn “įvai
kių įdomių dalykų.” „ Visi 

Knmiimehi ir Vočich, klauso, kas čia tokio iškils. Mmumsty ir rasisty.pasikelia ponas Birštonas ir 
------ — , . ’nervuotai siūlo pakavoti Ra- 

BERLYNAS. — Kruvini į ginsko iškėlimus nuo svieto 
susirėmimai tarpe komunis- į akių. Girdi, tie dalykai te
tų ir fašistų eina per visą'gali būt pasakojami seimo 
Vokietiją. Fašistų vadas delegatams, o čia randasi

kur 
lai-

skymą.

jog teisybės jūs nepaslėpsi- j 
te, nes tie laikraščiai turi i 
savo pasekėjų seime ir todėl I 
bus pranešta jiems, kas čia 
kalbama. Vienas delegatas 
pastebi: Jau kad įklimpome 
į balą, tai nuo svieto nebe- 
pasislėpsime..

Raginskas “susipranta” ir 
i ramina savo kolegas, kad 

abiėj7’iždo!jie Perdaug nenusigąstų,
nes jis pasistengsiąs su sa
vo atidengimais “SLA ge
rovei nepakenkti.” Nusira- 

jmina fašistų kempe ir eina- 
ima prie jo raporto. Ir ištik
imųjų Raginskas išpildė sa
vo duotą žodį: bailiškai, pu
siau lūpų, lig bijodamas, pa
sakojo apie SLA finansinę 
padėtį. Delegatai vienas po 
kitam pastebi, kad jis kalbė
tų drąsiau, nebijotų, bet 

. Iš vienos
I ’ j UcXJLJLliOj V1CL A CAllvlCAOA . - - '

Hitleris reikalauja buržua-1 laikraščių reporterių, kurie i .
zinės valdžios, kad Komuni-Šnera netgi SLA nariais. Tuolme _ n^relskia;

Zefir fabriko savininkai stH Parti^paskelbtų nele- i būdu jie svietui paskelbs P™?®8

šiandien, birželio 27 d., Mes linkime, kad jūs, drau- 
Clevelande, prasideda Lie- gai, delegatai ir delegatės, 
tuvių Darbininkų Susivieni-1 padarysite labai daug svar- 

Tai pirmasis bių nutarimų ne tik organi
nius organizacijos, 'zacijos, bet visos darbininkų 

klasės labui ir gerovei.
Pastaba. “Laisvė” turi

Darbų Agentūrose ir 
Nakvynėse Areštavo

Apie 200 Ateivių
NEW YORK. — Valdiški 

ateivybės agentai penktadienį 
užklupo du Municipal (mies
tinių) pavargėlių nakvynių 
namus, ant 25th St. ir East 
River, ir areštavo 150 bedar
bių. Jie laikomi deportavi
mui į Europą. Būk tai slapta 
įvažiavę į Ameriką, 
žmogus būtų teisėtai įvažiavęs 
bet jeigu prie savęs i__
Amerikos pilietybės popierių I 
bei pasporto, vis tiek jį suima i 
ir skiria deportavimui; aiškini- į 
mų “nepaiso ir ištyrinėjimais 
nenor užsiimti, kaip ištikro 
yra.

Kapitalistiniuose laikraš
čiuose Doak, vadinamas “dar
bo” ministeris, skelbia,

jimo Seimas.
seimas
draugės ir draugai!

Jis bus nepaprastai svar
bus, nes, be kitko, turės pri- savo speciališką reporterį 
imti naują konstituciją ir LDS seime, kuris smulkme- 
sutvarkyti organizacijai vi- niškai pranešdinės visus nu
sus pagrindus. tarimus. Sekite!

Lietuvių Darbininkų Su- ____________
sivienijimas yra darbiniu-!
kiška fraternalė organizaci- Didėja Ex-KareiviŲ 
ja, kuri, apait pašalpos ii KąYinffUITias

Sekite!

Nors * L pana
(pomirtinės išmokėjimo savo 

neturi lnariamS’ PasizadeJ°; pnmo- 
mis savo tvėrimosi dieno
mis. remti bendras kovas 
darbininkų klasės, vedamas 
su išnaudotojų klase.

Lai tuos pažadus, lai tą 
pasirįžimą šis Pirmasis Sei
mas tik patvirtina, pataiso 
taip, idant Lietuvių Darbi- 

kad įninku Susivienijimas 1

I WASHINGTON. — Vis 
daugiau ateina buvusių ka
reivių į yVashingtoną. Bir
želio 24 d., daugiau kaip 500 
buvusių kareivių atsisakė 
klausyti savo pardavingų 
vadų ir apgulė valdžios na
mus. Valdininkai ir parda- 

būtų vadai reikalauja, kad 
deportuojant ateivius pasida- jnedaloma dalis Amerikos eks-kareiviai apleistų sosti- 
rysią daugiau darbų piliečiam, j 
Doako ateivybės , agentai tą i 
pačią dieną užpuolė ir kelias 
darbų suradimo agentūras, 
kur areštavo 25 ateivius ir nu
gabeno į Ellis Islandą 
tavimui iš Amerikos.

Pačios i 
tarnauja, kaipo valdžios šni- kėjo savo nariams pašalpas ( 
pai delei “abejotinų” ; 
gaudymo ir

deda ir vis taiko, kad, taip 
sakant, būtų “vilkas sotus ir 
ožka čiela.” 
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sako, kad tai tuos reporterius ir visus pa- Raginskas pasakojo atski- 
reikštų pradžią piliečių ka- šalinius prašalįnti ir išklau- rai apie įvairių SLA pasko-

nemokėjo darbininkams ai- Sa^ sunaikintų. Bet jau j tuos dalykus ir kur tada mes 
gos už velykų antrą dieną.
Reikėjo reikalaut pilno
mokesnio už tą dieną.

Batsiuvių Streikas

uz-
Berlyne einantis konservą-!akis įkišime? Pora “tėvy- 
tyvų laikraštis “Berliner 'nainių” kalba ir siūlo, kad 
Tageblatt,” i

ro, nes komunistų partija 
yra skaitlinga ir ji turi mi-* I 1 CV ii Ji ILH X X1XX

Ukmergėj gegužės . 4 d. i Bonuose darbininkų karšto
sustreikavo Pilipavičiaus 
batų dirbtuvės darbininkai, 
protestuodami prieš nuka
posimą nuo algų 25 procen
tų.

Naudotojai Darbininkus 
Apgauna

Alytuj 6 darbininkai kirto 
ūkio mokyklai malkas. Vė
liau prie tų malkų pridėjo 
dar 4 metrus, ir mokyklos 
vedėjas privertė darbinin
kus sukirst jas veltui. Dar
bininkams už metro malkų 
sukirtimą mokėjo po 1 lit. !r.. 
50 centų. Bet mokant pini- luicagoje 
gus, darbininkams davė pa
sirašyt tokius raštus, kur

pritarimo.
Buvo susirėmimų Dort- 

munde, kur fašistai pralai
mėjo ir vienas iš jų užmuš
tas. Komunistai rengė de
monstracijas Strassfuerthe, 
ant jų užpuolė fašistai ir 
vieną draugą nukovė, o ke
lis sužeidė. Įvyko susirė
mimai Berlyne, Bochum, 
Hamm ir kitur. '. ___ 
lyne yra areštuota apie 
komunistų.

i

Daugiau Bankų Užsidarė

syti Raginsko raportą slap- lų lietuviškiems biznieriams 
toj sesijoj. Jie turėjo min- padėtį. O ta padėtis, nors 
tyje “Laisvės” ir “Vilnies” nedrąsiai Raginsko persta- 
reporterius, nes fašistų ir tyta, pasirodė pusėtinai 
socialfašistų • laikraščių re- į liūdna.
porteriai buvo taip pat SL-1 (Tąsa 5-tam pusi)

CHINIJOS RAUDONOJI ARMIJA LAIMI

darbininku revoliucinio ju- n£’ ^et eiliniai atsisako ir 
įdėjimo. *” (reikalauja, kad jiems būtų
i Per tą trumpą laiką (ar-pamokėti bonai.
Iti pusantrų metų) LDS turi;-------------------

depor- a1^ 5,000 naiių, apie pusę į iitlinine1 rflMUTrC 
šimto tūkstančio dolerių iž-Į ĮVAIRIOS ZlNllIES 

darbų agentūros de; per tą laiką LDS išmo-j 
„ .... i Varsa va. — Gauta žinių, 

ateivių n- pomirtines. Per tą laiką j kad Lenkijos policija
deportavnno. LDS skleidė darbmmkiską jvalsčiuje šaudg j Valstiečius.

Daugelyj tų agentūrų kiekvie- apsvietą per savo organą v , t • t A mitin„a
nas darbo jieškantis darbinin- “Tiesa” ir kitokiais būdais. L.k!- ! J° .At

Varsa va. — Gauta žinių

i policija juos puolė, tada 
valstiečiai atsakė akmeni
mis. Policija paleido dar
ban ginklus ir 2 nušovė, o 5 
sužeidė.

kas turi parodyti pasportą ar
ba pilietiškas popieras, ir tai 
ne bile kokias. Pilietystės po- 
pieros turi būt gautos pirm 
1921 metų. Jeigu esi gavęs 
pilietybę vėliaus, tu esi nu
žiūrimas ir gali būti areštuo
tas ištyrimui delei deportavi
mo.

Matydami didėjantį perse
kiojimą ateivių darbininkų, at
siranda žulikai, kurie nuduoda 
esą valdžios žmonėmis, vaikš
čioja po ateivių gyvenamas 
vietas ir šneka, kad tu gali 
būt deportuotas; bet, žinoma, 
gali juos “pašmeruoti” ir tuo 
būdu pasilikti Amerikoje, ši
taip jau nemažai išviliojo pi
nigų iš ateivių.

Associated žinių agentūra 
praneša, kad Washingtone se
natorius Ashurst įneša kon
gresui sumanymą pridėt prie 
šalies., konstitucijos tokį patai
symą, pagal kurį atskiros vals
tijos turėtų teisę aprubežiuoti 
davimą darbų .ateiviams. Bet 
miestiniuose, valstijiniuose ir 
kituose viešuose darbuose jau 
nuo senai, ypač krizio laiku, 
buvo panaikintas bei griežtai 
apribotas ateivių samdymas.

Darbininkų organizacijos

HANKOW, Chinija. — mą ir taip supliekė, kad iš- 
Chinų Raudonoji Armija (naudotojų armija stačiagąlj 

Vien Ber-i smarkiai supliekė savo prie-
100 j šus ir apgulė Kwangshan | 

miestą, kuris randasi neto
li nuo Hankow. Komunis- 
jtų armijos artinasi iš trijų 
pusių. Amerikos imperialis- 

■ tų agentai-misionieriai bė- 
' £a- /
I Nesenai kraugerys Chiang | 
Kai-shek išvažiavo koman
duoti baltųjų armiją ir pa
sigyrė, kad dabar jis jau ti
krai išnaikins komunistus. 
Bet jis gavo tokią pirtį nuo 
Raudonosios Armijos, kad, 
palikęs savo armiją, patsai 
pabėgo. Dabar jau ir kapi
talistinė spauda pripažįsta, 
kad Chiang Kai-sheko armi
ja demoralizuota, kad jo ka
reiviai vieni nenori muštis, 
o kiti negali atsilaikyti prieš 
Raudonąją Armiją. Gi ko
munistų vadovaujamos fe- 
voliučinės spėkos gula iš tri
jų pusių, nuo Macheng, iš 
Hupeh provincijos; nuo An
hwei provincijos; iš Honan 
provincijos ir iš šiaurių.

Buržuazijos spauda sako, 
kad kontr-revoliucinės jėgos 
rengės atakon, bet komunis
tai pirmieji pradėjo puolį-

va ritasi atgal. ‘ i
Jau ir Washingtono po

nai sako, kad yra pavojus 
Hankowo miestui nuo ko
munistų armijos užėmimo, 
ir jų konsulas įsakė vi
siems J. V. piliečiams kuo- 

I veikiausiai nešdintis laukan 
iš Hankowo.

Chinijos Raudonoji Armi
ja laimi todėl, kad ji gina 
darbininkų ir valstiečių rei
kalus, ją ir ..sudaro darbo 
masės.

Harbinas. — Japonijos

Kuomet pažangieji SLA 
nariai, du metai atgal, bu
vo užpulti fašistu, sumušti 
ir išmėtyti iš SLA seimo 
Chicagoje, kuomet jie pasi
žadėjo tverti savo darbinin
kišką fraternalę organizaci
ją, tai dienraštis “Laisvė” ikaro orlaiviai bombardavo 
sveikino tą žingsnį. Dien- į Ma Chan-shan kareivius, 
rastis “Laisvė” visuomet re- Jie mano, kad patį Mą šu
nie ir teberemia LDS viso- žeidė, 
kiais būdais. Tai darys ir 
ateityj.

šiandien, kuomet LDS bu
joja ir auga, tai fašistų val
domajam Susivienijime eina 
žūt-būtinęs kovos tarpe fa
šistų ir ' social-fašistų už 
ėdžias, už šiltas vietas. Tos 
organizacijos visais kam
pais tik verkiama, tik rau
dama del prarastų įvesdini
mų. guriuos padarė fašisti
niai valdovai.

Kaip gerai buvo padary
ta, kad lietuviai darbinin
kai sutvėrė savo fraternalę 
organizaciją, Į kurią tūks
tančiai ir tūkstančiai lietu
vių darbininkų yra ir bus 
įtraukiama; kur jie turės

Geneva. — Panedėlyje 
i įvyks Amerikos, Francijos 
ir Anglijos delegatų į “nu
siginklavimo” konferenciją 
pasitarimas, neįleidžiant ki
tų.

Washingtonas. — (Senatas 
užgyrė Atstovų Butą priim
tą įstatymą, kad žmonių bei 
vaikų vagius bei grūmoto- 
jus bausti iki 20 metų kalė
jimo.

CHICAGO. — Dar užsi- 
, Kai ku

rie iš jų nunešė milionus 
įdėlių, ■ kaip ve District 
Bank, kuriame buvo įdėta 
$3,500,000.
“Susirūpino” ponai 

Springfielde, Illinois valsti
jos sostinėje ir rengiasi ty
rinėti.

Dar nespėjo nuaidėti ži
nia apie užsidarymą Univ
ersal banko, kaip čia nauji 
smūgiai kapitalistinės tvar
kos pastovumui.

buvo pažymėta, kad jie gau- darg ki b kai
■v* i 114-'7^/-* va •*na po 1 litą 75c., nors ištik- 
rųjų gavo tik po 1 lit. 50c. 
Fašistų valdžios agentas 
mokyklos vedėjas šlykščiai 
apgavo darbininkus, pavog
damas nuo jų dalį algos.

/ Nukapojo Algas
Dovickio plytinėj Kybar

tuose po 8 savaičių žiemos 
pertraukos buvo pradėtas 
darbas, bet darbininkams 
tuojau ant 20-30 procentų 
sumažino algą.

Boston, Mass.—E. Berk
man,, iš ligoninės, šaukia 
darbininkus kovon prieš re
akcinį Dies bilių, kuris yra 

^.atkreiptas prieš visus dar- 
' bininkus/

Milwaukee, Wis. — Socia
listas majoras Hoan verčia 
bedarbius darbininkus dirb
ti ir už tai jiems suteikia 
tik tam tikrus slipsus, už 
kuriuos jie gauna seno mai
sto ir netikusių drabužių.

Puola Darbininkus Kuboje

HAVANA, Cuba. — Po
licija pradėjo puolimą ant 
darbininkų, nes būk ji yra 
susekusi revoliucinio per
versmo suokalbį. Padarytas 
puolimas ant tūlo Buttari ir 
kada jis bandė pabėgti, tai 
jį nušovė. Sako atrasta 
ginklų, granatų ir , kitokių 
įrankių. Kas buvo Buttari, 
kol kas žinių dar stoka. 
Greta eina > puolimas ant 
darbininkų organizacijų.

.... . A, . . ~ vietą įstoti, kaipo i savodėkitės prie Ateivių Gynimo . . _ * ’ . 4vi jk x v v o x x u vž x v x vi vi y 111111 VI « w j w •

Komiteto, remkite Tarptauti- ^ases frateinalę Oiganiza- 
nį Darbininkų Apsigynimą ko- C1^ 
voje prieš šią naują ateivių # -
darbininkų persekiojimų ban- giausius pasveikinimus Lie- 
gąl

“Laisvė” siunčia širdin-

tuvių Darbininkų Susivieni
jimo. Pirmajam Seimui.

Nanking, Chinija. — Ko- 
mintango valdžia protes
tuoja prieš Japoniją, kam 
pastaroji pripažino “nepri- 
gulmybę” Mandžurijos. Tik
renybėje, pati gi Japonija 
ir organizuoja tą “nepri- 
gulmingą valdžią po savo 
kontrole.

(Daugiau Pasaulinių žinių
5-tam puslapyj) •

i
1
1



11

• f Į | 1
Puslapis Antras Pirmadien., Biržei. 27, 193

i LAISVE, LITHUANIAN DAILY 
Published by LAISVE, Ine.

Every day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York I

1 ■ ■ >. ’ 1 , 1 j ' * • . j 1 1

jimas sumuš kylantį fašiz- Sklokininky Dainininkai 
mą. Tie buržuazijos sūdė-1 Ir Jy Patronas Byra 
vėti kaliošai—socialfašistai, !• TZ .. 
, . . v .. .v n . I Keliuose Klampynėskuriuos buržuazija išvaikio-! . ...... .menuose sklokininkai 

giasi, laižydamiėsi 
vaikas pagavęs 
būk tai “Laisvė”
su “geresnių dainininkų”, bet 
neatsako į pastatytus teisingus 
nurodymus, kad tie visi gerie
ji dainininkai nukeliavo į baž
nytinius urvus-klebonijas. Mes 
jau žinome iš praeities, kokią 
reputaciją sau išsidirbo buvęs: 
amerikietis dainininkas Butė
nas ir kiti, dainuodami klebo
nijose. ’

Kada “L-ve j

SUBSCRIPTION RATES:
|6.00 United States, six months.......... $3.00
08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00 jo po VISUS mėšlynus per
|8.00 Foreign countries, six months..$4.00 |1Q LKaunin motu fie
.6.00 Canada and Brazil, six months. 18.00 |-to pOKaiiniU metų, Lie SO

United States, per year.........
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KAS DEDASI VOKIETIJOJ
I Valtershausen (Thuringi-;padėties įstatymų politika!” 
Įoj) 21 gegužės bedarbiai ?<pi!na bedarbiamg ir j šei. 
furenge milžinišką demonst- ’ 

į raciją. : ' .
' dmunistai, socialdemokratų j rankos nuo Chinijos Sovie- 
•artijos nariai-darbininkai tų ’ “šalin rankas nuo Sov 
r bepartiniai. Policija puo-.Sąjungos!” “Lai gyvuoja j 
ė vaikyti demonstrantus.! darbininkų ir vargingųjų 
Per susirėmimą 4 demonst- valstiečių vieningas raudo- 
tantai užmušti, 20 sunkiai nasis kovos frontas!” “Ko- 
įužeistų. ‘vdkim už Sovietų Vokieti-

Demonstravo kartu mynoms pašaipą!” “Šalin

r bepartiniai. Policija puo-, Sąjungos!

i cialfašistai, budeliai darbi- 
ninku klasės, kurių kruvi
nos rankos išžudė tūkstan
čius revoliucinio proletaria
to,—kitus tūkstančius pūdo 
kalėjimuose,—prirengė dir
vą fašizmui, išaugino Hit
lerio bandas ir faktinai jau 
atidavė visą valdžią į fa
šistu rankas. M

9 . birželio Prūsijos land
tage svarstant revoliuci
niams politiniams faliniams Į

vantai užmušti, 20 sunkiai ;nasis kovos frontas!” “Ko- 
‘vdkim už Sovietų Vokieti-

- ’ 1• p,
Chemnitz 24 gegužės vie- J-•

;os bedarbiai surengė pro- I obalsiai skamba iš mi- 
;esto demonstraciją prieš p*011}! kųjų, juos nešini eina 
mažinimą algų dirbantiems, i Rikionai Vokietijos badau- 
prieš pašalpų mažinimą be- 'Jančių proletarų.
parbiams. Virš valandos! 25 gegužės Prūsijos land- 
Jlemonstrantai turėjo apsu-'tage kalbant kompartijos 
|pę Rotušę (miesto valdybą) 'frakcijos nariui drg. Vil-

i UŽPUOLIO AS BARBOSA FAZENDOJE, ! AREA Nepaprastas' EST-“AULO, BRAZILIJOJE^ Lįki.2 d.
Šios kompanijos dvariškose reguliariai nelyja jau 3-5 me-j 

farmose-fazendose jau nuo 
senų laikų brutališkas išnau
dojimas. O dabar fazendie- 
riai įvedė tikrą vergiją.

Kolonistas už :
1,000 krūmų kavos gauna 150 Į griebdami maisto ]

Už pri-1 Užpuola traukinius, kad išva 
-žinot į kitas valstijas.
Traukia pėsti, krisdami mieste
lių gatvėse iiJ pakelyje negyvi.!
Motinos, norėdamos pavalgy-]

" - pinį_1 dinti vjĄus šaknimis, dažnai 
neišmoka. Fazendeiras prinuodija juos. Kitos užmu- 

vęrčia viską pirkt jo’ armaze- ša vaikus, nenorėdamos 
ne (krautuvė, sandėlis), nes tyti jų ]<ančių nuo bado. 1 
už orderius (vieton pinigų),, " Chico.

’ nepakeliui drau- kil išduoda, mieste nieko ne-, 
įgalima ,pirkti. Darbininkas,:

"kad 1 ta j dirbant ne tik neuždirba, bet]
Štai ]heka skoloj fazendeirui ir taip ]

Kaune į

nu-! 
džiau-!

kaip tas' 
“lolly-pop”, 
netekusi vi-

milreisų per metus.
! raškimą maišo kavos—1 milr. • 
Už tą užmokėsiu dirbama 12- 
15 valandų.

Tokiu būdu darbininkas ver
čiamas dirbti blogiau, negu ; 
būras (burro—asilas). Pini-, 

buvo 'padary- j neišmoka. . ------- 7 — ,
ta draugiška ' pastaba bayonm į 
tėčiui d. Vyšniauskui, kad jam, 

amnestijos klausimą, social-! kaip šapos darbininkui, neiš- 
I fašistų frakcija landtage į mintinga ir . 
balsavo prieš amnestiją, bal- ;gauti su fašistiniais deguto^ pa-Į. 
savo prieš paleidimą iš kalė- triotais, tai pasirodo, 
jimų politkaliniu. Šiuos ūar- pastaba teisinga. 

______ pfaktai: Išeinančiose 
.“Lietuvos žiniose” Nr 
Į randame ve kokią žinią: 

“Kaune smarkiai apsiskanda-! 
lijęs su vekseliais artistas Byra ; 
Lietuvos konsului New Yorke į 

Braunas, Į davęs iškilmingą pasižadėji-Į

bininku klasės budelius-so-1 
cialfašistus pralenkė net ki- j 

partijos, 
amnesti-

tai. Proletariatas, besiginda-1 Prisiųsti Centrui mandatai 
mas nuo bado ir kepinančios ■ liudija, jogei šitas seimas bus 

.saulės, kovingai užpuola fa_1 skaitlingiausias. Iš visur de- 
1 ... . . 2 . I legatai rengiasi seiman pnbu-apdirbimą/-endienus (plantatorius), pa-,ti Taį džiuginantis apsireiš.

produktus. 1 Įcįmas, Pasirodo, jogei nariai 
L- i pradeda daugiau rūpintis sa- 

Kiti ! vo organizacija ir jos gerove.
Seimas turės spręsti labai 

1 svarbų klausimą: Ar mes turi
me vienytis su Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimu ir kaip 
vienytis. Centro Komitetas 
yra prirengęs tuo klausimu 

ma- platų raportą, kurį išklausę 
delegatai turės tarti savo žo
dį. Vienybės Komisija taipgi 

į turi prirengus reikalingą ra- 
I portą. Seime dalyvaus ir 
į Liet. Darbininkų Susivienijimo 
atstovas.

Bendroji Vienybės Komisi
ja turės posėdį, kuriame ap
svarstys

tos buržuazinės 
kurios balsavo už 
ją politkaliniams.

Socialfašistas
Prūsijos ministeris pirmi
ninkas, pasiėmė ilgalaikes 

jas ir išvažiavo “pa- 
” Reichstagas (sei-I’ir tik pavakariais sustip-Įhelm Pieck apie fašizavimą ‘atostog 

trinti policijos būriai išvaikė Vokietijos ir paėmus faktą, i sįiSeti 
"bedarbius.

i Hamburge 27 gegužės lamai prieš j ...................
įvyko alkanųjų bedarbių de- daibininkus dešimts kaitų p. y^aajį rinkimai paskirti 31 j 
rnonstracija. Tūkstančiai Į didesnis tei 01 as-pei sekioji- tjigpgs. Aišku, kad tuose; 
Eilkanųjų bedarbių demonst- 'mas vaitojamas, negu piieš 'rinkimuose laimės Hitleris j 
ruodami užėmė /
Krautuves, pasidalino maiš
ią. Policija tuojaus puolė 
latakon su gumiknipeliais 
lant alkanųjų demonstrantų.
Ant rytojaus pasikartojo 
dar didesnė demonstracija.

APLA Seimo Delegatų
~”7 | vergauja iki pasitaiko proga PriemilHO Vakaras 
122 . išbėgt. I

į Antano Linkevičiaus šeimy.- 
I na iš penkių asmenų dirbo šioj
i fazendoj 6 mėnesius. Nepa- ; svetainėje, 24 Locust Št., Mc- 
i keliant viršminėto išndudo'ji- |
irno, nutarė bėgt. Fazendeiras, ' x Apskričio vakaras, 

imą, kad visiems skolininkams sužinojęs apie tai, pasiuntė sa- 7.39 vajt vakare. 
Lietuvoje jis atsiteisiąs. Tokį vo klapčiukus, kad sugaut, j įuj. 
pasižadėjimą duoti Byra bu- Pabėgę, matydami, kad juos t- 
vęs verčiamas įvairių aplin- Persekioja, bandė pasislėpt ar
tybių ” ' ūmiausiame miške, I

į PITTSBURGH, Pa.—Ketver
ge, 30 birželio, .

seimui pasiūlijimus
APLĄ 2 kp i vienybes klausimu. 

APLA. Pirmas
iKees'Rocks, Pa. Įvyksta APLA rengiasi ^ražiai p.ri™ti 4®’®" 

Pradžia j 
Įžanga vel

APLA. Pirmas Apskritys

gatus. Jisai rengia tam tiks
lui vakarą birželio 30. Bus 

I graži programa, geros svečių 
I prakalbėlės. * Kviečia visus ja- 
I me dalyvauti.

Laike seimo Apskritys rūpi- 
1 naši visiems delegatams sutei- 
1 kti toj pačioj svetainėj val
gius ii- taipgi pas draugus na- 

atvyks- i dvynes.
; Laučius delegatus iš įvairių ko- i
Jonijų gana draugiškai, gra-1 
žiai. Sykiu su jais pasidalin-1 

paliko ; kimo mintimis.

Lietuvių Dailės 
pildys muzikali

Ratelis iš- 
programą.

f bet klap-1 i^an3gtojų bus iš New Yorko, ■
Gerai ta semi lietuviu patar- cinkai pi ądėjo šaudyt, ant vie-1 Chicagos ir kitų miestų.

tos užmušdami 18 metų An-Į Kviečiami visi kuo skait! 
tano sūnų ir sunkiai sužeisda-Į giausiaį dalyvauti šiame ’ 
mi jo žmoną. Įrengime. Pasitikime ;

, Atvažiavusi asistencija nu- 
j gabeno visus miestan. Užmuš- 
itą palaidojo, sužeistą pagul-

[kad prieš komunistus ir ap-‘mas^ kurjs buvo išrinktas
.-V"3 - bevohucmms . i930 m. rudenį, paleidžiamas sako, toks* to k f pažino ir į 

Į svečius pavadino. ,
Sklokininkai irgi gana ge-, 

: • i- v. , v 1-...........—— ------ — — Į rai apsiskandaliję čionai Ame-!
maisto jnadonanstus (iasistus), na- jr oficialiai valdžią perims | rikoje, nunešdami darbininkiš-1 

i nori kų organizacijų iždus. Gerai!
na Žinoma, kar- tai “Laisvė” ir mūsų darbiniu- į ligoninėj, o kitus 

kiškos organizacijos padarė,;
apsivalydamos nuo tokių vadų į 

išėjo 
mūsų 
daug 
mūsų

revoliucinius į 1930 m

ciai (fašistai) tuojaus iš vie- į Savo rankas. Taip 
tų pradėjo rėkti: “dar to.buržuazija 
permažai! Drg. Pieck at-, įu įr socialfašistai.
sakė, jiems: . Jūsų partija paėmęs valdžią Hitleris su- 
1 engia užmušimus revoh.uci- jaryS ben^ra frontą su

— --------- ---- ,---- u Į™1! darbininkų Vokietijoj. francūZais ir lenkais iš vai-1
• Alkanieji bedarbiai, kaip ir Jūsų paitijoj sėdi darbiniu- Rarų pusės, įtraukiant dar, 
vakar, užėmė keletą valgo- užmušėjai. Naciai (fa- ;pabaltijos valstybes, ir'taf-1' 
mųjų daiktų krautuvių irp^sta1) puolė su riksmu: pe ir Lietuvą, prieš SoV. 
maistą pasidalino tarp sa- Salin, šalin, traukit tą šti-.gajung^ Juk'visu kapita- vęs. Policija puolė atakon.,ni žemyn!”-Ir visi 162 na-;^ skaičiuj S(įcia].

ciai (fašistai) puolė prie fašistii, visokie tarpusavio 
tribūnos, kur kalbėjo drg. manievrai, visokie rolių pa- 
f J501j^r^y°Si nai2ai jsiskirstymai, visokios politi- 

• ko- nės> ekonominės ir karo su- 
. . _ . n tartys ir sąjungos yra ruo-

jaus apleido salę. I o vado- gimasis i kara prieš 'Sov. Sa- 
jungą. Socialfašistai užsi
dėję “socializmo” kaukę, 
apsišarvavę nuo darbiniu- i ^lg?no

; ir jų “dainininkų” ir tas 
mums ant naudos, nes 
d a r b i n i n kišk o j i publika 
geriau Užsiganėdina su
kylančiu* proletariniu menu.

Dclegatai turėtų atvykti bir- 
jžęiio 30 ir dalyvauti delegatų 
į Priėmimo Vakare.

Seimas atsidarys liepos 1 d., 
10 vai. ryte. Visi delegatai 
laiku turi būti.

Visą laiką seimas savo sesi
jas turės APLA. 2 kuopos sve
tainėje, 24 Locust St., McKees 
Rocks, Pa.

APLA Centro Sekr.,
J. Gasiunas.

| gatvėj.
Antanas paliko šeimyną ir 

! nukeliavo į Sao Paulo, kur at- 
vyko po 18 dienų, čia alka
nas .ir beveik nuogas įėjo į 1 
restopaną paprašyt valgyt, bet■ 
policininko buvo suimtas ir ' 

, nugabentas į karcerį 2 die-' 
, Jnorp, kaipo1 ubagas, ir perspė- 

Parti- jtas’ l<act bebandytų ubagauti 
Buvo I 

kovos ięaiP° valkata.

šitas vakaras bus kaip ir 
i APLA. Nepaprasto Seimo ati- 
I darymas. Iš tolimesnių kolo-' 
jnijų delegatai suvažiuos iš va- 
1 karo ir šiame vakare dalyvaus.

U j Visi kalbėsimės, 'kokiu tiks
liu šitas seimas šaukiamas ir 
į kiek naudos APLA. nariams ir 
visam darbininkų judėjimui ji-

Buvo Ines bus suimtas ir deportuotas, sai gali suteikti.
APLA nariai ir taipgi pa- 

i šaliniai darbininkai kviečiami 
' dalyvauti. Juk visiems svar- 
i bu vienybė darbininkiškų spė- 
| kų, visiems darbininkams 

su-

tribūnos, kur kalbėjo drg

ių Bedarbės Molinos Žudo Savo'svarbus klausimas kaip
Kom Partijos ga(|aujančins Kūdikius 
namte cirku-

sus kviečia jame

t. t. Rezultate keletas ko-

licija su knipeliais, kaip pa-

B. Ainis.

a p gy- 
ir ei-bego ginti drg. Pieck, 

cialfašistai ir centras tuo-

11M

I 
f. 
i-

& ti'

tu- 
ko- 
po 
su-

racija 
smarkus susirėmimas.

Stettin.

“Darbo ir duo-itik Hindenburgo laimėji- 
“Mes esam alkani, Imas išgelbės Vokietiją (ži-:

vienyti APLA. su LDS., kad 
sudarius viena tvirta ir darbi
ninkams naudingą organizaci
ją-

Chico.
Iš “A Classe Operaria”

Sausra Brazilijos Šiaurės
Rytuose

Prie siaučiančio kapitalisti-

mą bedarbių su policija vie-laimus. Taipgi yra sužeistų 
nas pdlicininkas sužeistas. įir nacių (fašistų).

Reimšeid 26 gegužės įvy-

iš kontr-revoliuci- nio krizio šiaurės rytuose pri-] dalyvauti,
, sidėjo sausra. Yra vietų, kur j APLA. Pirmas Apskritys

£V»T>

Kriminaliniai valdininkai su 
policija pradėjo šaudyt į 
bedarbius. Vienas policijos 
valdininkas tapo sunkiai su
žeistas. Penki demonstran
tai areštuoti.

Gotha. Čia įvyko bedar
bių demonstracija. Ant 
Martplatz įvyko susirėmi
mas demonstrantų su poli
cija. ;

Dortmunt 27 gegužės vi
duryj \ miesto įvyko didelis 
bedarbių susirinkimas - mi
tingas./ Policija puolė su 
gumiįjnipeliais. 20 bedar-'

vybe S. A. vado grafo Hell- 
dorf ir landtago nario Hin- 
,kler, naciai, kurių buvo tris
Raitus daugiau, kaip komu- vogtais obalsiais, gaudo 
mstų, puolė komunistus, ku- darbininkus įvairiais apgau- 
1 ių tai pe^ buvo 5 moterys, ]įngaįs pažadais, 
apsupę is^visų pusių mušti. juos tarnavimui kapitalis 
Laike muštynių darban ėjo tams. Tie darbininkų kla- 
kedės, ^stiklines, rašalinės ir SgS provokatoriai, socialfa- 

o---- ------------ — ------ . . ------  v šistai, lenda į darbininkų
bių areštavo. Per susirėmi-Įmumstų gavo galvos suzei- tarpą, skaldo jų eiles, lau-

šistai, lenda į darbininkų 
y JLWvl"" 

žo streikus ir kaip įmanyda- 
imi neriasi iš kailio tarna- 

Reimšeid 26 gegužės įvy-! <eSužes. atsistatydino į vįmuį kapitalui. Jie, tie šo
ko didelė bedarbių demonst-1 B1—g° ^misterių kabi-)cialfašistai, prirėngė dirvą 

Su policija įvyko inetas’ Hmdenburgui pave- Lietuvos fašizmui ir atida- 
|dus_von Papen 1 birželio su- (Vg valdžią į fašistų rankas; 
. darė naują ministerių kabi- j jįe išaugino Suomijoj lapu- 

i i A ge^zes Penėtą ir pristatė Hindenbur- piečius fašistus; jie Lenki- 
ko aide e bedarbių demonst- gui. Naujan ministerių ka- jos diktatorių Pilsudskį įkė- 
iacija, kuri tiatike į miesto binetan įeina: kancleris von jĮg j sostą* jie po priedanga 
centru. Siauresnės gatvės 
buvo ųžsikimšusios alkanų
jų bedarbių. Daug valgomų 
krautuvių bedarbiai užėmė, 
maistų išsidalino.

Konigsberg 3 birželio įvy
ko alkanųjų bedarbių de

Franci jos Komunistų 
jos plenumas įvyko, 
svarstomi klausimai: 
prieš imperialistinį karą, 
nimas Sovietų Sąjungos
lė kitų. Paaiškėjo, kad nuo 
1 d. sausio iki 5 d. birželio 
į F. K. Partiją naujų narių 
įstojo 7,000 ir ?’

> “La Humanite ____
liacija smarkiai paaugo.

žinoma, renegatai Prusei- 
_. . jka ir Butkus to nematys. Jiem

vesdami 1 <<pravc|0SM žinios svetimos, jie 
| gauna žinias apie komunistų 
“smukimą, 
jos šaltinių

Rostbve kombainų gamini- ■ 
mo fabrikas 7 d. birželio paga
mino 30 kombainų (pjaunamų 
ir kartu kuliamų mašinų.) Gi 
Saratovo mieste kombainus 
gaminantis fabrikas į tris die
nas pagamino 61 kombainą.

Tokios mašinos daro tikrai 
revoliuciją apdirbime SSSR, 
laukų ir pagerinime valstiečių 
darbo ir gyvenimo sąlygų, o

i kartu ir visų dirbančiųjų. Za-
šitą vakarą draugiškam pri-• porožėje “Komunar” fabrikas 

ėmimui delegatų rengia ir vi- į pagamino balandžio mėnesį 
skaitlingai 409, gegužės 486, o iki pjūtės 

laiko dar pasiryžo pagaminti 
3,066 kombainų.

Papen; karo—generolas von ,“clarbo” 
Schleicher; vidaus reikalų— 
baronas von Gayl; maitini
mo ministeris ir kartu rytų 
komisaras — baronas von 
Braun; pašto ir susisiekimo 
—baronas von Ruebenach ir 

rnonstracija. Severingo po- kiti likusieji tokio pat plau- 
licija su knipeliais, kaip pa- ko^ Ir buržuazinė spauda 
siutę šunes, puolė bedarbius Į pažymi, kad po karo Vokie- 
vaikyti. ' Woj tokio reakcingo kabi-

„ , v , neto nebuvo, koks dabar^su-
Koln 26 gegužės įvyko di- darytas

elė bedarbių demonstraci-; Socialfasistai, tie politi- 
a. Policija, kaip išalkę žvė- Įn^s prostitutės, kuriuos bur- 

s, puolė demonstrantus. |guazija jau vjrš dvidešim- 
demonstrantai. užmušti, jį.įes metų kaip nusipirko sa- 

daug sužeistų. Taipgi plau-1 vo kekšavimui, dar prieš ke- 
kia žinios apie alkanųjų be-!- * ....
darbių įld^ijor^ident^^^lkio-

ir kitur. Idenburgo paveikslą, rė-
Bedarbiai visur eina sujkė visuose kampuose, kad 

obalsiais: “Darbo ir duo-itik Hindenburgo laimėji- 
nos I” 
mūsų 
do!”

part! jos Anglijoj 
■ skerdžia Indijoj kolonistus,’ 
kur vien tik paskutinėm sa
vaitėm MacDonaldo žandar-i 
merija virš 200 indijiečių 
užmušė ir virš' 1,000 sun
kiai sužeidė; jie lieja krau-] 
ją Ispanijos proletariato i 
jo rovoliucingose kovose.

Kiekvienas darbininkas 
turi matyti, kaip buržuazi
ja mobilizuoja savo jėgas, 
kaip ji puola proletariatą, 
kaip ji rengiasi karui prieš 
Sov. Sąjungą. Kiekvienas 
revoliucinis darbininkas 
ri stoti į antifašistinį 

lėtą savaičių, į rinkimus Vo-Į^08 frontą, turi stot
- - .kietijos prezidento, vaikio- Kompaitijos vėliava ir .

hngen, Aaschen, Viėsbaden; -0 'caristinio generolo Hin- Jun?to,T jėgom kovoti prieš
kapitalizmą.

Proletarai! Mum pavyz- 
dis SSRS., mum pavyzdis 

mco ;______ —©_______ _________v- -Didžioji Spalio Revoliuci-
iaikai miršta iš ba-:noma, vokiečių buržuaziją), ja! .
“Šalin nepaprastos ikad tik Hindenburgo laimė-

Ką reiškia tikrenybėj republikonų partijos ir Hoovęrio administracijos blofas: “Iš principo mes sto 
•. jame už.-aųgštas algas ir trumpesnę darbo dieną?” Hooveris vadovauja algų kapojimo kampaniją,., o 
1 jam pagelbšti reakciniai Amerikos Darbo Fcdera cijos vadai, Green, Woll ir kiti.
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LAISVE

SOVIETŲ SĄJUNGOJE NAUJAI

,'džiai ir kitokį tavorai. Čio- ^es ir. Padaryti jas tik Bago-

3

pimadien., Biržei. 27, 1932 Puslapis Trečiasr iltį.
kad būtų aiškiai pasakyta, jog* še. Mainieriai streikuoja! ką vadovauja Nacionalė 
kuopa tėra Centro agentas, kad1 .J , .. . . . . . T, ...

PABUDAVOTI SOCIALISTINIAI MIESTAI i.on. i__ /„„L.,?... „x..J.i__ l kiekviena saujai© kuopos'turto j
priklauso ne kuopai, bet Pildo
mąją! Tarybai. Vadinasi, po-.
nas Bagocius, tikėdamasis tapti | 
SLA prezidentu, jau dabar no- ; 
ri atimti visokias kuopoms tei-

ningrado gubernijoje. Darytas žvejų namelių. O da- 
1929 metais ten nebuvo nie- -bar Igarkoje tinkami na-

ras gaminimo slancinių sto- gyventojų; su atvykusiais 
, . 7 77 r x • 1 • • 4. • SU ir turi 40,000 gyventojų.'ant laivu bus iki 20,000.» SSbR eina sėkmingas bu- tik trys metai, kaip jsteig-; Labai itai auga<is šia\,. į 

a davojimas socializmo, būda- tas miestas, o jau turi 150,-1 - 
» vojami ir šimtais atidaromi 000 gyventojų. Išbudavoti1

fabrikai, dirbtuvės, kasyk- nauji darbininkų gyvenna-
los, elektros gaminimo sto- |miai. Gerai pastatyt as
tys ir kitokios įmonės. Bu- j bendras visuomeninis mais-Į
davojami ir socialistiniai,!to gaminimas. Judžiai, te- akmens “cMbinito^; po miė- 

fnaujos mados, kultunski su atrai khubai jau gyvuoja, st kai Lond b(- .i( ja
DatO2*Umais ir nnva knl kfia rl q r nonilncn L. ■. . . . '
sveikatai tinkami miestai. [ įrengtuose bei senuose na-

. Štai čionai tik keletą jų ap-įmuose. Šiemet budavojama
rašysime.1 'galinga elektros gaminimo! ■ ' - - - -

•Novoje Zaporožje.-Pen-!st^s-r .lietaus,
■ ki metai atgal čionai buvo!^lzkeho stotls ,r daugehsJ r - - -
’ ............... - - - ;kitų namų. 1 J.

"... . • . ;riniame Sibire. Tai miestasProkopievsk-taipgi va-iKuzbag0 ang]ies gamybos
. x ‘ ai c®n’lcentre, dapildytas galingais 

mies as ang les [chemijos gamybos fabrikais.
1 1 \e" [ 1923 metais Kamerovo turė-

. !jo 11,000 gyventojų, o dabar
i virš 100,000. Sparčiai ple- JLt/zSO y.

: • 3 - • - Jenise]aus upe ir 1 jąrių miestas; dar sausio me- . , J . 11 • mon 4. • -u įpuolanciomis kitomis upe-nesi 1930 metais čionai bu- . 1 1 • • T 1in x • v'mis plaukia 1 Igarka me-vo tik 160 gyventojų, o uz y 1 
metų laiko jau buvo 15,000.1 
Namus būdavo j a iš vietinio 
akmens “chibinito”; po mie-

darbininkų nors kol kas dar nepilnai a^’obuSai. ~~ Auga’ akmenų!
[apdirbimo pramonė; plečia-! 
[si budavojimo darbas ir na-i gammmio mai bai

Išbudavota didele 1 & J 1 didiesiems laivams.

tiktai dykumos, o dabar jau 
miestas su 100,000 gyvento
jų. , Jis išaugo prie didžiau- j kariniame Sibire, 
sios pasaulyje elektros ga- tralinis 
minimo stoties “Dniepro- Kuzneckij kasyklų, 
strojo” ir milžiniško fabri-jvoliucijos čionai buvo nedi-! •

. kų kombinato. jdelė gelžkelio stotis Gusia-!?-
a,. . , _ ity ir keletas namu.Sis miestas greitai turės 

iki 250,000 gyventojų. < 
išbudavoti dideli mūriniai jau 45,000, o dabar 100,000 
namai, Sovietų palocius, na- gyventojų. Senieji mediniai 
nfiai komunų, ^užeigos, mo- namaj baigia išnykti, o au- 
kyldos, ligoninė ir eilė kitų. ,ga marjniai milžinai. Karš- 
Budavojami teatrų, knygy-|tas darbas eina budavojime 
k * * os ir kito- mįesį0^ aUga namai, prave-
Ki namai. , 'damos rynos, įrengiami vi-

Po miestą nutiesta- gatve- .suomeniniai sodai ir kitoki 
karių bėgiai, greitai bėgio-i kultūros centrai.
ja autobusai. Žaliuoja nau-j čeremkovo, rytiniame Si
jai susodinti medeliai apie 
bulvarus. Per visą naktį 
šviečia elektros šviesa.

Magnitogorsk. Jis yra 
Uralo kalnuose. Lygiai trys 
metai atgal čia dar buvo dy
kumos ir prie kalno Magnit- 
nyj pirmieji darbininkai ap
sigyveno šėtrose, o dabar 
miestas su daugiau, kaip 
100,000 gyventojų. Buęlavo- 
jama milžiniška geležies- 
plieno liejykla jau pradėjo 
dirbti. Greta jos auga mil
žinas metalo fabrikas, kur 
bus gaminamos mašinos ir 
kitoki dirbiniai.

Jau yra mūriniai komu- 40,000 
nališki darbininkų namai. 
Išbudavota pirmos ir antros 
klasės mokyklos; jau yra 
vaikučiams namai ir sodai, 
Sovietų palociai, ligoninė ir 
eilė kitokių namų. Bet dar 
daugiau jų budavojama. 
Šiemet gyvennamių budavo-

čiaus ir kitų ponų įrankiu.
Kuomet Bagocius per apie 

pusantros valandos porino apie j 
savo planus, vienas po kitam j 
delegatai, pritrūkę kantrybės, 
darė pastabas, kad pabaigtų, • 
nes, girdi, čia ne skundų komi- j 
sijos raportas, bet pono Bago-1 
čiaus reklamavimasis. Bet po-; 
nas Bagocius išsilaikė iki galo, i 

šioj sesijoj buvo išduotas ir: 
kontrolės komisijos raportas. Jj, 
išdavė ponas Grinius, šiaudinis' 
sandarietis,' kur| savo globon i 
ima Grigaitis. Pradėjo raportą 

j su džiaugsmu, kad “triukšmą-j 
1932 metais miesto būda-j dariai” tapo išgrūsti iš SLA. j 

valdžia paskyrė 1 Jis tui’ėjo mintyje tuos tūkstan
čius narių, kurie tapo išbraukti 
po Chicagos seimo. Grinius pri- 

! . Tvi_ -i Į pažino, kad Užunario paskolojeku turos paioems Isbuda- visa pild> Taryba elgJį krim^J 
elektra. ,votas^ didelis teatro namas, į Duodant tam žmogui

t ligoninė, pirtys, valgomosios paskola neprisilaikyta jokių tai- 
Igarka, randasi šiaurinia- ir t. t. 1937 metais šis šiau-1 syklių/ i — ■ ;-

me Sibire, prie įpuolimo Je- ’rių miestas turėsiąs apie kumentų 
nisėjo upės į šiaurių didjūrį, '.60,000 gyventojų, ir būsiąs Prašė ir davė. 
šaltame krašte. Dar trys industrinis miestas; 
metai atgal čia buvo tik ke- i . D. M. šolomskas.

nai jau veikia trys galingos 
lentpjū vykios, iš kurių išei
na lentos ir kiti medžio pro
duktais Dabar dar laikina 
■prieplauka, iš kurios plau- 
jkia laivai į Europą, bet bu
davojama nauja prieplauka 

Vasa
ros metu čia šviečia ir naktį 

Kamerovo, randasi vaka- saulės spinduliai, o žiemos 
Įmetu prisieina ir dieną pa
sišviesti elektros šviesa. Bu- 
■ davoja naują didelę' elekt
ros gaminimo stotį.

Eikime Į Darbininkų Mases su Apšvieta, Siūlykime 
Jiems Klasinę Apšvietą Tiekiančias Knygas, 

Rengkime Juos Kovai už Pasiliuosavimą 
iš po Kapitalistines Priespaudos

vojimui
1,600,000 rublių. Budavoja-ly U įminu. čiasi namu budavojimas.

metais čionai jau buvo 10,- |Pravedamas vanduo į ka. ma nauji namai Sovietų irJau!AAA . J Vao, (Praveda niab ??aaa JUj l93 ^AAaAAlnalizacijja. Namai apšviesti

nereikalauta jokių do- 
į apie jo nuosavybę.

Pild. Taryba 
taip pat jokios atydos nekrei- j 
pus į kontrolės komisijos pata-i 

nurodymus ir reikalavi-1 
Tačiaus, ką seimas ture-į

R
H
S

3
3
3

Dabai, . Pirmiau
Į ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR

JŲ YPATYBĖS, 
trika. Pusi. 128.

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE.
popieros 450 pusi

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE
MA. Parašė L. B. Budin. Apdaryta 
336 pusi.

SOCIALDEMOKRATIJOS ž LUGIMAS 
IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 56

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
naudotom siutimą. Puslapių turi 64

L1UD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRAKCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė

H. Gorter. Turi 192 puslapių. Apdr. 
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi

386 puslapiu. Apdaryta 
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.

J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Turi 628 pusi. Apdaryta

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO
JE. Parašė d. A. Bimba. Turi 608 
puslapiu. Gražūs apdarai

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.
Parašė U. Sinclair. 

‘RUSIJOS ISTORIJĄ. 
, krovski. 320 puslapiu.

Leninas, jo gyvenimas ir dar
bai. Parašė M. Jaroslovskisu Knyga 
būtinai i reikalinga perskaityti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei. Turi 
432 puslapių. Aapdaryta

PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 
kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
Knyga labai naudinga. Ji turi 416 
puslapių. Apdaryta

\ KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. Bu- 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
vdas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais 

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligija. Turi 224 pusi.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F. Vaikšnora. Turi 256 pusi. 
Gražiai apdaryta

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankve- 
dėlis del klasinio lavinimosi. Labai 
naudinga kiekvienam darbininkui bei 
darbininkei. 32 pusi, kaina tiktai 

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NE
LAIMĖJE. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Išleido “Laisvė.” Knyga turi 
126 puslapius, aprašyta 200 ligų, pa
duota ir patarimai, nurodymai, bei 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal
bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira- 
šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. Perkant jos kaina

JANONIO RAŠTAI.* Tai geriausio liet, 
poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS-DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. • Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusk

KAS KALTAS, i Apsakymėlis. 30 pusk
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė

L. Andrejev. Knyga turi 56 pusi. 
' SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE

TUVOS BUOŽĖS, Turi 66 pusi. 
ARELIAI. Apsakymėlis. 16 pusk 
PROFESINĖS SĄJUNGOS. 24 pusk 
PARYŽIAUS KOMUNA. Parašė

Baks. Turi 66 pusi. 
NAUDOTOJŲ TIKYBA. 
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau
OO iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

antrašu ir vardu:
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

Parąšė Dr. A. Pe« 
Apdaryta

Knyga ant geros 
Apdaryta

Be apdarų
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Bagocius Verkia ir r rašo Savo Vienminčių Paskolinti Jam tų daryti su tais prasižengėliais, !
Proto Kovai Prieš Komunistus
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Šiaur. Amerikoje 
metams—2 doler.
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atskiras ekz.—20c.

Pusi. 246.
Paraše M. Po-

Apdaryta

■
i

Baisiai 
atsake:

.15

.10

.10

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg

D. M. ŠOLOMSKAS
46 TEN EYCK ST.,

kontrolės komisija nedavė jo- • 
kio patarimo. Mat, ponai su! 
ponais nenori susipykti. Visa!

, kad tik
T mm '

H

.2 
$5.

Kas įdomaujasi proletarine lietuvių literatūra, Sov. Sąjungos socia
listine statyba ir kultūHne revoliucija, revoliuciniu judėjimu Lietu
voj ir kitose kapitalistinėse šalyse, privalo skaityti vienintelį lietu

vių kalba literatūros, politikos ir visuoi£?nes mokslų mėnesinį
• . • ’ darbininkų žurnalų 1 :

.35 
.5

.10

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau 
siais įtaisymais. IKeturios ho 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

SLA Seimo Sesija 6-ta Pild. Taryba sulaužė konstituci- procedūra yra tokia, 
PITTSBURGH Pa. birž 23 Išvydami iš SLA visą kuopą [viską užglostyti ir paslėpti nuo j

ir visus jos narius, šičia Ba- i SLA narių.
gočius pareiškė: “Kitais žo-1 “Laisvės” Ęep. [

cotmn lūžiais, tas ponas pasakė, kad
Mat, jis išdavė raportą už SLA’imes tui ėjome konstituciją, ale 
stovio, skundų ir apeliacijų ko- J tokie liurbiai buvome, J°g ne“ 
misiją. O tas raportas tęsėsi | 
kelias valandas. Bagočiui nuo [ 
kaktos didelėmis srovėmis var
vėjo prakaitas, o iš gerklės ka- j 
muoliais tiško putos. Nabagas , $700
prakaitavo ir putojo prieš ko- ' .. -j- -• . or a .....i,,o i pasitenkinimu pridūrė:mumstus ir tuos SLA narius, r _ __ , r........
kurių delegatus Chicagos seime 1 
du metai atgal suvienytomis 1 
spėkomis fašistai ir socialfašis-

, tai išmušė laukan ir kuriuos po ' 
i tam išgrūdo iš SLA, užgrobda-

Per,

bire, pirm revoliucijos buvo 
nedidelis sodžius, o dabar 
industrinis miestas. Laike 
antro penkmetinio plano jis 
išaugs į galingą rytinio Si- —šiandien po pietų sorkininkas.
biro metalo ir anglies cent- Bagocius kryžiavojosi pats ir 
ra. 1934 metais čionai bus kryžiavojo SLA 37-tą 
baigta budavoti elektros 
gaminimo stotis su 50,000 
kilovatų jėgos, o iki pabai
gai antro penkmečio stotys 
pasieks iki 300.000 kilova
tų jėgos. Tai bus pradžia 
budavojimo galingojo An- 
garstrojo elektros gamini
mo kombinato. Seniau bu- 

>vęs sodžius, jau dabar turi 
gyventojų. Čionai 

bus pagaminama iki 1,150,- 
000 tonų plieno ir daug ki- ‘ 
tokio metalo.

Karaganda, randasi Ka-1 JU įmokėtus pinigus, 
zokijoje, arba treciojoj So- šituos du metu Bagocius buvo 
vietų anglies srityje, 
revoliucijos ši Karaganda 
turėjo 3,000 gyventojų, o da-

BAGDAD., — Sako, kad I 
I kurdų; sukilėlių vadai su sa-| 
įvo armijos likučiais perėjo ’ 
Į į Turkiją ir nusiginklavo?

tas paklusnus Pild. Tarybos 
. šuo, kuris ėdė išmestus iš SLA 
; narius ir kuopas. Tuo būdu bu-

Ūmui ' SMkirtr"'35~OOo”oo’o'tUICJU • r-'™ k° raportuoti.jimui pasKina 5ar jau 100,000. Čionai bu-.
rublių, autobusų ti anspor- davojama didžiulė elektros šunišką tarnavimą Ba
tui 700,000 rb. ir kanaliza- stotis. Auga nauji galingi s°čiui riebiai apmokėjo SLA iž- 
cijai ir vandens pravedimui mūriniai gyvennamiai. Ple-.das- visai. prausdamas, dar 
2,000,000 rubliu, taipgi vi-: čiasi budavojimas ir kitokių ' "et s" pas‘d -1’V™"i,mpPTd I 
suomennūams sodams ir jmonių aptarnaujančiu ang-. ^olė “
parka ajftnannn mhiin J v nls 11 J° kolegos

ereznikb
gi yra
liucijos čion buvo nedi-

miestelis, pilnas sodų. metaJ ten^ buvo giria
; didelis proletari

es čionai išbūda
ma ir^ie<aigiamas įrengti
Ižiniškas chemijos kombi-

ir
3JQ00,000 rublių. ;iies kasyklas.

Šis miestas: __ , , n .
rainose. Iki' Krasnouralsk, randasi 

Uralu kalnuose. Septyni 

o dabar jau 25,000 gyven
tojų miestas. Tada ten ne-. 
buvo nieko, o dabai* yra ga- užglostymui, 
lingi SSSR spalvuotų meta-

Aal ir"yra/^au 40,000 gy- gaminimo fabrikai, kaip 
ventojų. * tai vario, švino ir t. t.

Del budavojimo miesto ir į Naujame mieste mūro na- 
vandenperlaidų 1932 metais mai, darbininkų kliubai, vi- 
paskirta 300,000 rublių, del suomeninė valgykla, moky- 
kanalizacijos 500,000 rb., klos, ligoninė, Sovietų ir ir pareikalavo $150 už laiškų

mokėjome ją išnaudoti.
Vienas delegatas klausia Ba- 'kurdai” buvo sukilę prieš, 

Igočiaus, kiek Worcesterio byla --- 
lėšavo Susivienijimui, 
nenoromis Bagocius

Bet su dideliu
“Ale 

i mes ištraukėme iš bolševikų tai
bylai $2,000.” Vienas delega
tas pastebi: “O ką jūs žinote, 
kiek jiems ta byla lėšavo?” Ba- nių kurdų armijos kovotojų 
gočius nieko neatsakė.

Delei tos bylos Bagocius tiek 
daug vyniojosi ir prakaitavo, 
jog ant galo sušuko: “Kas čia 
reikia daryt, aš jau nebežinau. 
Ot, čia yra daug advokatų ir 
legališkų patarėjų. , Aš visų jų 
prašau paskolinti man proto.” 
Vienas

Anglijos imperialistus ir ii-; 
gas laikas kovojo prieš. 
juos už savo šalies teises. 
Anglija prieš juos, pasiuntė 
armiją, karo orlaivius ir nu
galėjo sukilimą. Bet kartu 
pranešama, kad daug eili-

Bagocius perėjo prie 
legališkais” į savo planų Susivienijimui. Kon- 

patarnavimais suėdė iš SLA iž- (stitucija turinti būt taisoma ir 
do 1930 metais $5,000, o 1931 labai greitai. Svarbiausia, turi 
metais $3,000. Ir galo, girdi, būt pataisytos tos vietos, kurios ■ 
tai formai išlaidų nesimato. Tai, kalba apie narių ir kuopų tei-, 
dar ne viskas. Daugiausia sės. Kaip dabar yra, sako, kon-1 
tiems patiems dalykams ir viso-' stitucija neparodo, kas ištikrų-! 
kių ponų šmugelio ir skandalų1 jų yra .savininku kuopos turto:;

, Bagocius pripaži- kuopa, ar Centras. Jis siūlo, 
no, ponai išleido formoje “ke-' 
lionių ir sugaiščių,” 1930 metais 
$7,178.35, 1931 m. $5,142.09 ir 

; per pirmus tris mėnesius 1932 
m., $1,355. O priedui prie to,! 
užbaigęs raportą, ponas Bago
cius dar “susimylėjo” ant SLA

, pasislėpė kalnuose ir jie ren- i 
giasi dar kovai.
/-------- -

Streikas Plečiasi Pa. Valstijoj:
PITTSBURGH, Pa. —! 

Mainierių streikas plečiasi į 
Pennsylvania valst. Strei- i 

] , . . kas yra Walnut Hill maino- ■delegatas suniurna:. J
tik grabas teismo-,--------------------------------------- j

BROOKLYN LABOR LYCEUM'

E 
E 
E 
E

R
R

del maudynių ir skalbyklų .unijų namai ir t. t.
400,000 rub., del autobusų į tas apšviestas elektros švie- rašyti kelis tūkstančius laiškų! 
transporto ir del energijos sa. I bėgyje dviejų šių metų. !
gamybos ir kitų tikslų 300,-1

/ 000 rublių. Reiškia, jau ne _ .
miestelis, o miestas su skait- uPes. 9^a Prasto., , 
lingu proletariatu. ' T*. • • • V "i • *■ j -y* tr •

L-4 Anžero-Sudžensk. Mies. chemijos isdirbyste. Mies-( 
tas prie Kuzbaso anglies ka- plečia si, pušyne
sykių; jis jau taip greitai . v Wno«i.iv14uai-

auga, kaip ir kiti Vakarinio JU au^stų. Jau išbudavota į bininkų narių įmokėtų į Centrą 
Sibiro miestai. Iki revoliu
cijos čion buvo tiktai so
džius, o 1931 metais jau tu
rėjo virš 50,000 gyventojų. 
Mieste budavojama vis nau
ji namai; puošiasi jis, kaip 
pavasarį pievos.

p Stalinsk, tai miestas va- 
I kariniamę Sibire, buvęs. 

lustelis Novokųzneck. Da! Chibinogorsk, randasi Le-

Deržinsk, randasi ant! Bagocius pripažino, kad po- 
Ten bu-lnai j°ldu būdu negali nieko 

Į gauti iš tų SLA kuopų, kurios 
'perėjo j Lietuvių Darbininkų 
į Susivienijimą su visu savo tur- 

. v . i tu. Mat, ponai nesitenkino už-
namai nezemesni, kaip tl 1- io-rohimu tų keliu tūkstančių dar-' 
jų augstų. <T~" —x-
dvi mokyklos,, o eilė jų dar 
budavojama.
bendra visuomeninė valgyk-

I pinigų, bet dar desperatiškai 
I Š b U davota į bandė atimti iš jų kuopų iždus.

• !Daugiausia bėdos Bagočius tu-.1 
la. Pravedamas vanduo irs rėjęs su buvusia SLA 57-ta kp., 

Worcester, Mass. Ta byla teb
esanti “nei laimėta, nei pralai
mėta,” nes augščiausia.s valsti
jos teismas dar neišnešęs savo 
nuosprendžio. Gi teismo pa
skirtas žmogus tą dalyką ištirti 
savo raporte pareiškęs, kad

nubėgimo kanalizacija. Bu- 
davojamas kultūros palo- 
cius. Deržinsk 1926 metais 
turėjo 8,000, o dabar jau tu
ri 40,000 gyventojų.

PRIEKALE telpa eiles, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz
duojantieji SSRS, darbininkų kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kovą ir atsiekimUs, plačiai nušviečia socialistinę SSRS, statybą, 
Lietuvos ir kitų kapitalistiniu Šalių darbininkų ir vargingųjų valstie
čiu gyvenimą ir kovą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais, “Priekalas” turi tiesioginius savo bendradar
bius Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj, Amerikoj ir kitur.

PRIEKALAS daug domės skiria antireliginiai propagandai.
PRIEKALAS turi pastovius skyrius. “Dailioji literatūra ir kriti

ka”, “Socialistine SSRS, statyba”, “Kapitalo šalyse”, “Iš revoliuci
nio judėjimo istorijos,” “Bedievis,” “Bibliografija ir kritika” ir kiti.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS, kolektyviečio 
ir darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą,” užsirašant jį, renkant 
prenumeratas ir raginant kitus užsirašyti, platinant, remiant jį raš
tais ir kitokiu būdu.

“Priekalo kaina:
SSRS, metams—3 rub.
6 mėn.—1 rub. 50 kp.
atsk. ekzempliorius—30 kp.

Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Francijoj ir kitur: metams—1 dol., 6 
mėn.—50c., atsk. ekzempliorius—10 centų.

Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais kreiptis Moskva, Nikols- 
kaja 7. Izd.—vo Inostrannich rabočich v SSRS., red., “Priekal.” Ame-

-.20 
.10 
.10

kaip



Puslapis Ketvirtas 1 Pirmadien., Biržei. 27, 1932

KAS REMIA AGITACIJOS FONDĄ !
Sovietų mokslininkai surado 

ir ištyrė atidarydami keletą 
aliejaus šaltinių, kad Sterli
tamak© srityj yra turtingos ži
balo versmės, ši teritorija yra 
Baškirijoje, žibalas randasi

Lietuvoje buvo tūlas Lenki
jos diplomatas Lednicki. Jam 
pargrįžus į Vilnių, tuojau ten 
einantis lenkų laikraštis “Slo- 
wo” rašė: “Jeigu dar daugiau 
paaštrės verstinas vokiečių lie
tuvinimas, tai mums Klaipėda Į apie Emba, Sagiž ir Južnaja 
pradės daugiau rūpėti, 
Gdynia.” Tas 
kia Lenkijos 
geidavimus 
Klaipėdą.

kaip į Iskine. Planuojama, 
laikraštis išreiš- ■ galima įrengti apie 300 žiba- 
imperialistų pa- lo šaltinių su turtinga produk- 
pasigriebti sau

Anglijos korespondentas iš 
Japonijos praneša “Daily Tele- 
graphui” apie japonų valstie
čių badą; jis sako: “Plačiai

Paskutiniu laiku aplaikyta aukos 
į Komunistų Partijos Lietuvių Cen
tro Biuro Agitacijos Fondą del 
munistinio darbo vedimo nuo 
draugų ir organizacijų:

Drg. R. Mizara parvežė su
rinktų aukų -----------4.------

Surinkta aukų Rumford, Me.
per d. Miz. prakalbas, pri
siuntė d. S. Puidokas ____

i ko- 
šių

16.09

Ir ori Lnc Drg. Lucy Žemaitis prisiuntėKetu UUb „ . . 1„„1,—

9.40

ant blankos. (Vardai auko
tojų jau pirmiau tilpo spau
doje) — 

Aukų surinkta per d. Mizaros 
prakalbas, Hartford, Conn. 

Aplaikyta per LDSA. centrą, 
kuopų aukos __________

Drg. Al. Liktoras iš Portland, 
Me., prisiuntė surinktų aukų 
per d. Mizaros prakalbas 

Drg. V. Mikalopas, Lowell, 
Mass, aukavo __________

ALDLD. 30 kuopa, Chester, 
Pa. prisiuntė auką _____

Drg. A. Lakitskas, Coaldale, 
Pa. _______________ _

Tarpt. Darb. Apsig. 17 kuopa, 
Brooklyn, N. Y.__ __

ALDLD. 77 kp., Cliffside, N. J. 
Drg. J. J. Ynamaitis, Union 

City, Conn. ______ _____
LDSA. 13 kp., per d. K. Zin- 
kienę _____________________
Drg. J. J., Naugatuck, Conn.

prisiuntė per d. G. Kuraitį 
Mirdamas drg. J. Savickas pa- 

~ L - - r - . . . ,. i ūko Agitacijos Fondui___ 125.00Sovietų Sąjungoj dabar dir- I Surinkta aukų Chicagoje, Ill,, 
.. ™ i- • i i - y!- Į per perstatymą “Alkio”__ ;

I ALDLD. 57 kp., Cleveland, O. 
_______ _ . _ ! Drg. J. Venckiavičius iš Cam- 
Amži-1 tu Jungtinėse Valstijose jau! bridge. Mass, aukavo $3 del 

I. . . . i Liet. Kom. Partijos darbo ir

cija. Apskaitliuojama, kad yra 
apie 400,000,000 tonų žibalo. 
Keturi atidaryti šaltiniai pa
rodo, kad žibalas yra negiliai 
ir geros rūšies.

Kaip praneša Jungtinių
plečiasi badas šiaurinėje Japo- Valstijų pramonės apskaitlia-j 
nijoje; sūsidaro padėtis, būti
nai reikalaujanti ’ pagelbos. 
IDar i niekados nebuvo tokis 
valstiečių padėjimas, kaip da
bartiniu laiku.” Matote, pačios 
Japnijos valstiečiai badauja, o 
jų imperialistinė valdžia pas
kyrė šimtus milionų dolerių
užlaikymui armijos Mandžu- 'ba 100 liejyklų pečių ir jų į 
rijoje ir prisirengimui karan Į skaičius vis auga; gi tuom kar-! 
prieš Sovietų Sąjungą. .
nai nekentės Japonijos darbi
ninkai ir valstiečiai, kaip ne
kentėjo caristineje Rusijoje. 
Kantrybė truks ir imperialis
tų avantiūroms bus galas.

vimo biuras, tai iš 285 lie
jyklų pečių birželio 1 dieną 
dirbo tiktai 53, o kiti visi už
gesinti stovi. Jungtinių Vals
tijų liejyklų gamyba tedirba 
tiktai ant 18 ir pusės nuošim
čio savo pajėgų.

baigia liejyklos sustoti. Tokis 
tai skirtumas tarpe proletaria
to valdomos šalies ir buržuazi
jos diktatūros šalių gamybos 
srityje.

TORONTO, KANADA
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Imperialistinė Lenkija bai
gia paskęsti, skolose. Sausio 1 
d., 1932 metais jos išlaukinės 
skolos pasiekė 4,569,838,000 
ir vidujinės 458,646,000 zlo
tų. Daugiausiai Lenkijai pa
skolino Jungtinių Valstijų im
perialistai, net 
zlotų; Fra nei j a 
zlotų, o paskui 
ir Anglija.

2,700,398,000
802,958,000

seka Švedija

prieplau- 
4 Angli- 
pat die-

ta vienu trečdaliu įstojimas į Scottsboro -jaunuolių rėzoliu- 
L)DS. Keletas draugų prisiža-; cija pasiųsta Aiabamos £uber-

I užtaisyta iš sklokininkų pusės, 
bet jų visi suplanavimai nuė
jo vėjais.

Nariai, nepakęsdami tokių 
pasielgimų, pradėjo rimtai 
svarstyti; ne vien delei to, bet 
ir delei stipresnio ir sekmin- 
gesnio veikimo, susitarta, kad 
būtinai yra reikalas susivieny
ti su LDS. 5-ta kp.

Kad greičiau susivienyt 28- 
ta kuopa su 5-ta kp. ir prieiti 
prie galutino rezultato, buvo 
per atvirutes sušaukta susirin
kimas, kuriame vienbalsiai su
sitarta, ir abi kuopelės susivie
nijo po 
kuopos; 
viduota.

Buvo 
išrinkta 
te A. 
laišką, kad būtinai sugrąžintų 
kuopos laimėjimo knygeles. ! 

tijos rinkimu kampanijai, mes į ją Įvykusiam mėnesiniam susirin- | 
nvi 1 aiyip įtraukti rJapiaiic’ia c* Until- • a 11 • • • i —kime A. Galkus visai nesirodė, ! 

tai yra laikosi užgrobęs kuo-1 
pos viršminėtas knygeles.

Visiems yra gerai žinoma, 
kad sklokininkai yra iždų gro
bime specialistai. Tiesa, A. 

jGalkui prieiti prie iždo nebu- 
! vo galima, bet visgi jis atliko 
I savo “susaidės” patentuotą už- 
; duoti, užgrobdamas nors tas 

neturintis ! knygeles. Tai yra bjaurus na- 
rodos, turi chališkas pasielgimas.
viršum do-

po $l.del “Vilnies” ir “Lais
vės” '---------------1--------------

Drg. J. A. Birbilas, St. Clair,
Pa. _____________________

Drg. J. N'utautas, Brooklyn, N.
Y. aukavo į Agitacijos Fon
dą $5 ir $3 del Kom. Par
tijos rinkimų kampanijos

Liet. Laisvųjų Kapinių Drau
gystė iš Nanticoke, Pa. — : 

Drg. Ch. Strauss, Thomas, W.
Va. prisiuntė surinktas tarpe 
draugų aukas del Liet, .poli

tinių kalinių ............... ...............
ALDLD 120 kp., McAdoo,

Pa., prisiuntė per d. T.
Domblesky ______________
Skiriamos aukos del kitų įstaigų 

yra perduotos. Centro Biuras šir
dingai ačiuoja draugams ir drau
gėms už suteiktą finansinę paramą. 
Nepamirškite mūs ii' ateityje. Mes 
turime labai daug darbų, kurie rei
kalauja finansų jų atlikimui. Visoms 
kovoms darbininkų klases lietuvių 
tarpe, visas kampanijas Komunistų 
Partijos mes privalome vadovauti, o 
tas susiduria su finansų išlaidomis.

Dabar, prasidėjus Komunistu Par- 
i■■ ' ‘ ‘ ; j.
privalome įtraukti plačiausias lietu
vių darbininkų mases. Mes turime Į 
pasiekti visus katalikus ir kitus su
klaidintus darbininkus, o tas reika
lauja finansų.

Skirkite dalį savo pelnų nuo pa
sekmingų parengimų Agitacijos Fon
dui. Padėkite atlikti darbus, 
jie nesusitrukdytų del finansų.

D. M. šolomskas,
Agit. Fondo Sek r.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

5.00

2.00

8.00

10.00

4.00

3.00

kad

LDS. numeriu 5-tos 
o 28-ta kp. likosi lik-

perrinkta valdyba ir 
komisija, kuri pasiun-
Galkui registruotą

dėjo įsirašyti.
Dar turiu pažymėti, kad 

pastaruosius susirinkimus 
apsvarstymui organizacijos
kalų buvo priimta šios rezo- lių, pasiųsta senatui, 
Hucijos: delei paliuosavimo

natoriui; rezoliucija už negrą 
berniuką W. Brown, pasiųsta 
gubernatoriui Pinchot ir rezo-

per
po

rei- liucija prieš deportavimo bi-

Balsas iš Minios.

MĖNESINIS ŽURNALAS

“DARBININKIŲ BALSAS
Leidžiamas

LIETUVIŲ DARBININKIŲ 
SUSIVIENIJIMO AMERIKOJ

Darbininkės moterys, skaitykite ir platin- i 
kite “Darbininkių Balsą”, nes jis gina 

darbininkių klasės reikalus.

46 Ten Eyck Street

Antrašas:

Brooklyn, N. Y.

Visų Mūsų Skaitytoju ir Platintoju Domed
Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistą Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietu Valdžia

i vo amžinai nieko 
bedarbis ir banke, 
apie tūkstantį su

| lerių, kuriais dar
Todėl yra pranešama darbi- 

galėtų gy- ninkiškai visuomenei, kad LD 
venti, iki susiras taip kur dar-'S. 5-ta kp. nieko bendro 
bo. Bet jam sąmoningai rūpė-Iri su minėta ypata ir

i jo laužyti darbininkų streikas j knygelėmis, 
ir tą niekšybę jis pirmas su Į Dabar, susivienijus į 
savo žmona atliko. kuopą, sutvirtėjo spėkos

“Didvyriški” skobai
Kaip kitose vietose, taip 

Toronte paskutiniuoju
ir 

laiku 
dar- dirbantiems darbininkams 
tiek sumažino darbdaviai “at
lyginimą”, kad ir prie geriau
sių norų su šeimomis darbinin
kai nebeišgali prasimaitinti, 

! nekalbant jau apie drabužius 
Į ir avalinę. Kad privertus darb- 
i davius kiek su darbininkais 
skaitytis, paskutiniuoju laiku 
kelios dirbtuvės, siuvyklos, iš
ėjo į streiką, nes streikui lai
mėti yra patogiausias sezono I 
laikas. Ir vos tik streikui pra
sidėjus, tuoj aus atsirado pir
mais streiklaužiais lietuviai. 

| žinoma, tie, kurie dar nepri- 
• klauso jokiai organizacijai, 
(gal per nežinojimą galėjo pa- 
i tekti į skebų eiles, bet tie, ku- 
Įrie priklauso net pačių dąrbi- 
i ninku ALDLD. ir aiškiai ži- 
Įnodami, kad streiklaužiavi-• 
:mas yra didžiausio išga-i

; mos, nidkšo darbas, kuris!
ne tik nevertas žmogaus var
do, bet ir to kad su juo darbi- 

šimais, nei gražiu svetainių, o ininkas turėtų 
laivelių !st0J0 streiklaužiauti. 

tokiais streiklaužiais 
jau ne pirmu kartu 
Norvaišai, kurie ne tik streik- 
laužiauja, bet dar drįsta ge-i 
rintis darbininkams, kad dau- • 
giau streiklaužių su savim nu
sivedus. Bet sąmoningi dar
bininkai mokės į tokių buržu
azijos batlaižių darbus rea

guoti. Pirmas darbas, tai 
'kaip galint greičiau spirti į 
į pasturgalį iš darbininkiškų or- 
iganizacijų ALDLD. ir Bangos 
Choro. Antras darbas, tai iš
kelti vison viešumon ne tik per 

Į darbininkiškus susirinkimus,

Gegužės mėnesį SSSR, ce
mento gaminimo fabrikai su
teikė vienos rūšies 327,000 ir 
kitos 352,000 tonų cemento. 
Planas veik išpildytas.

Sovietų Sąjungos valdžia 
1932 metais yra paskyrus bu- 
davojimui socialistinių miestų 
2,750,000,000 rublių. "

Į Lenkijos karinę 
ką Gdynia atplaukė 
jos karo ląivai. Tą 
ną ir tokis pat skaičius jos ka- keliauninkus. 
ro laivų apankė Dancigo por- j 
tą. Vis tai karo demonstra-! 
cijos ir prisirengimai 
prieplaukas gabenti 
ginklus, karui prieš 
Sąjungą.

Darbininkai, mūsų pareiga 
kuoplačiausiai iškelti tas niek-' 
šybes ir kovoti taip pat, kaip 
su darbininkų išdavikais. Tuos/ 
kurie nesąmoningai pateko 
streiklaužiauti, jei tokių ras
tųs, turime visomis išgalėmis 

pa-l prie jų prieiti ir išaiškinus 
i traukti nuo skebavimo.
j Bedarbis.

netu-i 
tomis I

per tas 
Lenkijai 
Sovietų

Vienas rašėjas rašo apie ka- 
jtastrofą “žorž Phillipar” Fran 
cijos laivo, kuris supleškėjo 
ir nuo kurio SSSR., laivas “So- 
vietskaja* Nieft” išgelbėjo 523 

Tas Franci jos
naujas laivas buvo įrengtas su 
visokiomis grožybėmis ir pa
tenkinimais smagumo, bet jis ■ 
nebuvo prirengtas gelbėjimui 
savo keliauninkų. Autorius 
sako : “Keliauninkai reikalau- j 

,'ja mažiau grožybės, o dau- ■ 
giau saugumo. Keliauninkai i 
nereikalauja nei vėsių sodnų 
rfnt laivo, nei didelių ir gilių 
maudynių, su visokiais papuo-

Sovietų valdžia 1932 metais 
yra paskyrus 43,000,000 rub
lių budavojimui naujų radio 
stočių. Už tuos pinigus bus iš- 
budavota 107 naujos stotys,
kurios po visą šalį paskleis! motorinių gelbėjimosi 
prakalbas, dainas, muziką ir i (valčių), kokios buvo ant “So- 
t.t. Netoli nuo Maskvos, bū- į vietskaja Nieft”, jie taipgi rei- 
tent Naginske yra budavoja- ■ kalauja galingų radio bangų, 
ma radio stotis, kuri bus 
džiausią visame pasaulyje.

reikalą, 
Pirmais 

pasirodė 
niekšai

di-

uz-Japonijos prekyba su 
sieniu per pirmuosius penkis 
mėnesius 1932 metais davė 
257,000,000 jenų nuostolių. 
Pereitais metais per tą pat lai
ką įvežimas viršijo išvežimą 
ant 108 milionų jenų, o šie
met įvežimas tavorų iš svetur 
pakilo daugiau, kaip du kar
tus. ’

! kalauja galingų radio bangų, 
|o ne garsios muzikos. Keliau- 
j ninkams ant jūrų nebloga mu
zikantai, bet dar geriau žmo
nės, žinanti gelbėjimo darbą.” 
Kaip matyt, rašėjas gavo tas 
mintis iš pasikalbėjimų su iš- 
išgelbėtais keliauninkais. Ne- 

Į laimėje pakliuvę žmonės tuo- 
jjaus pamatė, kad SSSR, lai
svas ir jo įgula daug daugiau 
■ turi pirmenybių gelbėjime, ne
igti Frakcijos.

---------  < Birželio
Sovietų Sąjungoje darbiniu-' fabrikai pagamino 17,835 to- ' 

kai susirūpino pagaminti fa- , nūs špyžio ir 16,990 tonų plie- 
brikų ir dirbtuvių istorijas. ■ no. 
Sovietų Sąjungoje yra milži- i kasta 174,318 tonai, 
naį fabrikai ir štai 
kai nori turėti jų 
Suprantama, istorijos apims ir! 105 motorus, 
caristinės Rusijos laikus, ko-' do automobilių fabrikas pa
klos tada buvo sąlygos, kaip! gamino 46 motorus ir 42 au- 
išnaudotojai vergė darbinin- ■ tomobilių rėmus, 
kus ir kaip proletarai J

Tą pat dieną anglies iš- 
Stalin- 

darbinin-' grade fabrikas, gaminantis mo- 
istorijas. j torus del kombainų, padarė 

Nižni Novgoro-

Gruzijoje Gudaisko 
tūla komisija padarė 
kokias knygas reikia 
iš viešo knygyno ir padėti < į 
archyvą*. Komisija pridavė jį 
Tifliso miesto vyresnei komi
sijai. Kada peržiūrėta, tai 
atrasta, kad eilė knygų Leni
no, Stalino, Markso, jo laiškas 
Kugelmanui, Engelso, ir eilės 
kitų marksistų yra tame sura-, 
še. Reiškia, komisija norėjo 
“apvalyti” knygyną nuo mark
sizmo ir leninizmo. Sąrašas 
atmestas ir tokios komisijos 
nariai bus tinkamai išsijoti.

PHILADELPHIA, PA
Ką veikia Mūsų Koresponden- Į 

tai?—LDS. Kuopų Dalykai
Iš visur yra rašoma, kores

pondencijos, bet iš 1______
phijos, tai jau yra labai rete
nybė. Rodosi, yra susitveręs • 
darbininkų korespondentų biu-' 
ras, bet nesimato nieko para-į 
šant. Kaip yra žinoma, pra
eitam žieminiam sezone drau- 

; gų-gių buvo surengta vakarie
nės, koncertai, eilė prakalbų 
ir 1.1. O dabartiniame vasa-

viena ; c, I 

ir iž
das, kuriame yra kelios dešimt 

'dolerių. Taipgi LDS. 5-ta kp. 
turi pasipirkus “Laisvės” šė-1 
ra už 10 dol. Bedarbiai na
riai, kurie neišgali užsimokėti 
duoklių, tiem duodama paskom
iu ir 1.1. Susirinkimai įvyksta 

jnors neskaitlingi, bet rimtai j 
gvildena bėgančius reikalus. 
Pas visus ūpas pakilęs, belau- j 
kiant seimo. Iš kuopos išrin- 

| kta viena delegatė iy kp. au
kavo 5 dolerius pasveikinimui I 
LDS. pirmutiniam seimui.

Beje, piknikas, kuris įvyko į 
22 d. gegužės, pasidarbavus į 
draugams-ėms, pelno davė 21 ' 
dol. suvirš. Buvo leista išlai- i 

Philadel- m^jimui keletas darbininkiškų ! 
j knygų. Taipgi buvo nupigin-j

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
1 CHESTER, PA. Į 
f Gerbiami draugai, kurie persikėle- j 
! te iš lietuvių kalbos i anglų į Tarp- | 
tautinio Darb. Apsigynimo Adams i 
Kuopa, malonėkite visi atsilankyti ' 
antradieni, 28 d. birželio, kaip aštun- ’ 

I ros sezone įvyko keletas dar- tą valandą vakare, 120 W. 3rd St. ! 
i hininkiškn niknikn n vrrnr vra | Nepamirškite atsinešti narystės kny- i DininKlSKų pikniKU, O ypač yia g.uįCS> įja prj|)US TDA iš Philadel-J

Parašė Z. ANGARIETIS
Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—3cnt., S.S.R.S. 

šias knygutes galima gauti

BALSO REDAKCIJOJ,

t M. Laborius,
Tilsit, Pr., Memelst. 26, Germany

JUOZAS KAVALIAUSKAS

b kp..

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

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

Mixtoiixiorxu v .ypeiv J'« g.utcs. 0ja pribus TDA iš PI
įdomu, kas link Lietuvių Dar- Į phia apskričio organizatorius, 
bininkų Susivienijimo kuopų,;
bet, rodosi, kad- šiame mieste 
visai ji; nėra; darb. visuomenė 
apie tai mažai težino.

Todėl, netekęs kantrybės, 
pabrėšiu, ypač keletą žodžių 
kas link LDS. kuopų.

Pastaruoju laiku gyvavo 2 
ku opelės, 28-ta kp. ir 5-ta k p., 

is buvo North 
įpusėję. SusirinkiTnus laikyda- 
į vo kiekvieną mėnesi antrą pir- 
! madienį abi kuopos, tik skir- 

ir kaiP'tingoje vietoje.
. j Nors kuopelės darbavosi, 

darbininkiški j galima, bet pasekmės bu- 
--------- -----  i 0 nekokios, ypač LDS. 28

1 ~ ' ■ -Į kp., nes ji buvo sklokininkų
kareivių maršavimą į Wash- kontrolėje, kurie šią kuopelę 
ingtoną. Kareivių apsistojimo ne auklėjo, bet demoralizavo, 
vietas, kur jie guli ant grynos 
žemės, pavargę ir alkani 
dina 
teliais.” “Pravdoje 
Amerikos darbininkų klasės 
kovos, nors joms vietos ir ne 
perdaugiausiai pašvenčiama. 
Bet jos gerai, ir teisingai nu
šviečiamos, o renegatai su 
Pruseika priešakyje sako, kad 
Kominternas ir SSSR, draugai 
nežiną, kas dedasi Amerikoje. 
Ne SSSR, draugai, ne Komin- 
terno veikėjai nežino, bet 
Pruseika ir Butkus nežino, ką 
tauzija, prisilakę degtinės iki 
ausų.

7 d. SSSR, metalo iir kiekvienoje vietoje net J j,. abi k’tlopelSi 
__ i net ir kreiptis į kitų tautų, 

darbininkus skelbiant, kaip su I 
tokiais niekšais buvo pasielg-Į 
ta tikrų darbininkų i \ . 
žiūrėti ir elgtis su jais privalo | 

visi, kam rūpi <.....................
.i reikalai. Pats Norvaiša nebu-!

. Taipgi pra- 
kovojo. ' nešta, kad iki tai dienai už- 

i sėta linais 439,700 hektarų 
rajone Į žemės, 
surašą, 
paimti Lenkijoje bedarbė labai ple

čiasi. Lodzio mieste vienas po 
kitam audimo ir kitokį fabri
kai užsidarinėja. Iš 120,000 
darbininkų ten yra 60,000 be
darbių, kurie gyvena didžiau
siame varge. Iš dirbančių dau
giau kaipTpuse dirba tiktai tris 
dienas į savaitę. Algos bai
siai nukapotos ir vargas neiš
pasakytas.

“Pravda” plačiai
Jungtinėse Valstijose

aprašo 
buvusių

Laikui bėgant, štai kokie 
va- nuotikiai įvyksta. 28-ta kuo- 

Hooverio gerbūvio mies- pele nusitaria atsispausdini 50 
atspindi išlaimėjimo knygelių ir parda

vinėti; išlaimėjusiems dovanos 
buvo paskirstytos šiaip: 15 
dol., 10 dol., plunksna ir ran
kų darbo siuvinėlis, bet, na
riams nesilankant į susirinki
mus, sklokininkai pasiima tą 
visą į savo globą. . A. Galkus, 
būdamas kaipo sklokinis “čy- 
fas,” sužymėjo ir pasiuntė at
spausdinti į “Naująją Klam
pynę,” kuri ir atspausdino. 
Už spaudą buvo užmokėta iš 

• kuopos iždo 7 doleriai 12 cen
tų. Buvo dar kitokių šposųValstiečio Sūnus.

ALDLD 6-to Apskričio 
Pranešimas

i Visos kuopos jsitėmykite apie pik- Į 
niko perkėlimą iš 15 dienos liepos i 

i į JO d. liepos, vadinasi, piknikas j 
; įvyks parimau vieną savaitę.
! Priežastis persikėlimo yra tokia: j 
I 15-tą dieną liepos rengia didelį tarp- j 
| tautinį ’‘Daily Workerio” parėmimui-1 
pikniką, dėlei kurio mes turėjome pa- > 

i keist dieną. Kaip matot draugai, i 
' del šios priežasties piknikas nukel- j 
tas į 10 d. liepos. Baltimorės, Kaš
tono, Chesterio, Riversides, Burling- 
tono, Camdcno ir Philadelphijos kuo- f 
pos organizuokit mases į pikniką. I 
Piknikas įvyks Vytauto Parke. Kel- j 
rodis bus pagarsintas vėliau “Lais- ■ 
v ėję”. I
ALDLD. 6-to Apskričio Seką. .

A. J. Smitas. I 
(150-152) ;

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

“BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “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 menęsiams . . .80
Pavienio num. kaina . .05

—i
S

Įvairią karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sužalęs, gausi 
žilumos i v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, t i n'k amą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

Fra 
ne ■ 

bet

A. LITVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGA E1.IZABET

Luti in’s 
plačiai žir 
tik Elizabetho,
ir kitų miesto lietu* 
▼iam» ir svetimtau
čiams virš 20 metą. 
Taip pat laisniuotas i 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namą ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trini t y 8-87261

Įsikūręs 25 Me^ai 
. į ,—

.Jii . .aigwBt

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

D R. ZI NS no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M.

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės, 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- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai



* Pirmadien., Biržei. 27, 1932 Puslapis Penktas
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'must provide for them. The1 only one send it in.j ; We’re 
! baby died soon.
! ged my way to the templė l!

iked at is simply making a list'beat forehaed and curSed > 
lot them. imyselt

Sculptor’s apprentice, type!
i founder, factory worker, 
steam engineer, steam fitter, 

learn in railroad brakeman, railroad 
day al- fireman, logger, salesman, 
Tuesday! street car motorman, long-

PIONEER CORNER
William Z. Foster

As I drag- , keeping score at this end. x i. t

30myself. Fool that I am, I 
[thought, I must have commit-( 
! ted some great sin and now j 
' the gods are punishing me.

A stranger came to our litt-;Name . 
i le feudal village and spoke | Address 
; to us in words of great wis- Amount 
! dom. He showed me that it Name . 
j was the lord who never toiled Address 
■that had killed my little bro-j Amount 
ther. He told us that it was ■ Name . 
the same all over the world. Address 
The lord did nothing and Amount 
he told us of a land where Į Name .

■ owned everything. The others ' Address 
nothing. Amount 

' i Then he told us another tale, ' 
U the workers rule. No one is i2 

master over his fellowmen. j

Elections are Coming Around I 
Again

Even if you didn’t 
school that election 
ways comes the first

Rafter the first Monday in No-' shoreman, farmer, sailor, rail-
vember you could tell it was road car inspector.
on its way by ail the “name i The RevOiuticnary Leader 
calling” in the air these days.
Smith calls Roosevelt names In 1900 he joined the Socia-
and they both blame Hoover; list Party (there wasn’t any
and Hoover blames the Senate Communist Party then) but
for our present economic cri- in 1909 he was expelled f°r; nivnnzi
sis and they all appeal to the being too radical. In 1909 . . ..
“average citizen” (that’s us or' he was arrested in Spokane,!
rather our fathers and mo- iree speech. When Foster i
thers) —bus we’ll talk about says that the voice of the wor-' enL,ao-ed in building I
them and what they amount king class shall be heard he; c 8 Hanu wnai uiuy amount 1 a new world. Thon he told i
.to some other time.

cents for one years sub 
cents for half a year

NEW PIONEER
BOX 28, STA. D.

NEW YORK CITY

Iš SLA SEIMO

rėš linkui “Naujienų’’ lizdo so-
I

icialfašistinių biznierių. Daugy- 
i be nuosavybių, ant kurių pasko
la duota, randasi skandališkoj 
padėtyje. Už jas taksai vai

zdžiai nemokėti. Jos nėra ap
draustos. Savininkai neatmoka

j Susivienijimui nei nuošimčių,
i nei “principai”. Jau dabar 
vien tik nuošimčiais už tas pas
kolas Susivienijimas turi $14,

i 417.00 nuostolių. O tie nuosto
liai auga. Daug tų nuosavybių

i .reikia imti į Susivienijimo ran- 
; kas, bet jos mažai vertos, daug i 
i Susivienijimo pinigų žus. Ra-į 
' ginskas siūlo tuojaus paskirti Į 
' žmogų, kuris važiuotų Chica- 
i gon, išleistų porą šimtų dolerių, 
, ištirtų visas paskolas ir patar- 
tų, ką daryti. Anot to priežo- Į. 

:Jdžio; Pavogė arklį, padovanok
i ir balna! j

nų! Tas žmogelis norėjo, ma-j Organizuotu Kriminalistų 
tyt, kad Smetonai butų buvę1 ® ..
sušerta dalis SLA iždo, idant1 įtaka PollCIjOJ 
padėjus jam žudyti .Lietuvos 
darbininkus ir valstiečius.

Įsimaišo Gegužis ir tam po
nui teisinasi. Norėjome, broli,; 
norėjome, pirkti Lietuvos val
džios išleistų bonų, bet Penn- 
sylvanijos valdžios apdraudos . 
departmentas patarė i 
Mes pabijojome...

Ir taip baigėsi Raginsko ra
portas.

Laisvės

aRevoliucija” Siame 
Prieš Karalių Despotą

I NEW YORK. — Gengsterių 
; vadas Salvatore Spitale turė
jo draugišką pasikalbėjimą su 
policija. Jis buvo pašauktas, 
?al ką žino apie nužudymą 
brooklyniškio raketieriaus Ch. 

nepirkti IVannie Hi^ins* Spitale pasi- 
‘oažijo, kad Slieko nežinąs, ir 
ouvo paleistas. Jis kelios sa
vaitės atgal buvo dar pagar
sėjęs tuom, kad lakūnas Lind
bergh kreipėsi Į Spitale, pra
šydamas pagelbėt surast žu- 

'vusį Lindberghutj arba jo 
‘kidnaperius.” Tokia, mat, 
vra organizuotų kriminalistų 
.{alia Amerikoj.

Our Own Workingclass 
Candidate

i Washington, during a fight for j 
isn’t talking through his hat

i like Hooey Hoover or Norman
I Thomas. He did things to 
help make it heard.

Two years later he was senti '' 
to Budapest as a delegate to1

I a trade union conference. He 
spent 13 months in Europe 
studying the condition of the 
workers over there.

1 In 1917 he lead the strike

We are much more interes-į 
ted in our own workingclass 
candidate William Z. Foster. 
He doesn’t have to make long- 
phoney speeches trying to 
prove that he is a friend of 
the workers and farmers. Just 
the story of his life is enough 200,000 packing house stri- [ 
proof that he is a real repre-’kers and then of course in! 
sentative of the. workingclassr-, 1919 came the big steel strike.! ou-1 
a real leader in our pi esent that’s a long story all its own 

- - - j ^at we’ll tell some other time.
In 1921 he went to Russia 

i to attend the meeting of the

'fight against starvation.

Paskui Raginskas perėjo prie 1 
j bonų analizavimo. Ir čia tokia j 

I pat tragediška padėtis. Nu-j . . . -
čia pertraukia vienas delega-j puolimas, nusmukimas, šimtai įn^s prieš karaliaus Prajad- 

An army of wor- tas jr ai§]<ina, kad Ma.ssachu-i tūkstančių dolerių nuostolių Su-įhipok. nerybotą galią. Suki-i 
O tai vis darbi- lėliai nėra darbininkų drau-;

1 narių sumokėti pinigai gai, jie nenori atstatyti ka- 
Freedom from the mas-.“tėvynainiui,” kurio nuosavybė ; delei pašalpos ir pamirti-. ralių, bet tik apriboti jo ga- ! 
oppression that had^tėra trečdalio paskolintos sumos j nes! Svetainėje jauti, kaip Ha, Jie nori įvesti konsti-

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
BANGKOK, Siamas. — 

’Sukilo armija ir karo laivy- • v i i • • i

San Francisco, Cal. — 
Kalbėjo d. W. Z. Foster, 
Komunistų Partijos kandi
datas Į prezidentus. Jis sa
vo kalboje numaskavo De
mokratų Partiją.

us that in China, our China, i 
there was also an Army of ■ 
Liberation.

įkers and peasents like myself !;Setts valstijoj paskolinta de-|sivienijimui.
■ who were fighting for free- šimts tūkstančių dolerių vienam ninku 

lom. ”
i terš’ 
brought in its wake hunger (verta, ir tas namas, sako, tai ne; kiekviena paskelbta skandališka įu‘cĮonalę karalystę taip 

------- “vištinyčia.” 1 skaitlinė šiurpuliais sukrečia de- ,pajp yra" Anglijoje
, ...... ... . . . j legatu masę. Pavyzdžiui, tūlos'Delegatai labai atydziai klau- ■„/. ' . . x j . . . i i Tnrlh’Ao

t-, . j t j t 4. -vi Chicago.] kompanijos bonų pirk- oiamas yia lri pe inuiios Pasirodo, kad lietuviška. v‘ , .. • m • • • • , • • m, . .. ’ . . . i ta uz $20,000 o dabar jie tėra ir Chimios ir . turi apie 12,-gburzuazija yra puikiai pasinau-: .. C1' ’ , , . 1 v
qr A < 'či-rrivcio ‘vei>tl $2’200! :000,000 gyventoju. Šalisitlojus bEA geraširdyste, km lą; | ’ j*. j . ...

. jiems suteikė Pild. Tarybos po-į šitoj vietoj pašoka vienas įsi-* DUS ayaziU lygi r i ancijai. 
Inai formoje paskolų. Kuomet karščiavęs fašistas ir šaukia viešpatauja despotiški 
i kadaise buvo iždininku Paukš-: Matai, jūs skelbiatės Lietuvos j išnaudojimo būdai. Kara- 
Į.c.yo, pctokvlas gaudavo grynai ! patriotais, bet prisipirkote viso-'liūs nesenai lankėsi Jungti- 

Užėmęs tą [ kių žydiškų bonų, o kodėl jūs inėse Valstijose ir šios šalies

and misery. The army was namas, ale “vištinyčia. 
encamped near our village. I 
Would we join ? i, .

Within tiie hour Yen and I, S0SL 
led by the stranger were on! 

way. We had pledged i 
ourselves not to rest until ther 
workingclass was free and we - 
were on our way to fulfill our !^ys paskola 
Promise. /tautiški" biznieriai.

The first great battle in:vjC£a ponas Gugis pasuko gai-‘ nepirkote Lietuvos valdžios bo-į valdonai jį garbino 
which we fought was the at-[

We were j 
did not' 
lost be-1 

(cause the bosses ail over the f'— I
į world had joined with those 
I in China against us. Only 

j j then did we realize what class
I struggle meant. It mattered" 

XT n ,, , i not where we fought, our causeNow for the third time he is I ... k V 
chi dren to the Communist candidate fori .

Let’s °* WO1’M. That was why 
election ^Ie masters wcre fearful ųf 

j , , . , ! whatever victory we mightcampaign and get a big enough | . 17
Communist vote to make the!^a!J!' ,, , , .Since that day at Nanking 

we have gone forward. And 
though we have been defea
ted many times we have kept 
our shining goal before us. 
Though Chiang Kai Shek mur
ders millions of workers he 
cannot make us afraid. We 
will not forget our pledge. 
And tonight when we march i 
again the cries of the oppre-! 
ssed workers will sound in I 

! our ears. The groans of the 1 
famine stricken children will ; 
reach us 
bravely, 
in battle we will have trium-

He Is One Of Us
His story might be the story' Communist International and 

of any boy or girl reading this'the International of Red Labor 
Corner. He was born on Feb- ! Unions.
ruary 28, 1881 in Taunton,1 Since that time he has be-1 
Mass., one ofj 23 children of' come one of the greatest lea- i 
the family of an Irish cab wa-,ders of the American wor-J 
sher. His father had been king class—always fighting i 
forced to flee to the Ų. S.1 their battles in the front rank.! 
from Ireland because he was No giving orders from behind I 
a member of the Fenians—an the line.
Irish revolutionary party.

Twenty three
support ‘is an impossible job ( president of the U. S. 
for one worker, so by the time 1 all get behind -this c 
Foster was 9 years old he had 
to quit school and begin look
ing for a job. He almost got caP^alist realize that when we 
a job as errand boy for Wa- say “Vote Communist” it is 

shouted with the united voice 
far- 

all

namakers but he was too!
small. The next year, howe-J* 1.000 000 workers and 
ver, when he was 10 years mers-Ne«10 and whlte 
old he found a boss who took | over thls country.
him in. He became an ap-; 
prentice in the shop of a stone i , lf we didn t know that 
cutter and i 
magnificent wage of $1.50 a 
week.

At the end of 3 years the; 
boss felt he deserved a raise. 
So Foster got $2 a week.

Foster’s First Strike
1893 he came to Phila- 

hia where he worked in 
pe foundry. After three 
half years he received 

■‘ek. When Foster 
,t -starvation wages 

the—necessity of fighting 
dnst them he isn’t just 

ing words around like 
publican, Demokratic 
cialist politicians.

One day .in 1896, 
was out walking 
the street car strike, 
corner he saw a crowd of 
strikers stop 
and refuse to 
He i*an to his 
collected 20 
they all ran together to the; 
next car line. They stopped 
the first car that came their

> way. In half an hour the 
street was filled with 10.000 
workers cheering the strikers. 
For six hours the street car| 
lines of Philadelphia were pa 
ralyzed. This was Foster’s 
first strike 
age of 15 after he had been! 
a worker for 5 years. That’s 
why his speeches against 
Child Labor ąre as stirring as I 
they are.

this
sculptor—at the story was written by a y°unS

comrade, here in this country 
we would think it came from 
China—it sounds so real—do- 

i esn’t it?

pit-

and So-

Foster 
during 
On a

i tack on Nanking.
i defeated. But we 
! learn that we ha.d

and we will fight 
And though we dieIWe Leave Tonight

The bulletin is as brief ; 
it is startling. For us it is not; 
unwelcome, 
that we have done our work‘news? 
here. It is time we attacked I There’s a big contest on and 
the cities. Besides the place boy—wait till you hear what 
leaves only bitter memories, the prizes are—
We were not spared on the Į First prize—2 weeks FREE 
last march and wo have buried: at a Pioneer camp, 
many comrades.

' Everybody is excited 
the last order. Fu especially. | can be won by 
He insist that we will be or-. that means there are 
dered to march on Nanking.1 cond prizes.
Yen looks at me significantly | 
and I at him.

Years ago 
toilers in the

as ■ phed still.
Hey, there, comrade 

Yen and I feel , what do you think of this

Second prize—1 wcejc FREE 
over at a Pioneer camp (this prize 

children— 
3 se-

a street car 
let it move on. 
own street and 
friends. Thenlgether with hundreds of oth- 

' or six and seven year old chil
dren, we slaved from before 
dawn until it was too dark to 
see. The sun was never a mes
senger of joy to us. It was 
a merciless lord that beat 
down on our tired backs all 
day. The sting of its rays was 
only surpassed by the over

activity—at the seers whip.
1 do not remember 

had enough to eat.

Third prize—Red Corner 
! Book and Battle in the Barn- 

we had been yaid.
rice fields. To-

BE PERSTO JIB GRIEŠ 
DVI ORKESTROS ' Laisve

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

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

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

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

New York, N. Y.

DALYVAUS APIE 
5,000 ŽMONIŲ

VISUOMET SUTRAUKIA ' DIDELES MASES Į SAVO PIKNIKUS. ŠIEMET JOS

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

PRADŽIOJE 25th AVENUEI BROOKLYN, N. Y.

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

What do you have to do to 
get these prizes? Easy.

You jUst have to collect 
subs for our own NEW PION
EER MAGAZINE.

The five workers and far
mers kids all over the country 
who collect the highest num
ber of subs get the prizes— 
only one prize to each city. 
So you don’t hdve to be af
raid that New York will take 
all the

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Worcester, Mass.; >Laisvės Choras, iš Shenandoah, Pa., ir Aido 
Choras iš Wilkes-Barre, Pa. Grieš Raudonasis Benas ir dalyvaus visi New Yorko apielinkės chorai.when we

At times’time so 
more in- 
A great 

land and 
the thou-

Of" my family only

sistent than usual, 
famine fell on the

prizes. Now to save 
that you can get on 
immediately you can 
lines below to write

Foster as a Young Worker the people died by
Hi. sands. Of" my far

the job
use the
the names and addresses of 
your subscribers before you 
get regular sub books from us.

/ 26?“ Ah-e shortest way to' Yen and the baby Tao rėmai-1 Write and ask for them at UVAii ii 1 jLw -- . “tn j. . _ ' 1 .

Pirmu kartu “Laisves” Piknike bus ant vietos kepama šviežia aviena mėsa, vadinama Barbecue. Turė
site pilnai gerus pietus už visai žemą kainą. ' ■ ‘.

FosterzWor-nedt ^nd s0 j, the oldest once. As you get a sub if it’s
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' Puslapis šeštas ,

VIETINES ŽINIOS
Iš Menkeliuniūtės Pri- S “ XZ 
imtuvų j Dienraščio 

"laisvės” Pikniką

> vyro, 
skirdamasis su 

jąja, prižadėjęs jai mokėti 
šalpą, kol gyvas būsiąs, 
yra vedęs antrą moterį, su 
ria gyvena.

pa- 
Jis 
ku-

LAįSVE

ir truputį supykęs, kad tuos | Elizabeth, N. J. — Inter- 
Pagaliaus, j national 

už bei | kuopa, - ;
prieš nesą nieko blogo; girdi, Į priėmė protesto rezoliuciją 
geriausias daiktas, tai kad po (prieš Dies bilių.
kiekvienų didelių kumštyniųį 
gali žmogus rėkauti ir rašyti, 
kiek nori.

“betus” prakišęs.
įvairiose rašymuose

------------ , X N . U . 1.1X

Workers Order 
turinti 300 nariu

Pirųiadien., Biržei. 27 1932

Vaišino Policmanus Tomis 
Pačiomis Bombomis

BROOKLYN. — Stanley Ca
roli, 26 metų amžiaus, po No. 
18 Seeley St., su peiliu vijosi 
nudurt savo motiną. Jinai pa
bėgo į gatvę ir pašaukė polici
ją. Sugužėjo 
apgulė namą 
langus mėtyt 
zų bombas,
vieną po kitai keturias vidun 
įmestas bombas ir paleido jas 
atgal į policmanus, kurių pus
tuzinis tapo aptroškinta. Paga-l“^ 
liaus penki policmanai įsilaužė 
vidun, primušė Carolį ir areš
tavo.

22 policmanai, 
ir pradėjo pro 

troškinančių ga- 
Caroli pagriebė

Vakarą ren-

Bus daugelis tokių draugų, 
Kurie atvažiuos į Brooklyną 
“Laisvės” piknikan iš vakaro 
(kalbu apie kitų miestų drau
gus ir drauges). Be abejo, kad 
jie norės pasimatyti su mūs 
garsia dainininke—d-ge K. 
Menkeliuniūte—kuri tik ką su
grįžo iš Italijos, kur per du 
metus toliau studijavo muzi
koj.

Kaip tik tą vakarą, t. y., 
liepos 2 d., šeštadienį, 8 v. v., 
“Laisvės” Salėje, yra rengia
ma jos vakaras,
gia Aido Choras (Lygiai prieš 
du metu tas pats Aido Choras 
buvo ,suruošęs kaip tik prieš 
“Laisvės” pikniką, tą vakarą, 
d-gei Menkeliuniūtei išleistu
vių vakarą—koks supuolimas) 
su Menininkų Sąjunga.

Tai bus šiaip sau draugiš
kas vakaras, su lengvais už
kandžiais ir dailia koncertine 
programa, kurioj, veikiausiai, 
dalyvaus ir pati dainininkė. 
Rodosi .dalyvaus eilė kitų mūs 
dainininkų, smuikininkas ir vi
sa eilė bus kitokių pamargi- 
nimų. Bus ir šokučių !

Koncertuoti, kalbėtis, žaisti 
svečiai galės iki vėlumai nak-1 
ties. Rytmetį — dienraščio 
metinis piknikas. Paskui—die
na poilsio—fourt džulajus!

Taigi visi brooklyniečiai ir 
svečiai iš kitur: nepamirškit 
šitos progos. Dalyvaukit va
kare, o rytmetį visi šturmuosi
me Ulmerio Parką!

Į Šoferius Persirėdę Detek
tyvai Nušovė ^Gengsterį

BROOKLYN. — Kelias sa
vaites paeiliui buvo sustabdo
ma ir apiplėšiama didžiųjų 
krautuvių trokai bei jų vežėjai 
Sheepshead apielinkėje. Kom
panijos pradėjo samdytis de
tektyvus, persirengusius į ve
žėjus. Tokie du detektyvai 
penktadienį vieną plėšiką nu
šovė, kitą pavojingai sužeidė, 
kada plėšikai uzpuoie Saks 
departmentinės krautuvės tro- 
ką ir paliepė vežėjams iškelt 
rankas augštyn.

Kitoj vietoj policmanai, ant 
motorinių dviračių vydamiesi 
gengsterius, bėgančius auto
mobilyj, vieną pavojingai pa
šovė, o kitą sveiką suėmė. Be- 
sišauc^nt gengsteriams su po
licija, . vienai moteriai gatvėje 
tapo peršauta koja.

Šitokios scenos vis tankiau 
pasikartoja, taip kad gatvės 
darosi nesaugios ir nieko ne
kaltiems žmonėms.

SMULKMENOS

Glen-JERSEY City.—Geo. 
dening, pasimetęs su pačia del 
jos “pikto liežuvio”, vėl norė
jo susitaikyti,- bet kada jinai 
atsisakė -grįžt su juo gyvent, 
jis paleido du revolveriu šū
viu į ją, bet nepataikė. Tada 
jis nušovė pačios tėvą, pašo
vė savo kūdikį, gyvenusį pas 
motiną, ir pats nusišovė.

NEW YORK. Nuo šių 
metų pradžios 244 žmonės ta
po nušauti ir 625 automobi
liais užmušti Didžiajame New 
Yorke.

NEW YORK. — Teisėjas 
Morschauer patvarkė, kad 
Plieno ir Geležies kompanijos 
prezidentas M* K. Frank turi 
mokėt po' $2,000 kas menesį 
savo pirmai pačiai, kuri, su 
juom persiskyrus, paskui ište-

Taigi prasidėjo “atsiverti-Į 
mai”. Matyt, Madison Square j 
Garden Korporacija užlipo; 
“ant korno” tiems gazietnin-1 
kams už biznio gadinimą su' 
savo kritikomis nuosprendžio, ■ 
suteikusio Šarkiui čampiona-; 
tą. Tą čampionatą padarė 
bokso milionierių bizniški išro- 
kavimai. Tik kad kumštynių - 
kapitalistai nebuvo pasirūpinę 
viską sutvarkyti sklandžiau. 
Kitą kartą jie žiūrės, kad ir 
per radio iš kumštynių vietos 
ir per laikraščius paskui būtų 
kalbama kaip tik jiems į taš
ką, kaip kad reikalauja jų 

j pelnai ir mulkinimas “publi-i 
kos.” I

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, orios, šlapinimos ir 

gimdymo organų

DR. M.
215 E.

Tarp 2nd
NEW

Valandos nuo 10 iki 1
. Nuo 4 iki 8

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

patinusias gyslas {čirškinimais

$
Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
IS. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th
3179 Richmond 
259 South 6th 
Srd & Lombard
N. E. Front & South 

Į 2nd 
|726 
[3rd 
923

&

&
&
&
&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

K. S.

FILURTN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

Didelis Išvažiavimas LDS 
Pirmos Kuopos Liepos 10 d

I

MIRTYS — LAIDOTUVES

Charles W. Kahter, 65 m, 
I amžiaus, 658 Grand St., mirė 
birželio 23 d. Katarinos ligo
ninėj ; pašarvotas Bieliausko 
įstaigoj; bus palaidotas birže- 

draugai, I lio 27 d. Mt. Olivet kapinėse.
Laidojimo apeigas prižiūri 

Graborius Matthew P. Ballas

LDS 1-mos kuopos išvažia
vimas įvyks nedėlioj 10 d. lie-| 
pos (July), antrą valandą po 
pietų, pietų, Forest Parke.

Taigi, draugės ir 
esate kviečiami dalyvauti šia
me išvažiavime kuo skaitlin
giausiai, o ypač LDS 1-mos (Bieliauskas), 
kuopos nariai visi dalyvaukite ■----- - —
ir pažįstamus atsivežkite.

Išvažiavimo vieta labai 
gva surast, nes visiems 
per kelis metus žinoma. 
New Yorko ir Wiliamsburgo 
geriausia imti Jamaica trauki-j rarma wu aKių, o Kamoanu mu- 

ni ir iSlinti nnf Fnrpsf Pnrk-iba’ gerame stovyje, 8 karves barnė n| n išlipti ant r OI ėst < 1 | sn sk]pnt] 200 vištų, visa zemdirbvs-
way stoties; o tada 
drožkite į kalną ir 
rasite išvažiavimą.

Na, o kas link programos, 
tai bus labai įvairi; naujau- 535-E. 6th St. Room 10, New York 
sias dainas dainuos pagarsėjęs City. .
Aido Choras, bus visokių žais- Į 
lų, ir tt. Taipgi bus gardžių j 
užkandžių ir gėrimų, kuriais 
pasirūpins gerai patyrusios šei
mininkės, komisijos narės drg. 
Depsienė ir Jakštienė.

Kviečiame visus ir visas pa
silinksminti ir tyru oru pakvė
puoti.

LDS 1-mos Kp. Komisija.

lpn i PARDAVIMAI
jau • art>u°du Farmas ir Vistų 

TJFarmas bi Vietoje Jungtinėse
** Valstijose
Farma 100 akrų, 8 kambarių stu- 

k
1 su skiepu 200 vištų, visa žemdirbys- 

jau įritės mašinerija, malkom vežimas 2 
• o-ivini rin plūgai, 1 mažas trekas; kaina $6000. gnioj čia i jniok6ti <|;35Oo, Pienas parduoda- 

; mas j miesto pieninę.
PHILLIP D. FILANOVSKY 

REAL ESTATE

(150-154)

| PAJIEŠKOJIMAI |
*__________ ____________________________________ ,___" i

PAJIESKOJIMAS
Pajieškau gyvenimui draugo, esu 

našlė, norėčiau gauti draugą, kuris 
duottj užlaikymą. Prašau atsišaukti 
sekamu antrašu: Mary Naujalis, 450; 
New York Ave., Elizabeth. N. J.

SPORTAS
SMĖLINGO MANADŽERIO 

SUSPENDAVIMAS

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau partnerio arba parduo

du pelningą biznį Cafeteria. Vie
nas negaliu apsidirbti. Dviem gali
ma daryti puikus pragyvenimas. 
Kurie interesuojatės šiuom bizniu, į 
tuojaus kreipkitės: Mechanic’s Ca
feteria, 176 Broadway, Brooklyn, 
N. Y.

(149-151)

& South
South 3rd
& Catharine
South 3rd

^1215 South 2nd 
Franklin & Vim

Kumštynių Komisija neribo
tam laikui suspendavo Smė
lingo manadžerį Jacobsą. Jis 
nusikaltęs tuom, kad po šar- 
kio-Šmelingo kumštynių parei
škė per | radio, kad tą mūšį 
Smėlingas nepralaimėjo, bet 
teisėjai pavogė iš Smėlingo 
jam priklausantį laimėjimą ir 
čampionatą.

Kumštynių komisija pripa
žino, kad per radio buvo 
“vienpusiškai” piešiama kova 
Smėlingo su Šarkiu. Buckley, 
Šarkio manadžeris, nurodinėjo 
komisijai, kad Charles Coe, 
paša kodamas per radio 
apie einančias kumštynes, per 
daug gyrė Smėlingą. Sako, 
Coe buvo piktas ant Šarkio už’ 
tai, kad Šarkis nesutikęs “par
siduoti” tam Coe, o pasilikęs 
su Madison Sqare Garden 
Korporacija. > Komisija nuta
rė toliau rūpintis, kad būtų 
teisingai per radio perstato
mos kumštynės.

Mirror reporter’s judamuose 
paveiksluose suskaitęs, kad 
Šarkis didesnį skaičių sykių 
sudavęs šmelingui, negu Smė
lingas Šarkiui.

Daily News sporto rašyto
jas CalliccS iš pradžių stovėjo 
iki ausų už Smėlingą ir už jį 
rašė. ‘Bet penktadienio nu
meryje jis prisipažįsta, kad 
turėjęs “betus” už Smėlingą

4
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pas mane

X 
X 
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X

NOTARY 
PUBLIC

Į ĮVAIRŪS
I RODŽIAI 
■
Į JAUSTOS 
luž

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu- ,

LAIK-
NAU-

MADOS
PRIEINAMĄ 
KAINĄ

Taipgi taisau visokius laikrod- 
ižjus ir kitus papuošalų daiktus.
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
J Wil!iamsburgiečiams, kuriems i
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
T daiktus, palikite “Laisvės” ofise. Į
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo- 
| kėši te “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė 

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

I Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai
J Dovanom ar patys sau norėda- 
imi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką iš auksinių 
[nokite, kad 
• sipirksite.

<LX VV k>< W w KJt KZ W W w w W V W W W t hk kk mm K* a ”
X

JONAS STOKES
Fotografas

Siuonii praneSu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savejį studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
£ J 2 Marion St, 
k a m p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės”

BROOKLYN, N. Y.

ir

•ĄHĄHAĮi

------------------- !———777'1 111 IM I—■limim I|H į IBUL MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
Greitu laiku išeina iš spaudos:

1. Apie Komunistų Internacionalo sekcijų'* uždavi
nius XI plenumo tezes.

2. H. LIORBERIS. Jūrininkai atvyko.

3. ir kitos.

vwinwiMvr/inrwwwntwi

“LAISVE”
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U Z5.50 500 51.75už50
60010.75 62.00100 u zu z

u z70021.00200 u z
800300 u zu z

už900400 u z

Platintojai prašomi iš anksto pranešt po kiek 
jiems minėtų knygučių prisiūst platinimui. Užsa
kymus aclresuot

“BALSO” REDAKCIJA, M. LABORIUS,
Tilsit, Memelstr 26, Germany

Litu4.

Litu£ 41.50
1000 Litų už

Litų
Litų
Litų 72.25

82.50
Litų 

103.00

materialiai pagelbėti, savo giminėms arNorėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A B O R 1 U S 

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

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS ■ DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų SALIU, ir iš čia 
PASIUNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANS1NJ, AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ, IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM G R A ŽI A, V1 ETĄ, S AVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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J. GARŠVA116

Graborius

402

BROOKLYN, N. Y.

Fd

o

o 
5
§

o 
š

u 
u 
C) 
Š

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

Telephone, Evergreen 6-5310

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.

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

Telefonas, Midwood 8-6261

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

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagysles, niežint! ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yrą gy

domi be operacijų
DR. O. MEYER

208 West 54th St.
New York City

Valandos: 2 iki 6, Seredomis ir 
Sukatomis 11 iki 1, 2 iki 6,
Apart Nedėldienių • iiiciiiciiiciticiiiciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiieiiiciiiciiiciiiciiiciii2tiiciii:in^l
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KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiaa Ir chroniikaa vyry ir 

moterų linai kraujo ir odea. 
Padarau ištyrimų kraajo ir ilapuaao.

DR. MEER
W. 44th St., Room 19?

New York, N. Y.
Valanda* Priėmimo i

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

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

Telefonas: Stagg 2-9106

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
K-SPINDULIŲ DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

ffl If ' ’ ’

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

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

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

Metropolitrn Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ.”
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