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KRISLAI Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Kapitalistinėse šalyse.
Sovietų Sąjungoje.
Komunistų Įtaka.
Reakcija ir Jos Bernai. 
“Komunistas” ir “Balsas”

Rašo D. M. šolomskas

Kapitalistinėse šalyse krizis 
vis labiau plečiasi. Imperialis
tinė Lenkija baigia paskęsti 
skolose. Lenkijoje vis labiau 
plečiasi bedarbė. Lodziaus 
mieste iš 120,000 darbininkų 
virš 60,000 yra bedarbių eilė
se, o ir dirbančių daugiau, kaip 
pusė dirba tik dalinai. Jung
tinėse Valstijose bedarbių skai
čius vis labiau auga, jau ir 
Wa?shingtone ponai pripažįsta, 
kad yra iki 10,000,000 bedar
bių, nors jie bedarbių skaičių 
mažina.

; Kas kita Sovietų Sąjungoje. 
Ten šimtus naujų fabrikų ir 
dirbtuvių atidaro. Jų gamyba 
smarkiai auga. Birželio 11 d., 
metalo fabrikai suteikė šaliai 
17,258 tonų špižio ir 17,039 to
nų plieno.

Stalingrado ir Charkovo trak
torių gaminimo fabrikai po ke
letą dienų gamino motorus del 
kombainų. Mat, SSSR stengia
si daugiau pasigaminti kombai
nų iki javų nuvalymo laikas at- ' 

'eis. Stalingrado fabrikas pa
gamino 1,800 motorų, o Char
kovo vien 9 d. birželio 85 moto
rus.

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

No. 152

Rezignavo Reakcinis 
Komandierius Waters

Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Biržei. (June) 28, 1932

'PRADŽIA AUDRŲ SLA. SEIME; FAŠIS- P If • — n i niTniiTiriBTi i rroletarmes Kev
WASHINGTON. — 

sitrauke iš savo vietos 
džios agentas veteranų ko
mandierius Waters. Sako
ma, kada jis nebegalėjo su
valdyti eilinius eks-karei- 
vius, kurie sukilo prieš va
dus ir reikalauja veikimo.'. 
Waters ir kiti reakcionie-imo sf°vl° klausimai.

Pa- 
val-

TAI IR SANDARIEČIAI SUSIVIENIJA 
KAD IŠGELBĖT KAILĮ PILD. TARYBOS S

PITTSBURGH, Pa., bir. 
23, priešpietinė, 7-ta sesija. 
Eina toliaus SLA finansi- 

Rei-

Buržuazija Naudojasi 
Proga

i nuo 
Proletarines Revoliucijos

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

SANTIAGO. — Savo pra- 
j reakcionierius “socia- 
’ Davila pareiškė, kad 

jis ir jo kolegos pravedė [14 d. paduoda sekamą trum- 
“revoliuciją” todėl, kad iš- pranešimą:

jgelbėjus kraštą nuo “anar-| “Kupiškis. Birželio mėn. 
ichijos.” Jeigu ne jie, tai, U d* Kupiškyje ir jo vals- 

.............. - • ’ kriminalinė policija

NAUJI MASINIAI AREŠTAI KUPIŠKYJ 
'IR KITUOSE MIESTUOSE LIETUVOJE

Kauno spauda iš birželio pasileido darban prieš revo
liucinius darbininkus ir val
stiečius. Tik vienam Kupiš
kyje suareštuota 14 darbi
ninkų ir kaltina komunisti
niam veikime.

Kruvinasis fašistų teroras’ 
Sovietų valdžia būtų buvus flosi, kad jie visi įtariami nesiliauja. Kalėjimuose ne- 
įsteigta.

| v S—f ** ’ ' v • •

Štai kas iškelta apie tūlą girdų, Čili būtų įvykus pro-,c,uJe_
XX xxxvx xvaxwxv.uv-. . . t Sinkų, chicagietį biznierių, letarinė revoliucija ir gal .suėmė apie 14 žmonių. Ro-

riai per visą laiką pataika- jkia pasakyti štai kas: men- kuris turi iš SLA pasisko-
vo valdžiai ir migdė vetera
nų kovingą dvasią.

ševikų vadai (Grigaitis, Ba- iinęs net $18,000. Tas po- 
gočius) nenori tikrai iškelti nas turi puikų vasarnamį 

finansinius prie Michigan ežero ir dide- 
prajovus senų viršininkų, o lį namą^ mieste,.
aikštėn visus

Veterany Sukilimas
|\ • V n 1 •• 111 num LUllOLUllLį UVlC^ClUU. opc- - ---------------- - -M J APrieš Reakcinius Vadus bos persilpnos tatai padary- tūlos paskolų teikimo kom-

komunistinių delegatų spė-
kuriame

randasi šeši štorai. Jis yra

ti. Už tai daug dalykų pra- panijos direktorius. Bet jis Z-M • • • • • • 1

kam unistiniam veikime. Ibetelpa politiniai kaliniai.
Subačiuje irgi yra keletas | Mes, Amerikos lietuviai 

suimtų.” i darbininkai, remkime Lietu-
I Iš to galima suprasti, kad vos Komunistų Partiją ko- 
[šiuo tarpu Lietuvoje krūvi- voje prieš kruvinąjį Smeto- 
jnoji Smetonos valdžia vėl na.

SX;SOVIETU SĄJUNGOS GAMYBA PAAUGOįsilipo į augstą medi drau- £

munistas ir sakė nrakalha 26 NUOŠ. PALYGINUS SU 1931 METAIS x 1 1 III I 1 k j I i ■ X. k i L x l > i L X V v > 1/1 < X. L V c X_- X K 9 £ Aj
darbininkams. Susirinko ---- -------

Kova už Žodžio Laisvę 
Chicagos Mieste

_ Ve- šliaužia nepastebėta, nenu- 'Susivienijimui nemoka nuo- 
" • Už tai Pild. Tary- šimčių už paskolą.

komandavoja draugas Ge-|bos ponams ir jų pasamdy- Į$1,000 tokių nuošimčių ne- _________, __________
......................... ’ . užmokėta. Ir nieko nedaro- munistas ir sakė prakalbą

WASHINGTON.
teranų 14-tam regimentui (sviesta.

orge Pace/vadas Eks-Kar- į tiems advokatams ir gize- 
eivių Darbininkų Lygos, piams gerai dumti akis de- 
Čia atėjo ]
Waters ir pagrūmojo su-1ryti baltą. Bet ir tas, kas 

Į stabdymu maisto davimo į iškyla, su akimis žmogui

Prie caro valdžios 1913 me
tais buvo pagaminta žemės 
ūkio mašinų už 56,400,"000 rub
lių. O 1931 metais Sovietų ga-l 
myba davė už 441,000,000 rub
lių, gi 1932 metais yra pasi- j . 
brėžta pagaminti už 940,000,000 šio regimento veteranams, 
rublių. šios skaitlinės labai Veteranai sukilo 
daug pasako.

Komunistų įtaka smarkiai au
ga kiekvienoje šalyje. Franci- 
jo-je į Komunistų Partijos eiles 
trumpu laiku įstojo 7,000 naujų 
narių. Vokietijos Dormstadt 
mieste įvyko anti-fašistinis su
važiavimas, kuriame dalyvavo 
750 delegatų. Jų tarpe buvo 44

Už tai Pild. Tary- simcių už paskolą. Jau

ma, kad nuošimčius iš jo iš-
reakcionierius’legatams ir iš juodo pada- rinkus. Gugis pareiškė, kad (virš tūkstančio juodveidžiu

i .. __ . . . <-'<•1 • i • i i. ... .. . ..

delegatai eiliniai socialdemok- anai karštai sveikino tą 
/valsai kurie pasisakė už komu-1kalbėtoją. Sukilimas prieš

J ir prieš savo pardavingus : reakcionierius plečiasi labai 
vadus. ! smarkiai.

*

Sinkus yra puikus ir gudrus 
biznieriuj, todėl jis nuošim-

laiškiai parodo, kaip, anot d. ičių nemoka, nes jis nori 
atsisakė [Miliausko pasakymo seime/kuodaugiausia svetimų pini- 

klausyti Waters ir kitų sep-, Pild. Taryba “kriminališkai gų pas save laikyti ir jais 
tynių valdžios agentų ir pri-' 
vertė Waters rezignuoti. 
Vienas veteranas pasiprašė 
balso ir skaitė straipsnį iš 
komunistų “Daily Worke- 
rio,” kuriame Waters nu- 
maskuojamas. Eiliniai ve-

prasižengė prieš SLA na- naudotis.
Drg. Mažeika, elinių na

rių delegatas į iždininkus, 
kritikuoja Pild. Tarybą už 
nepaisymą ir eikvojimą SL

rius.”
Eikime prie SLA. 7-tos 

sesijos eigos.
Ponas Gegužis Spaviedojas ą pinigų.

SLA iždininkas ponas Gu-

ir baltveidžių klausytis. Pri
buvo policija, gauja šnipų 
ir ugnagesių ir pradėjo* te
rorą. Nežiūrint visų pa
stangų, d. Newton kalbėjo 
ištisą valandą, pakol jį iš
krapštė iš medžio, nes dar
bininkai enenergingai kalbė
toją gynė. Keletas 
ninku suareštuota, u

darbi-

Vokietijos miestelyje Mi- wx «• •• j- jr
chendorfe atsibuvo vietiniai If OilCllH IŠdfde ROIllll“ 
rinkimai. Komunistai gavo 213 i • ir ••
balsų, gi menševikai tiktai 109 | HlStU KOnVeilClia 
balsus. Sudaryme miestelio! J
valdybos komunistai gavo 5 vie- ---------
tas, menševikai 2 ir buržuazija- 
fašistai 2. ., zeho

čechoslovakijoje, Munkačevo įvykti Tennessee valstijos 
miestelyje, laike rinkimų Komu-1 Komunistų Partijos konven- 

’nistų Partijos kandidatai gavo’ •• 
1,966 balsų ir laimėjo 9 vietas. 
Gi pereitais rinkimais komunis
tai ten buvo gavę 1,461 balsą. 
Reiškia, komunistų balsai smar
kiai paaugo.

Jungtinėse Valstijose Komu
nistų Partijos įtaka irgi paaugo. 
Tą galima lengvai spręsti ren
kant parašus del padėjimo K. 
P. kandidatų ant balsavimo lis- 
to. Vargas ir vis augantis eko
nominis krizis verčia darbinin
kus susidomėti savo klasiniais 
reikalais.

JELLICO, Tenn. — Bir-
26 d. čia turėjo

ei ja užgy rimui kandidatų į 
prezidentus ir vice-prezi- 
dentus ir nominavimui vals
tijos tikieto. Susirinko iki 
šimto delegatų nuo darbi
ninkų ir farmerių. Bet pri
buvo kruvinoji policija 
konvenciją išvaikė.

ir

EXTRA!
Tuom kartu nesnaudžia ir re

akcija. Visur išnaudotojai pa
aštrina puolimą ant komunistų. 
Bulgarijoje šimtai komunistų, 
yra laikomi kalėjimuose. Pas
kutiniu laiku .ten buržuazijos 
mušeikos pavogė keletą kovingų 
draugų ir juos nužudė.

Vokietijoje fašistai daro puo
limus ant komunistų demonst-

toja kruvini susirėmimai. Jung- kers Order atstovas sveiki- 
tinėse Valstijose reakcija di- no konvenciją. Draugė Ka- 
dėja ir jai padeda visokį prieš-' 
darbininkiški elementai.

Laisves redakcija gavo n • r m i k i - j 4 kas, girdi, dabar bando išsekamą telegramą is Cleve- & ’
lando: 

* * — - . . -
si vienijimo Seimas prasidė
jo pirmadienio ryte. Da- 

flyvauja 96 delegatai nuo 63 
racijų ir labai tankiai pasikar- kuopų. linternational Wor-

SLA iždininkas ponas Gu- Vienas eilinis delegatas 
gis spaviedojas ir bažijas, .kąįba ir sako: Veltui mūsų 
kad jis taip nekaltas, kaip diskusijos. Pasirodo, kad 
lietuviškas avinėlis visuose viešpatavo graftas ir žuli- 
SLA paneštuose nustoliuo- kystės su paskolomis. Kas 
se. Jis daręs viską, kad su-įprašė pinigų, tas gavo. Už
laikyti finansus nuo pražū-jldrskime kelią ateityj^ pa
ties. “Susidarius prakeikta [našiems prajovams.
padėtis, ot kas kaltas vi^uo-1 Kitas delegatas pastebi, 
se nuostoliuose,” sušilę.s šau- [kad 1930 metais smulkių iš- 
kė menševikų šulas SLA iž- laidų buvo $27,000, o šiame 
dininkas. Menševikai jam ^raporte panašių išlaidų pa
ploja. Vienas revoliucinis įsirodo $25,000. Kur ir kaip 
delegatas pastebi: “Visi jūs tie pinigai sunaudoti, niekas 
tokie.”

Vienas klausia, koks čia 
velnias yra, kad tos pasko
los sukištos beveik išimtinai 
c h i cagiečiams biznieriams. 
Gugis atšauna, kad kitų 
miestu lietuviški biznieriai 

I c

I nesinaudoja proga ir nepra- 
|šo iš SLA paskolų, o chica- 
giečiai, kaipo gudresni, ta' 
proga naudojasi. Čia Gugis 
dramatiškai, pakeltu balsu, 
vėl sušunka: “Nekarkite ma
ne vieną, kaipo žmogų, nes 
mes visi lygiai kalti.”

“Amtorgo” paskelbtas ra-!pakilo, palyginus su 1931 
portas parodo, kad Sovietų [metais, tačiaus pareikalavi- 
Sajungos pramonės gamyba imas didelis, jog vis tiek 
už pirmus keturis siu metų i"e,u^enka h: t<,(lel traktorių 

_ . v J n _ 'fabrikai turi sumažinti dar-menesius 26 nuos. didesne, u a 
negu buvo pernai per tą pa- ‘‘ ’ 
tį laiką. Stambioji pramo
nė davė produktų už $10,- 
110,000,000, arba 26.3 nuoš. 
daugiau, negu pernai.

Nežiūrint to, kad plieno 
ir geležies gamyba smarkiai'javai.

Kas liečia pavasarinių ja
vų sėją, tai šiemet pasėta 
1 nuoš. mažiau, negu per
nai, bet apie 22,000,000 ak
rų daugiau, negu 1930. O 
tais metais buvo rekordiniai

nežino.
(Tąsa 4-tam Pusi.)

Mirė Veiklios
Draugės Sūnus

BAYONNE, N. J. • 
rė sūnus draugės Sakavi
čiūtės, po vyru Račienės. 
Borisukas buvo 6 metų am- i PITTSBURGH, Pa. 
žiaus. Mirė nuo krūtinės-Birželio 25 d. Pittsburgh 
plėvių.uždegimo. Bus palai- Terminal Coal kompanijos ijimo. 
dotas trečiadienį, birželio kasyklos No.’8 (Coverdale) !
29 d., 2 vai. po pietų. Drau- darbininkai laike susirinki-1 
gė Sakavičiūte yra Komu- mą, sukilo prieš bandymą' 
nistų Partijos ir Sovietų Są- nukapoti algas ant 10 nuoš 
jungos Draugų narė. Drau--atmetė Jungtinės Mainieriu 
g_ai prašomi dalyvauti josjUnijos reakcinius vadus n* kriminacijos prieš juodvei. 
sunaus laidotuvėse. i nutarė streikuoti liepos 1 d. c^įus

Mainieriai išvijo vadus iš;
: susirinkimo ir išrinko eilinių 

narių komitetą.
' Nacionalė Mainieriu Uni- darbininkams.

ja skleidžia lapelius tarpe | 6. Turi būt įvesta penkių 
mainieriu, kuriuose darbi- dienų darbo sistema savai- 
ninkai raginami streikuoti tėj.
prieš užsimojimą ant algų. 7. Turi būt pripažinti ka- 
Lapeliuose siūlomi sekami sykių komitetai.

r » MAINIERIAI RENGIASI STREIKUOTI
— mainieriu reikalavimai:

1. Atmetimas algų kapo-

2. Turi būt užmokėta už 
i“negyvą” darbą.
i 3. Turi būt panaikinta 

” “check off” sistema.
4. Neturi būt jokios dis

I

Rep.

SLA. SEIMAS NUPLOVĖ RANKAS 
PILD. TARYBAI IR IŠRINKO PONUS

VĖL VIEŠPATAUT ORGANIZACIJOJ
Mes raginame “Laisvės” jvių Mažeika 12. 

skaitytojus skaityti smulk-' 
’menišką mūsų reporterio' siverkė.

Gegužis iš džiaugsmo nu- 
Mat, vėl galės du 

“qi aprašymą SLA 37-to šeimoj metu naudotis SLA ir imti 
Limnc čia gi paduodame i iš jo algą ir šimtus dolerių

kolektuoti iš biznierių už pa- svarbiausius 
skolas nuošimčius, tas nesu- žve-ius.

‘Lietuvių Jlarbininkų Su- pranta baisių aplinkybių.
Tai, o t, biznieriai, pasinau- j 
do j a proga, čiulpia SLA iž- j 
dą. Buvo Gugiui pastatytas Į 
klausimas, kas paima 
mišinus.”

rosienė išrinkta seimo pir- 
_____ mininkė. Dešiniųjų pasekė- 

į Tai ir vėl gautas iš užsienioill kokia pusė tuzino. 
\ “Komunistas,” LKP Centro Ko-
\ miteto organas ir “Balsas,” du-
t kart mėnesinis žurnalas, šiuos , 

žurnalus reikia kiekvienam skai- 
j tyti ir ypatingai “B.” pasklei- 
/ sti tarpe lietuvių darbininkų.

Rokiškis. — Šilaikių kai
me Zdanienė kirviu sukapo
jo galvą savo vyrui. Vyras stantis kovotojas. Per dvy- 
randasi ligoninėj ant mir- liką metų jis sunkiai dirbo 
ties patalo, o moteriškė ka- Bethlehem plieno dirbtuvė- 
lęjime. Keturi vaikučiai pa-!jė. Drg. Lindroos darbavos 

plikti be tėvų. , ’tarpe finų darbininkų.

Mirė Senas Kovotojas
BALTIMORE, Md.—Mirė 

d. Oscar Lindroos, senas re
voliucionierius, narys Ko
munistų Partijos ir nenuil-

5. Turi būt padidinta pa
šalpa dalinai dirbantiems

7. Turi būt pripažinti ka-

[eigos. <
(trumpoj sutraukoj seimo už “sugaištis ir kelionę, 

ir vėliausius
žygius.

i Seimas 103 balsais prieš 
197 užglostė senosios Pild. 
! Tarybos darbus ryšyje sii 

ko-i apgavinga Devenio paskola, 
knnmpt A nor ikuri lėšavo Susivienijimui 

karbonus, nes už kiekvienus ap;e $32 000 ir nutarė visą 
bonus pirkikui yra mokami da!yk:} .“J*1-’ . ..

Į naują Pilu. Tarybą iš
rinkti seni ponai. Balsavi
mai pasidalino taip:

Prezidentu: Gegužis gavo 
105 balsus, Bagočius 99.

Vice-prezidentu: Mika-

tam tikri komišinai. Ponas 
Gugis nedrįso atsakyti į ši- i 
tą klausimą. Kas nors tuos 
komišinus gauna, bet ne S- 
LA, nes jokioj atskaitoj jie 
nėra pažymėti.

Bagočius graudingai svei
kino Gegužį, kaip geriausį 
savo draugą ir prižadėjo 
jam visais būdais padėti per 
šiuos du metu. Taip pat 
prisiekė, kad visi menševi
kai bus ištikimi seniems 
“veteranams.”

Seimas nepriėmė naujo
sios ponų konstitucijos.

Sekamą seimą nutarė lai
kyti Detroite.

Vitaitis vėl išrinktas “Tė
vynės” redaktorium.

“L. Rep.
nėra pažymėtu Kas^ nors Ruskas 147 balsus, Vokie- 
susižeria į kišenių šimtus | taitis 18, o progresyvių kan- 
dolerių kasmet. ,Juo pras- Įdidatas d. Mockevičius 21. 
tesi bonai, tuo daugiau ko- _________ __ _____
mišino tenka kokiam nors 133 balsus, Čekanauskas 34, 
agentui, štai kodėl SLA o progresyvių kandidatas d. 
tiek daug bonų pasirodo'Miliauskas. 40.
prasti, silpni, skandališkaiI Iždininku: Gugis 108 bal- mybos srityse viešpatauja 
nusmukę. !sus? Tareila 82 ir progresu- merdėjimas ir apmirimas.

Sekretorių: Jurgeliūtė

ANGLIJOS PRAMONĖ 
MERDĖJIME

LONDON. — Valdžios 
raportai parodo, kad niekur 
pramonėje nesimato pakili
mo. Priešingai, visose ga-

Komunistu Dideli
Laimėjimai Chinijoj

Socialistų Partija 
Išvien Su Hooveriu

Associated Press žinių 
agentūra praneša, kad Chi- 
nijos Kiangsi provincijoje 
komunistų Raudonoji Armi
ja turėjo nepaprastai svar
bių laimėjimų.

Hoove ris paskelbė veid
mainingą neva “nusiginkla
vimo” programą, tai Socia
listų Partijos organas nuty
lėjo, bet tuom pat kartu so- 

biVUmėjimų?^^Nankingo i'cialfašistų žydų “Forward” 
valdžios dvi ištisos divizijos ‘išgarbino Hooverį, kaipo 
likusios visai nušluotos. Bė- taįkos angelą. Socialfašis- 
gyj trijų mėnesių mūšiuose Padeda Hooveriui ir ki- 
žuvę iki penkių šimtų tūks- tiems imperialistams apgau- 

Imperialis- dinėti dabbininkus jr, apsi-
• * į ]ai- maskuojant “nusiginklavi

mu” rengtis prie karo. Ka
da tuom pat metu iš New 
Yorko prieplaukos siunčia 
vieną po kitam prikrautus 
karo ginklais laivus Japoni
jai, tai apie tai nieko nesa
ko ponai socialistai. Kada 
revoliuciniai darbininkai de
monstruoja, tai iš to social- 
fašistai tik tyčiojasi.

tančių žmonių. i 
tai išsigandę komunistų 
mėjimo Chinijoj.

Maskvoje Mirė Drg 
Ryan Walker

Iš Maskvos pranešama, 
kad mirė draugas Ryan 
Walker, komunistas, žymus 
artistas. Jis sirgo tris mė
nesius. Mirė nuo 'plaučių 
uždegimo.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six months.$8.00

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

APŽVALGOS VIETOJ
--------  I atsilanko pas kai kuriuos 

Sprendžiant pagal vėliau- Latvijos piliečius ir esti la- 
sių gautų žinių, tai Japoni-Įbai pikti, kuomet juos iš
jos kapitalistai ginklų pa- prašo lauk. Kiti grąsina 
gelba ir po priedanga savo ■ net atsiskaityti.”

Tur būt, geriaus pasakius, 
jie atsilanko šnipinėjimo rei
kalais pas įtariamus Latvi
jos darbininkus. Juk kitaip 
ir negalima • suprasti, nes

pastatytos taip vadinamos 
Manchukuo valdžios galuti
nai užvaldo prekybą Man- 
džurijoj. Tos taip vadina
mos “atviros durys” dabar
tiniu momentu egzistuoja \“jie išprašo juos lauk.” 
tiktai Japonijos kapitalis-' Toliaus sakoma: “Neatsi- 
tams. Pagal pranešimą žvelgiant į sunkią padėtį, 
Amerikos Komercinio De- (apsigyvenimo leidimai jiems 
partmento Washingtone, tai 
bėgyje 1929 ir 1931 m. Am
erikos eksportas nupuolė 
nuo $20,000,000 iki žemiau
sio laipsnio $3,500,000.

Didžiausios Amerikos ir 
Vokietijos firmos užsidaro 
visai Dairene ir Mukdene. 
Nesenai didelis užsakymas 
ant gelžkelių relių tapo ati
duotas japonų firmoms, be 

Mokių varžytinių iš pusės ki-i 
tų svetimu kapitalistinių f ir-1 mokratija ? Ar ne tie pa-
A. žinomu, danginusiai 

tenka nukentėti Amerikos 
k a p i t;a listinėms firmoms. 
Tai ir ne dyvai, kad Ameri
kos ir Japonijos ryšiai labai 
įtempti. O tie' ryšiai kuo 
tolyn, vis darosi prastesni.

išduodami nemokamai, o tuo 
tarpu Latvijos piliečiams 
(tur būt, darbininkams) 
mokesniai vis didinami.”

Bet dabar klausimas, kas 
privedė prie “caro ochra- 
nos” ir prie tos sunkios 
ekonominės padėties, kokio
je dabar randasi Lietuvos ir 
Latvijos darbininkai? Ar 
ne tie patys socialdemokra
tai su savo skelbiama “de

Draugai Farmer i ai 
Montgomery ir Buck

Pavietuose! i
Naujai s u s i o r g a n izavus 

Pennsylvania Farmerių Pro
tective Asociacija šaukia masi- 
į susirinkimą šio utarninko va
kare, birželio—June 28 d., 8 
valandą, Hattfield High Schoo- 
lės svetainėje. Šio mitingo tik
slas bus apsvarstyt ir išdirbt 
planą veikimui, kad pagerinti 
farmų sąlygas, kurios dabar 
yra baisiai blogos, kur eina 
bankrutavimai, farmų išparda
vimai per šerifus ir mėtymai 
farmerių iš jų ūkių.

Už pieną ir kitus produktus 
farmeriai tegauna iš prekėjų 
ir trustų tiek, kad vos gali 
tuom padengti kaštus medžią-j

!gų, mašinerijos ir darbo. Pre-,' 
ikėjai gi paskui parduoda far-1 
___ _______ ______________ •_.!___ i

mi didžiausius pelnus. Kuo-j 
met farmerys nepajėgia suvest 
galą su galu, organizuoti trviš
tai kuopia sau milžiniškus pel
nus.

Lig šiol buvusios ir esamos 
kitos farmerių organizacijos, . 
kurios sakosi, būk tai apginan- srities maštabe, padidinti sovietų prekyba, 
čios farmerių reikalus, pasiro- vasarojaus sėjos planą di
do visiškai ]

APIE SOVIETINĘ PREKYBĄ
M. J. Kalininas

SSRS. Sovnarkomas ir,tarp miesto ir kaimo, iš 
VKP (b) CK priėmė gegu- plėtojimo prekių apyvar

kad kiekvienas, k^s, 
k tiek atydžiąi.pers-

■kaimo darbo masių aprūpi- (rodosi, i 
mimo pramonės prekėmis ir nors šiek
■ žemės, ūkio produktais, kaitys ne tik CK. ir SoĮ- 
|del ko savo keliu reikalin- narkomo nutarimus, bet ir 
Igas visokeriopas magazinų, CVK. ir Sovnarkomo nuta- 
!krautuvių ir viso prekybos'rimą apie kolektyvų, kolek- 
I tinklo plėtimas pravedant i tyviečių ir pavienių darbo

zes 6 dieną nutarimą apie .tos tarp kolektyvų ir fabri- įreikalinga technikinę jo re-'valstiečių prekybos tvarką, 
javų parengimą ir isplėto--kų, sudarymo pilnos gali- konstrukciją. i r-
jimą . kolektyvų prekybos !mybės laisvai parduoti sa- 
javais, o gegužės 10—apieivo likučius kaip k°lekty_ (n a n a ikinima 
gyvulių parengimo planą ir.viečiam, taip ir pavieniams Įprekių atleidir 
apie kolektyvų, kolektyvie-(darbo valstiečiams. Tokios (Įį centralizuot 
čių ir pavienių darbo vals-i prekių apyvartos paskati-i 
tiečių mėsos prekybą. Šie nimui vyriausybė perpus ’ tų prekyba" 
nutarimai turi išimtiną rei-'sumažino mėsos parengimo s 
kšmę visiems darbo vals-;planą likusioms trims metų! 
tiečiams ir ypatingai kolėk-; ketvirtinis.
J • v j # 1111J 11 DWX^UU pi MCI. A pci- vv/kj aaavvaaai^ vwx p a&aav/kjvv a a.

tyvieciamsų ( Dabartiniu momentu kaip [tingai reikia įvertinti tai, kaimo darbo masių s£vo .
Piima, ^ymiai sumazin- prieš darbo valstiečius, kad ne tik koperacijos, bet darbo produktais gali virs

tąs javų paiengimo planas (taip, ypatingai, prieš vie- pramonės susivienijimų ti savo priešingumu—vieta, i .*
palyginus su pereitais ne-(tos valdžios organus stovi Į p. i trustu magazinai nusi- kur spekuliantai-perpirkliai i < 

(derlingais metais. Vadina- uždavinys—pilnai susipažin- heido įki "rajonų. ir privatininkai turtes dart
KcjRi gi pnsKtn pcirauociH inr- ■ • n » • • ;ti su šiais vyriausybes nu-1 Maisto produktų preky-'bininkų ir valstiečių,kainą. . .į
merių produktus, susigle^da-iP3.8,63^ Utiniam der-1tarimais ir jvykdinti juos b srityjĮ pamatjnis dar- Štai kodėl nutarimuose ypa-

l<0peracij0S tingai ir perspėjama reika-

Tiktai ant tas supras, kad šie visi nu- 
šio pamato galima paruošti I tarimai dar labiau išvysto 

, normiruoto CK. ir XVII partijos konfe- 
! prekių atleidimo ir pakeis- rencijos nutarimus apie so- 
Įti .centralizuoto paskirsty-;vietinę prekybą, pabrėžiu— 
jmo sistemą išplėtota sovie- sovietinę prekybą. Bet, sū- 

.” prantama, kiekvienas daly-
Be abejonės, šios direkty- kas, o'tuo labiau rinka, tįk- 

jvos žymiai pastūmėjo pir- riau, rinkos prekyba, iš. vie- 
įmyn sovietų prekybą. Ypa- tos mainų tarp miesto ir

u

ihui bus kur kas lengvesnis .gyvenimam _ , , bas gula ant koperacijos. migai ir perspėjama reika-
uzdaymys, kaip pereitais; Nėra abejones, kad S1OS [Neliečiant s a m p r otavimų b’ngumas kovoti su speku- 
meAta’?: a • 'vyriausybės priemonės kaip j ie objektyves priežastis, | liacija ir privatininkais,
c* n o i o o I'xrL o c* o vi v\ o • • 1 1 1 j * *v * 1 * (šis darbas kol kas nepilnai i Bas mus buvo tokių atsi
sekai padarytas plano, pa- (nių darbo valstiečių bus pri-;patenkintas. Koneracii’oi vv- (tildmų, kuomet koperatyvai 
skirtymas suligsritimis. • imtos labai teigiamai, ir re- rauja nuogo paskirstymo ! vieton to, kad važiuoti kai- 

? miantis jomis1 bus išplėtota tendencijos, tuo laiku kaip(inia^ ir parengti produktų, 
(sovietų prekyba moka pa-pasiėmė supirkinėjimu pro- 

npmcpkniinoT’ i '‘ Ne tiktįai tąme dalykas, (vrengti produktus apHrt Val- (dūktų, atvežamų į kolekty-
Jos neišpildė nei Xnc'^o I<ad vyna”?ybg P° uzbalg1' istybiniu užduočiu. 
jos neišpildė nei vieno savo pmimui (žiemkenčiu plotas mo valstvbinhi iavu ir mė-! prižado. Jos suvedžiojo far- ^didintas). Todėl gali pil-lsos parengimo Uždavinių [ Paskutiniai CK ir Sov-( 

v. . .. , _ nai tikėti, kad žymiai padi- (leidžia laisvai pardavinėti Jiarkomo nutarimai pastatė-
“L, VUlčs sričių duonos resursai. I likučius, nes dar pereitais i prieš koperacija 

Trečia, pabaigus, javų pa-; metais partija nekartą pri-1
.:r sudarius sėklų i'gme nutarimus apie reika- [maisto produktais .

[fondus kolektyvai ir kolek- bingumą išplėtoti sovietu-Prekybos bazė išsiplečia iki .dro neturi su tuo nepo pe-
ducers Sąjungą ir’kitos pana-Ityviečiai turi teisę, laisvai 'prekyba daržovėmis ir ap^i08 natūralių ribų: rinkon .nodu, kuomet prie tam tik-.
šios organizacijos atsako: “Jei-, pardavinėti duoną kaip rin- lamai daiktais, valstybes pritraukiami pavieniai dar- rų sąlygų ouvo leista pri-

koše, taip nūosaviose kolek- ■reguliuojamais. ’ Dabartiniu [bo valstiečiai, kolektyvie- vatln6 prekyba. Si stadija
tyvų krautuvėse. i’-y^ausyb^nutarimu ypa-(čiai ir kolektyvai kaip mais- jau senai praeita. Jš tie,,

Šis vyriausybės nutari-(tingumas glūdi tame, kad t0 produktų gamintojai, sų: žemes ūkio mašinų ga-
” (apribojamas javu ir mėsos [Jeigu Pirmu laiku rinkoj myba pakelta, ant tokio

parengimo dydis. Tuom-vyraus smulki prekių apy- augsto laipsnio, kuomet ga-
pat nekūri gyventoju dalis [varta, kur pardavėjas per-;bma aptarnauti kolektyvų , 
pereis prie rinkos tiekybos. duoda prekes tiesioginai stambų žemes ukj; valsty-, • 
Reiškia, rinka yra reika--vartotojui, tai sustiprėjus be jau gauna simtus_miho-. 
lingu tiekybos faktorium. ------- -c - ------ -  ------------- — ; ,

Obalsis apie reikalingu-(veš rinkon kiaulę, aviną, .sovenozų;
mą išplėtoti sovietu preky- (kolektyvas galės iškarto pa- 

senas £jar siųsti keletą vežimų su se- 
pereįtų metų gegužės mė- ;zoniniais produktais, kurie 

Įiiesyje d. Stalino iniciatyva, i 
. apie i- 

^padauginimą koperacijos ir?110’

priežastis, piacija ir privatininkais.

Tai davė galimybės,
4

prižado.
merius tuščiomis viltimis, tuo

farmeriams akis, taip kad jie 
nematytu netikusiu tu organi- . . .
zacijų darbu. Į desperatiškus rengim^ lr sudarius 
farmerių šauksmus, Milk Pro-1 
ducers Sąjunga irLietuvoj ir Latvijoj, būda

mi valdžioj, smaugte smau
gė kylantį komunistinį dar-|gu Jūs ne^aiite išslversti ,®sa" 
bininkų judėjimą abiejose 
šalyse. Šimtus komunisti
nių vadų ir darbininkų tie' 
patys socialdemokratai išžu-

moše sąlygose, tai išeikite iš to 
biznio.” Jos verčia mus far- 

! merius arba viską apleisti ar- 
( ba savo produktus pardavinėti 
juokingai žemomis; kairiomis,Galų gale karinė katastrofa ,dg - Bet dabar kada ye at. 1,0Kl 18['. , & -rx i ., •• r>ei Ud'Udl, ndua jie ai tuo budu parodydamos, kad

jvyks. Dabar situacija yra ]įko gava darbą ir paliko jos slapta veikia išvien su per- 
tokia pat, kaip piles pašau- nereikalingi, tai tie patys kupčiais trustais ir. korporaci- 
lini kara kada ėio varzvtl- i___U1’.1 •’ 11linį karą, kada ėjo varžyti- fašistai spyrė socialdemok? 
nes tarpe Anglijos ir Vo^ie- ratams į užpakalį; o šie

J0tnis’ ih >r\ vi II Augšti mokesčiai valstijos,
tijos kapitalistų už pasauli- dabar rėkia, kad fašistai už- pavietų ir miestelių iždufe taip-
nį rinką. lipo jiems ant kulnies.

D. K-tis.
gi apsunkina farmerius; o mo
kesčiai vis dar augštyn kelia
mi. Politikieriai ir grafteriai

mas organiškai išplaukia,! 
pirma, iš pramonės prekių 
augimo; antra, .iš žemės 
ūkio gamybos sustambėji- 
mo (kolektyvizacija); že
mės ūkio įrankių pegerėji- 
mo ir vartojimu .traktorių, 
kas padidina prekinių javų 
derlių kaime; ‘ 

Ifakto, kad kasmet didėja 
prekinių javų kiekis, ku-

C* ~ .i e -tbpiCLOlltrečia iš to jau gana

Tai tas New Yorko gar- < . n j 1-
susis policijos šnipas Chile AllglIIiaS DCddfOCS 
Mapocha Acuna mirė nuo 
padarytos galvoj operacijos. 
(Jo galvoj augo votis.) Jis, 
kaipo buvęs policijos šnipas.

Audimy Pramonėj
A-u d i n ycių išdirybystės 

X\C¥XMV MUVU0 UV11V1JV0 OllAyuu, - ■

iškėlė aikštėn bjaurius New Puo^a negu dėtu smarkumu 
-- - - . žemyn, ypač siais metais.

vice-squad” "vefki- Bovelnos audimų produkci- 
Šimtai nekaltų mote-'įa nvuPl!olė ant 15 Jr}uošij?1“ 
mprrrinn tann ijrrnsta ^ių žemiau nuo pradžios šių 

metų. Statistika rodo, jog 
pabaigoj gegužės mėnesio 
produkcija nupuolė ant 32 
nuošimčių, palyginant su 
praeitais metais to paties 
mėnesio. Pradžioj birželio 
mėnesio gerosios vatos au- 
dinyčios operavo ant 30 
nuošimčių mažiau, ne^u 
praeitais'metais. New Bed-

Yorko policijos darbus ry
šyje su 
mu. :

. rų ir merginų tapo įgrūsta 
kalėjiman, kaipo prostitutės 
vien tik už tai, kad šios at- 

rv sisakė duoti reikalaujamus 
' kyšius. Bet jam mirus, pa
sirodo, jog miesto policijos 
galva Mulrooney išleido net 
$40,312.64 saugojimui to šni
po nuo tos pačios policijos 
keršto. Tai prie ko priei
nama kapitalistiniame surė-

■

15'

AldxXlCl CVįJAvCXlXOVIXXV OLll v" .

dyme! Policija turi saugoti !for(1 audinyčių industrija 
eks-policistą nuo tos pačios nupuolė nuo 15 iki 20 nuo- 
policijos. Išleidžiama tūks- šimčių gaminimo. Didžiau- 
tančiai dolerių saugojimui ,s'0®. pietinių valstijų audi-

Didžiau-

1 vų rinkas, pakeldami kai
nas.

Vietos darbininkams rei* 
klausima kia suprasti, kad dabartį- 

i apie prekybą, ir visų pirma nes priemonės sulig savo vi-. 
' ■ ’ ’ • • į sovietu dujinės prasmės nieko, ben-*

Iš tie

tokio

, !sovietu rinkai valstietis iš-'mi Pūdų prekinių grūdų iš
; ne mažiąu 70 

nuoš. viso pasėlių ploto i?1’ 
randasi kolektyvų rankc . • 
Visa tai valstybės orgaJ '•'.

1 1 J 1 . • va .reikalauja greitos realizaci- jnams duoda tokias organic •• 
miestiniu valdžių Pennsylvani- riuos gauna valstybė iš so v- dĮa^ ^’diYektvva " ai^ arba yPatinS° užlaiky- jojančias jėgas, kad par-
t.,- -----------------------’nadaummma koneraciios kurio Rčra kolektyve, tija ir sovietų valdžia įgali ’ /.

mėsos d)acauSįnim4 Kopei c jos; i t pamatinis nareika- pakeisti jų darbo kryptį' 
mėsos (valstybes magazinų. SSRS. P Ji. “* tikslu geresnio masių ap*‘

i rinkos aptarnaujamų darbi- tarnavimo.
“kad (mnkU kitų darbo žmonių, i 

nio nirk- (bus patenkintas, kas bus pas ---------- ------------- -
nrekvbos'^ymi°s kkusios produktu įmatomas: pakelti gamybi- 
1 y j dalies pirkėjas? Aišku, kad, m kolektyviečių aktingumą, 

į i jeigu koperacija nebus pri- .išplėšti žemės ūkio, produk- 
buvo pranešta apie 'nrioąino-A i«Qtfh™n-inc nri’ 'siruošus, jie atsidurs spe-(tų rinką, pritraukiant šion 

pašovimą ir areštavimą Domi- Ltine/ prekybos mano vi-ikulia"tų rankose. Nori ji ,rmk?n kolektyvietį ir pa- 
me Fontana, tai tas žmogus1 i - icvvqlvmn csnvipfi 'to ar nenori, bet sovietų (vienl daibo valstieti, nesan- 
nuo pavojingų žaizdų pasimi- _ 1 “ s y. .. 'rinka bus vietos koneraci-'tj kolektyve; geriau aprū-- nes prekybos ir išplėtojimą į1. viciub Kopeiaci t
re- knnprnriniii ir vihtvbinin'Jai egzamenų. Pasirody- ,Pinti daibminkus, ypatm-

Jisai buvo kaltinamas už l e c k a stj o.. t rinkoie snekuliantu ro- igai fabriku gamyklų mies- 
juodrankiška-grasinantį reika- prekybos organizacijų tin- <mas llnK0Je speKUliantų 10 ę „ n , . ,,
, __ " „ - , . Vlrv .,1™-: Q n-J n v> rv zv J ”lavimą 
Burnett.

Prokuroras David dabar ve-. 
da tyrinėjimą, kokiu būdu jis specialį nutarimą apie so-Į 
buvo pašautas ir ar policija (vietų prekybos išplėtojimą, mikine 
kalta nužudyme to žmogaus. įkuriame sakoma: “Nuolati- pardavėjams. Pavyzdžiui,. 
Apart mirusio buvusio areš-'nis lengvosios pramonės au- pastatyti stalą ir dargi prie, 
tuoto žmogaus, tapo suimtas (gimas įr augančios žemės Jo prityrusi žmogų, kuris’ 
r>o„i Rvnnn a. r.i.^ nroduktu narėm galėtu kapoti mėsa ir ją į v. , . . . . ,ze cs ūkio piouu. tų p e . . .. . . : žiūrės, kaip jo nariai perką

gimo galimybes uztiknna S.Y?2L Kolekty- h'inko> maisto Produktus?.
i labai dažnai gali būt pa- i Tuomet koperacija neišpilf 

dys savo prievolių prieš t 
(darbininkus ir tarnąutojup. 
į Kad būti savo pądėtieą > 
augštumoj, koperacija.: turi t 
'aktingai įsikišti į šią yie- 
tos prekių apyvartą. , <(x 

Laike tų ar kitų žerne$ 
ūkio produktų sezono rin- 

* ka perpildyta, bet būna 
pertraukos, na kad ir žie
mą, kuomet jau sunku gau- 
_i daržovių. Kas vietos 
gyventojams pakeis rinką?

Laike sezono kartais rin- 
kon priplaukia šimtai veži- 

Jmų su agurkais, vargiai ko- 
Tarp kito ko aš girdėjau Pel’acJa šiuo laiku galės 

samprotavi-i.1als na ir reikalo
- • . nėra, tai tiesiog nuostolis.

į_ Bet esant pigioms kainoms
(Tąsa 3-čiam pusk)

chozų.
Nutarimas apie

joj, kurie apmortgičiavo mies
tines nuosavybes daugiau, ne
gu ištikro galima būtų ant tų'parengimą eina ta pačia 
nuosavybių duoti paskolos, da
bar galvoja apie išleidimą 
valstijos paskolos bonų. Sako, 
būk iš to būsią šelpiami be
darbiai. Tikrumoje labai ma
žai tų pinigų pasiektų bedar
bius. Jų didžiuma sueitų į ki- 
šenius graftiškiems politikie
riams. O padengimui tų bonų 
mokesčiai vėl būtų padidinti, 
ir ant farmerių užgultų dar 
sunkesnė našta.

P e n n s y Ivanijos Farmerių 
Protective Asociacija susiorga
nizavo tuo tikslu, kad praša
lint tokias sąlygas. Šios orga
nizacijos pasisekimas priklau
so nuo bendro veikimo, ir vie
nybės, kokią jūs, draugai far- 
meriai, parodysite šiame savo 
reikale.

Ateikite į masinį farmerių 
susirinkimą šiandie.

Viršininkai Tarpvalstijinės

(Sovnaromo, VKP. (b) CK. įkivimąs pavienių pirkėjų 
nija pagerinimo prekybos^. Centrosojuzo atsišaukime;

= j tiesiai buvo sakoma,
(išstūmimas privatinio pirk-( 

U lio ir privatinės ;
(dar nereiškia visokios pre-j

ELIZABETH, N. J.—Kaip kybos panaikinimą, kad
jau “L.” 1----- ------

tikslu geresnio masių ap- t

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Praktinis nutarimų tiks- 

šiandien kiekvienam

oo hmm t i kln vkni’ Sovietu Sainnp-oi’Ldys koperacijos silpnumą, dėlių, labiau surištų su rin-
$2,000 nuo Joseph klvisoj Sovietų Sąjungoj. ^vaizdino dveiona ka- Bet apart šių tiesiogi-

l VKP (b) CK pereitų me-■ As Įsivaizdinu dvejopą i neužmirš-
- -- - - 'tu SDalio plenumas priėmė koperacijos rolę rinkoje. 11111 ... - ?.eiK!. V?uv. irs tų spalio plenumas Pllcmc .p^ turi atelti su tech- ti ir išplaukiančių is cia pa-’ 

pagelba produktu sėkmių. Kiekvienam dai-
• bininkų miestelyj yra - ko
operatyvas. Ką gi, ar jis 
! (koperatyvas^kaip pašali
nis tėmytojas ramiai sau

4

policisto, bet kada bedarbiai |nyči°s savininkai nukirto ________ ___ ___
pareikalauja pašalpos, -tai produkcija^jąpt, 5Q nuošimtį, pieno Gamintojų Sąjungos ir

Paul Bruno ir pats skundėjas,1 
kuris laikomas (labai keista) ! 
po $2000 kaucijos.

gauna policijos lazdų vieton laike gegužės, birželio ir lie- kiti pieno priėmėjai yra pa-’ 
pašalpos. 'ipOS mėnesiu. ' ' I kviesti į šį susirinkimą—tegul

’Abelnai medvilnes indust-: apgina, jei gali savo politiką,
iBerlyne išeinančio social- ri> nuPU°!ė balandžio mė- prieš farmerius 

demokratų laikraščio “Ko- J^sį net ant 70 nuošimčiu, 
vos” No. 6 pranešimais, pa- ™ ~
sirodo, kad Lietuvos žvalgy- nuo rugpjūčio m 
ba pradėjo smarkiai veikti visų audinyčių Naujosios 
Latvijoj. Po vadovybe ko- 11,470,920 staklių
kio tai naujo “oberšunsnu- 
kio” (taip jį socialdemokra
tų laikraštis vadina) į Ry
gą pribuvo daugelis Lietu
vos fašistinės valdžios šni
pų provokaciniais reikalais. 
Ir, kaip pasirodo, Latvijos 
va’džia labai puikiai šiame 
klausime kooperuoja. Lie-

Tai žemiausis nupuolimas 
., 1924 m.

Mitingan šaukią
Penn. Farmers’ Protec
tive Association.

balandžio mėnesyj buvo ope
ruojama tikta 5,979,474. 
Reišjda, nupuolė beveik ant] 
pusės.

Taip vadinama “Rayon,” 
'dirbtino šilko, išdirbystė 
nupuolė nuo 10 iki 15 nuo
šimčių. O šilko industrijos 
I gamyba nupuolė nuo 45 iki 

tuvos žvalgybininkai laisvai 50^ nuošimčių. Dirbtino šil- 
jaunasi Latvijoj, taip kaip ko didžiausios kompanijos 

industrija nutarė uždaryti 
“Jie net visas audinycias laike birže-

(daug spartesnį sovietų pre-j didesniu pirkėju. Kolekty-
I kybos išplėtojimą ir spar-Įvul.
.tesnį naujų magazinų tink- Vogiau parduoti- prekes su 
lo statymą, negu tai turi kaikuna nuolaida koperaci- 

. jai, negu vežti jas rinkom 
priežastis, i Vienu žodžiu, . koperacija

iišsiplėtojimui, yra nesupra- naudingu ūbiems pusėms,, 
. t. y. pirkėjui ir pardavėjui, 

jo ją5 nu-pirktyant $1000 vek- įpios koperacinės prekybos tarpininku. Tame sovietų

PASSAIC, N. J,. Buvęs pre
zidentas Henry Wessling už
daryto banko 'Steneck ,Trust
Company tąpp areštuotas, kai- vietą iki šiam laikui..;
tjinatosį ųž smugelišką apgavi- Svarbiausia prieše , . . ...

' fiią *Annos Mohr įsi Westfield, į kliudanti sovietų prekybos, turi būti patogiu, pigiu ir
-r ' .. .. . t,’ ,,.. J , I • .1-1 • •_____ • _____ ______________ nonrlinrrn olii am a i-m arSm c

t;

lio mėnesio, išmesdama ant 
gatvės tūkstančius darbi
ninkų.

j Viscose Co. audinyčia už- 
įsidaro, išmesdama virš 15,- 
000 darbininkų. Ši kompa
nija turi skyrius šiuose 
miesteliuose: MaYiBus t^pok, 
Pa.; su 4,000 buvusių dar- 
bninkų; Lewistone, Pa., su 
4,000; Parkersburg, W. Va.,, 
su 
su

J.' Jį policija kaltiną,Jkad ;L ...x.__ , v
jis -apgavingu būdu pyįlęalbė- Įtirnas ir nemokėjimas žy-

sėlio certificate nuo š.ųbank-japarat0 darbininkų dalies prekybos esmė, ir visupirm 
m.... . co. lPrieiti nuo mechaninio pre-^ia kryptimi eina koperaci-

Ikių paskirstymo relių ant jos darbininkų išpildymas,11.1 
sovietų prekybos išplėtoji-(generalinės partijos linijos. Įu 

na" ino relių.” ’ Jokiam atvėjy koperacija,
Pagalios, antrojo penkine- neprivalo supirkinėti pro-1 

•čio plano nustatymo direk- duktus rinkoje ir pakelti jų. 
ityvose XVII partijos kon- kainas.

prekių (tokios rūšies

ratavusio Steneck Trust
Banko.. - '■

-- --------------- ?-----------

MASKVA.-—Pakėlimui
šesnio darbo Donetzo baseine
angliais;trustas fhpo^padalin
tas į penkias .ąžęva'rąnkias ■ d a- j
lį^/SoĮvieįiiiės valdžios už du o-' ,
tis yra’ kaip, galint sutrumpint ferencija ypatingai nurodo:;
tą kelionę tžjį|(e? i technikinės I “Tiktai remiantis prekių i _ x ,
ir ekonominės aidininistracijos-apyvartos išplėtimu galima mus: o ar nėra visa tai pa- 
Maskvoj ir ant vietos dirban- ’užtikrinti tolimesnį spartų sitiaukimas nuo. generali-j 
čių kasyklų. ‘ ' 'pagerinimą darbininkų ir nės partijos linijos? Man

ir

D. K-tjp.
pas save namie.

Toliaus rašoma:

f 3,000 ir Roanoke, N. 
4,500.

-r.-..-A
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APIE SOVIETINĘ 
PREKYBĄ

(Tąsa iš 2-ro pusi.), 

supirkti rinkoje atliekamus ! 
agurkus ir parengti juos 
žiemai—tai jau koperacijos 
uždavinys. Maža to, ji tu- • 
ri susitarti su ištisa eile ko-| 
lektyvų apie pristatymą jai i 
žiemą tokių produktų, kaip; 

^bulvės, morkos, kopūstai ir : 
t.t. Suprantama, kaina turi ■ 
būti atatinkamai pakelta tu- J 
rint galvoj produktų saugo-! 
jimą ir jų pristatymą.

I

Štai jeigu koperacija ap-' 
sidirbs su šiuo sunkiu ir su-, 
dčtingu uždaviniu, reikalau-; 
jančiu ir dalyko žinojimo ir | 
praktinio lankstumo, vadi- i 
nąisi, ji teisingai suprato už- į 
davinius, kuriuos pastatė 
jai partijos ir vyriausybės 
nutarimai.

Sovietų rolė prekybos iš- . 
plėtojime labai didelė. Ne-; 
galima gi manyti, kad pa-; 
kanka vieno įsakymo, ir vis- ■ 
kas pats savaimi įvyks. Vi- 
supirma mieste ir darbinin-1 
kų miesteliuose reikia su-' 
daryti šiek tiek palankias 
apystovas, kad kolektyvie- 
tis turėtų galimybę pastaty
ti po apsauga arklį, išsigert

Netekom Kovingo Dnu-i X* .
Prasidėjus didžiajam karui, 

jis buvo bandomas pasiųsti 
ginti Anglijos kapitalistų in
teresus. Jam atsisakius 1917 
m., buvo išdeportuotas Rusi-j 
jon į Archangelsko guberniją.

Rusijoj tuo laiku ėjo smar
kiai prisiruošimas proletari- 

; nei revoliucijai. Drg. V. N., 
| kaipo emigrantui, teko susi
pažinti šiek tiek su revoliuci
niu darbininkų judėjimu.

Nekurį laiką Rusijoj pagy
venęs, vyksta Lietuvon. Ke
lionėje vokiečiai sugauna ir 

j paima nelaisvėn, kurioje šiaip- 
tbetaip jis išlaikė gyvybę nuo 
Į bado mirties. Pasiliuosavus iš 
į vokiečių neleisvės, parvyksta
Lietuvon ir apsistoja pas savo i 
žmonos tėvus.

1920 m. kovo mėn. Anglijos

go Vlado Naujokaičio
i

Drg. Vladas Naujokaitis

ir pagelbės atkviesti > likusius gal. 
tris sūnus ,dukterį Ir žmOną.,

Sūnams atvažiavus, drg. V. 
N. neteko darbo ir visi trys pa
liko kritiškiausioje ekonomi
nėje padėtyje, būdami bemaž 
metus laiko be darbo. Vė
liaus sūnūs gavo darbą restau- 
ranuose,—vyresnysis su $5 al
ga į savaitę už apie 90-95 dar
bo valandas, jaunesnysis po $3 
4 į savaitę už tiek 
bo valandų.

Tokiose sąlygose 
mi, sūnūs be abejo,
nei bedarbiui tėvui nei likusiai 
Lietuvoje šeimos daliai duot 
paramos. Visi gyveno didžiau
siame skurde.

Drg. V. N. tokioj padėtyje 
esant, daug gelbėjo 
Miknai, pas kuriuos 
kutintus kelis metus 
Bet ir Miknai netekus
jo šeimai patekus sunkion eko
nominei! padėtyn, jie irgi ne
galėjo daug kuo gelbėti. •

Drg. V. N., gerai matyda
mas, kokia padėtis laukia jį J 
ir jo rėmėjus d. Miklius, ir 
dar gavęs iš Lietuvos nuo žmo
nos laišką, kuri, likusi viena 
su vaikais, šaukiasi pagelbos 
iš jo, susitikus visiškai su ba
do šmėkla, nutarė palikt Mon
treal}} ir važiuoti darbų jieš- 
koti. ■

Gegužės. 25 d. apleidžia

pat dar-

gyvenda-

CANADA.
d. birželio,! valdžia išdeportavo jo šeimą, 

pranešė iš j tuo laiku gyvenusią dar Ško-

MONTREAL,
Antradieni, 14
‘ M o ntreal Star

LondopdfOnL, žinią, kad mon tijoje. Lietuvoje sutinka gana • 
tretttiečiui d. V. Naujokaičiui sunkios gyvenimo sąlygos jį i 
nukritus po einančio prekinio jr jo šeimyną. Tokiose aplin-, 
traukinio ratais sutrintos abi-1 kybėse gyvendamas 
dvi kojos ir j

' ko j e padėtyje.
■ nos tas pats “M. St.
kad jau numiręs.. Daugumas pitalistinėje sistemoje 
Montreal© lietuvių, ypatingai būti žmoniškas.
organizuoti darbininkai su di- to, kad su tokiu išsilavinimu, 
džiausiu nustebimu ir širdgė- • kaip jis kad buvo įgijęs vien 
la sutiko tą žinią, nes darbi-1 iš maldaknygių, gyvenimo ko- 
ninkų revoliucinis judėjimas i voi yra sunku. Pradeda la- 

' pajuto didelį nuostolį. vintis, skaitydamas darbiniu-
Netekome tokio draugo, kišką spaudą, kurioje rado at-

pradeda
• jis randasi kritiš-• daugiau galvoti ,nagrinėti gy- 

Sekančios die-'venimo eigą ir prieina išvadų, 
praneša, i kad darbininkų gyvenimas ka- 

negali 
Kartu pama-

* arbatos, esant norui nueiti 
į kiną, skaityklą, gauti pa
tarimą pas agronomą, juri-

■ diniais klausimais ir t. t.

kaip VI. Naujokaitis, kuris su sakymą į jam dar neaiškų 
; visu atsidavimu energingai dir- klausimą : kodėl proletariato 
bo, būdamas nariu ALDLD 137'toks žiaurus gyvenimas ir kas 

; kuop., Kanados Darb. Apsig.'tam kaltininkas. Tai supras-
Visa tai prekybos dieną tu
ri aptarnauti valstiečius.

Keliai, einanti miestan,, 
laikas privesti tvarkon. Pa
ti rinkos aikštė turi būti 
patogi, ir kiek galint veži
mai turi būti sustatyti su
lig parduodamų prekių rū
šimis. Vienu žodžiu, mies
tas pats turi traukti j save 
kolektyvietį ir pavienį dar- 
bo Įvalstiėtį.

Lengvatos, kurias gauna 
kolektyviečiai ir pavieniai 
darbo valstiečiai, labai žy
mios, bet jos bus tuo di
desnės, juo geriau bus dir
bama žemė, nes svarbiausiu 
javų parengimo rodikliu 
visgi yra užsėtų hektarų 
skaičius. Žemės ūkio pro
duktų gamintojai pas mus 
randasi išimtinai palankio- 

. se sąlygose: milžiniškas 
pramonės augimas, o kar
tu su ja ir miesto gyvento
jų, reikalauja labai daug 
žemės ūkio produktų. Koks 
tik bebūtų produktas, kad 
ir kažkiek jo užaugtų, pra
monės gyventojai viską iš
pirks, jeigu ne m aitu i, tai 
techniškiems reikalams. Pa
ti gamyba žada gerus re
zultatus, turint omeny j, kad 
sunkiausias persilaužimas 

^—‘•perėjimas nuo pavienio 
*ūkio prie kolektyvio pama-

Lygos lietuvių skyriuje, Bedar
bių Taryboj’ ir Kanados Ko
munistų Partijoj.

Jis nors buvo amžium nejau 
nas ir smarkiai nukamuotas 
kapitalizmo, kaipo proletaras, 
bet organizaciniame darbe, ne
žiūrint, koks jis buvo, ar pa
vojingas ar ne, visuomet sulig 
išgalės dirbo, niekuomet nesis
kųsdamas nuvargimu tame 
darbe.

Šios darbininkų organizaci
jos išreiškia proletarišką už
uojautą likusiems jo dviem sū
nums Vincui ir Juozui, gyve
nantiems Montreale, ir žmonai 
su keturiais jo šeimynos na
riais Lietuvoje. Ir kviečia li
kusius be1 globėjo jo šeimos 
narius su padvigubinta ener
gija stoti į revoliucinį darbi
ninkų judėjimą, kad uždavus 
smūgį tai ^tvarkai, kuri išplėšė 
jų globėją šeimos tėvą.

Drg VI. Naujokaičio Gyveni-: 
mas ir Darbai

Draugas V. N. gimė 1888 
m. Vilkaviškio apskrityj, Pa-j 
javonio valsčiui, Spartavo kai-į 
me, neturtingo valstiečio šei-, 
moję (turėjo 3 margus žemės' 
ir lindynę). Iš pat jaunystės,1 
kaipo beturčiui, teko pas buo-' 
žes tarnauti, pradedant pieme-1 
niu, baigiant sunkaus darbo 
darbininku. Paūgėjus šeimai, 
kuri susidėjo iš keturių brolių 
tarnaujančių buožėmis ir ne
matančių niekiek geresnės

Idamas, pradeda dalyvauti Lie
tuvos darbininkų revoliucinia
me judėjime. Darbuojasi Lie
tuvos- proletariato naudai kar- 

I tu su taip gi šiais metais miru- 
Į siu d. K. Matulaičiu. 1925 me- 
j tų pradžioje jis su kitais ko
vingais Lietuvos darbininkais 
tampa areštuotas ir kankintas 
Vilkaviškio žvalgybos budelių. 
Kankinimai ir kalėjimas jam 
suteikė revoliucionieriaus idė
ja.

Birželio mėn. 1925 m., ver
čiamas ekonominių gyvenimo 
aplinkybių, padedant finansi
niai jo broliui Vincui, gyvenan 
čiam Škotijoj, išvyksta į Ka- 

. nadą. Kanadon keliavo jau 
ne su tikslu laimės susirasti, 
kaip kad keliaudamas į Škoti

ją manė, bet tikslu apginti sa
ve ir savo šeima nuo bado.

Atvykęs Kanadon, iš karto 
j pradeda dalyvauti darbininkų 
judėjime, skaito darbininkišką 
spaudą. 1928 m. apsistojęs 
Montreale gyventi, įstoja į AL 
DLD. 137 kuopą. Energingai 
dirba jos auginime. 1929 me
tais, kaipo narys darbininkiš
kos organizacijos, dalyvauja 
“Laisvės” vajininkų tarpe, 
gaudamas keletą skaitytojų 
“Laisvei.” 1930 m. susiorga
nizavus Kanados Darb. Apsig. 
Lygos lietuvių skyriui, tuoj 
stoja nariu ir energingai daly
vauja jos veikime iki pat sa
vo mirties. Šiais metais buvo 
organizatorium lietuvių sky
riaus.

draugai 
jis pas- 
gyveno.. 
darbo ir;

Bet neteko Montrealą vo.t^jų ir spartesniu žingsniu pai nepadarius nuostolių. Te
pasiekti... Birželio 14 dieną, '‘žengti prie mūsų klasės; pilno del visų pareiga, kaip dele^a- 

itų—svečių, taip ir vietinių įsi- 
į gyti tikietus išanksto. Dary
kime, kad draugėm už sunkų 
darbą nebūtų nuostolių. Va
karienės tikintas tik 50c. Vie
ta—Liet, svetainė ,6835 Super
ior Ave.
LDS. Jaunuolių 113 Kp. Šokiai

Ketvirtadienį, 30 birželio, 
Lietuvių Darbininkų svetainė
je, 920 E. 79th St., LDS. 113 k. 

Kom’si-i rengia svečių išleistuvėm šo- 
ius. čia bus paskutinis va- 

Paša-' karas su- svečiais delegatais.

2:35 vai. ryto, Londone, Ont.?, laimėjimo, 
jam norint užsikibti ant ėinkn-i !
čio tavorinio traukinio, nętikė-i r»irrii i 
tai paslydus, jis' nukrito po | CLEVELAND, OHIO 
vagono ratais, kurie nupjovė j > . 7
jam abidvi kojas ii’ smarkiai' . ——-
kūną sužalojo. 7 valandoms 
praslinkus po to įvykio, Victo-- 
rio’s ligoninėj Londone mirė....

Tokie nuotikiai, kaip kad, Į 
atsitiko su draugu Vladu Nau-|. 
jokaičiu, prie šiandieninės sis-Į 
temos kartojasi kiekvieną die-i 
ną visuose kapitalistiniuose 
kraštuose. šiandien, 'ka-d';!; 
greitieji, gerai įrengti keleivi- 

1 niai traukiniai eina bemaž tuš- 
| ti, . tai tuo laiku darbininkai, 
kurie pastatė tuos traukinius, 
turi kibti į prekinius, 'trauki
nius, keliaudami bejieškant 
darbų, arba žūti po jų ratais.

Ar toks sutvarkymas' gali 
būti leidžiamas gyvuoti? Ne I j 
Tas laikotarpis, kuris darbi-

I ninku klasei nešė skurdą, su- 
"1 teikė ir suteikia 

smūgius, žudydamas šeimas! 
ar jų globėjus, turi baigti sa
vo dienas. Gana jau prisiur
bė mūsų kraujo, gana prisi
žaidę mūsų skausmais ir mirti-1, 
mis saujalė parazitų.

Tad, šiandien mes, viso pa
saulio darbininkai, arčiaus

K. K.

Trečiadienį, 29. d. birželio, 
Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo Am. 24 kp. duos šau- 

į nią vakarienę. Kiek tęljo -paJ 
j tirti, tai sugabiausios . dfaiigės 
I apsiėmė kukoriauti.
i ja dirba išsijuosus, kad parū-' 
-/pinus, kas reik al i n g a.

liečiai užsisako tikietus ant va-į Bus užbaiga mūsų seimų- kon- 
karienės. Tiek vakarienės ko-1 ferencijų vakarų pramogų, kur 
misija prašo, kad norintieji įsi- mūsų jaunimas turės progos 
gytų tikietus iš kalno. Drau- j liuosai praleisti laiką su kitų 
gės moterys tą vakarienę d'arO j kolonijų jaunais draugais-gė- 
uz’ prieinamiausią i kainą ; : jos mis.
nenori -pasipelnyti-, kaip iš sve- ■ 
čių, taip ir • vietinių gimpatį- 
zatorių šiame bedarbės, laike. ~-

! Bet tuom pat kartu nori žino-' 
ti, kiek bus svečių, kad kuo-!

M-ka.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

žiauriausius j

Montrealą, išvažiuodamas už- glauskimės prie mus klasės va-1
sikibęs ant prek. traukinio, nes 
neturėjo kuomi “fėrą” užsimo
kėti.

Po išvykimui, kaip rašė laiš
kuose, buvo apsistojęs Otta- 
woje, Toronte, Windsore ir j 
Londone, Ont., jieškodamas Į 
darbų, bet sutikęs tos pačius 
skaitlingus būrius - bedarbių, 
vėl nutarė bevilčiai grįžti at- Į

do Kom. Partijos. Likime iš- | 
tikimi kareiviai savo klasės 
reikalus ginti taip, kaip mūsų 
draugas Vladas N. gynė pas
kutiniais savo gyvenimo me
tais. Jo tikslas išvysti darbi
ninkų klasės laimėjimą liko 
neatsiektas; todėl mūsų, gy
venančių, pareiga jo vietą už
pildyti dešimtimis naujų ko-1

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer- ’J, 
sey valstijose H

Užtikrinu, kad mano pa- <|> 
tarnavimas bus atatinka- ’ 
miausias ir už prieinamą 4. 
kainą. Nuliūdimo valan- Į 
doje, prašau kreiptis prie ,J. 
manęs sekančiu antrašu: I

.1 
1439 South 2nd Street į

PHILADELPHIA. PA. 1
Telefonai: Heli—Oregon 8136 1

Keystone—Main 1417 <I>

te jau baigiamas.
'Baigdamas turiu štai ką 

pasakyti: savaimi supranta
ma, kad šis visas sudėtin
gas darbas, išsklaidytas pb 
visas įstaigas ir gamybos 
kanalus, turi direktyviniai 
susivienyti ir turi būti veda
mas vietos partinių organų 
ata'tinkamybėje su VKP 
.(b) CK. ir vyriausybės nu
tarimais. Pergalės užusta- 

Stas glūdi tame, kad vietos 
(organizacijos rimtai supras
tų, jog ši socialistinės sta- 

z tybos sritis—labai rimta 
sritis, su gana sudėtingo
mis klasių.kovos formomis.

; ateities, jie susitarė vienam 
pavesti tėviškės “turtą”, o ki- 

, ti trys apleido Lietuvą, tikėda- 
i miesi susirasti laimingesnį gy
venimą; išvyko į Škotiją, jų 
tarpe ir Vladas, būdamas 18 
metų jaunuolis.

i Nuvykęs į Škotiją gavo dar
bą anglies kasyklose, sutikda
mas dar žiauresnes gyvenimo 

! sąlygas. Pagyvenus keletą 
įmetu apsivedė su Ona (Dereš- 
i kevičiute, kilusia iš to paties 
j krašto neturtingų Virbalio 
j miesto gyventojų. Abudu to
kiose sąlygose gyvendami, ma
tė grynus faktus iš baisaus ka- 

Į pitalistų pavergimo. Bet tuo- 
1 met tą pavergimą vertjno,

1931 m. pradėjus šėlti Ka
nadoj reakcijai, jis suprasda
mas, kaip brangūs revoliuci
niam darbininkų judėjimui iš
tikimi kareiviai, stoja į Kana
dos Komunistų Partiją ir su vi
sa energija dirba, sąžiningiau
siai atlikdamas jam uždėtas 
pareigas. Būdamas’ smarkiai j 
nukankintas, per kelis desėt- i 
kus metų bekraujant kapita- i 
listam turtus, paliko silpnos 
sveikatos, bet niekuomet nete
ko girdėti, kad jis skųstųsi nu
vargimu, dirbdamas revoliuci
niam darb. judėjime. Pasak i 
jo, “sau dirbdamas, niekuo- i 
met nejaučiu pavargimo.”

Kanadoje gyvenimas pir-' 
maišiais dviem ar trim metais'

' ^DETROITO ’ LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS " Į 

čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- į 
tu s daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku. į 

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas J 
870J JOS. CAMPAU AVĖ. ir S046 CHENE ST., DETROIT, MICH, j

ėjo dar šiaip taip, šiek tiek 
susitaupęs pradėjo šauktis iš 
Lietuvos savo šeimą. Pirmiau
siai 1930 m. atsikvietė du sū
nų, Vincą ir Juozą, manyda
mas, kad vyresnis sūnus 17-19 
metų amžiaus gaus čia darbo

Luckies yra teisingi apie 
šį labai svarbų klausimą

r I^YLĘK apie tai”, sake cigaretų 
verslas . kada mes pirmiausiai 

iškėlėme klausimą - “Ar užsitrauki?”
Tačiau tylėjimas auksinis tik kada 

neprotinga kalbėti. Tegul kiti pasi
aiškina dėl savo ryškaus šio dalyko 
vengimo. Lucky Strike aiškiausiai 
parodo savo poziciją . .. nes ištikrųjų, 
dūmų užsitraukimas yra labai svarbu 
kiekvienam rūkytojui,

Nes kiekvienas užsitraukia dūmą - 
ar tai numanydamas ar ne . . . kiek
vienas rūkytojas įkvepia kokią nors

dalį dumi} kuriuos jis ar ji ištraukia 
iš cigatcto.

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike 
yra teisingi apie šį labai svarbų 
klausimą dėl to, kad tūli nešvarumai 
glūdinti net puikiausiame, lengviau- 
siame tabake'yra pašalinti Luckies 
įžymiuoju valymo procesu. Luckies tą 
procesą išrado. Tik Luckies jį turi! 

“It’s toasted”
Jūsų Apsaugo

prieš knitėjimus » prieš kosulį

O. K. AMERIKA *
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 modcrnilkiį minulių su pasaulio geriausiais 
šokių orkestrais ir Lucky Strike perstatymais, kiekvienų Antradienio, Ketvirtadienio, įr Šeštadienio 

vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.



Puslapis Ketvirtas _____ ______ 
___JL. __ _ , ... _ . .. '
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B ? KUR YRA PEKLA? *jfj (Sulig Marshal J. Gauvin) . j|“Įj
n::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: a. M. Metelionis

ku, kad jie buvo klastingi, bauskite, o ne tą 
Jis pasiteisino, kad, ant “jo 
nelaimės,” jis į juos žiūrė
jo “prie prastos šviesos.”

“mergai-
tę.”

Pasileidžia darban liežu
viai kitu advokatu. Vienas 

Norsjis tuos dokumentus po kitam jie gauna baisą po 
išlaikė pas save kelis mene- keps sykius ir mala—mala

(Pabaiga)
Dar nesenai pergyventas pasaulinis ka

ras. Per daugiaus, kaip keturis metus, 
daugiausia krikščioniškos, žymiausios tau
tos, su vėliausio išradimo , ginklais, kokius 
tik žmogaus protas žinojo, kariavo ant že
mės, ore ir ant vandens, žudė vieni kitų 
gyvybes milionais ir naikino visuomenišką 
turtą. Per 52 mėnesius tūkstančiai kanuo- 
lių staugė su mirties griausmais. Desėt- 
kai tūkstančių kulkasvaidžių, iššaujančių 
šimtus kulkų j minutę, be pertraukos per 
dienas ir naktis darė našles ir našlaičius. 
Buvo milionai tonų amunicijos' išsprogdin
ta ir su tuom nesuskaitoma daugybė žmo-! 
nių buvo išžudyta. Per dienas ir naktis, j 
kol tas mirties šokis tęsėsi, tai jauniems 
vyrams buvo rankos, kojos, galvos ir kitos 
kūno dalys nutraukiamos ir jie suplėšomi' 
į šmotelius. Šimtai karo mūšių laukų bu
vo nulaistyti žmonių krauju ir nukloti lavo
nais. Milionai motinų, ašarodamos ir iš 
gailesčio alpdamos, bučiavo paskutinį sykį 
savo sūnus. Milionai pačių ip vaikų su 
skaudančiomis širdimis, su verksmais pas
kutinį kartą skyrėsi su savo vyrais ir su 
tėvais, keliaujančias į karą. Likusieji na
mie per dienas, savaites, mėnesius, didžiau
siuose rūpesčiuose, nemiegodami kankino
si del savo mylimųjų likimo, ir po to atei
na žinia, kad jos sūnus, vyras arba tėvas 
tą ir tą dieną buvo užmuštas. Beje, jūs 
norite žinoti, kur yra pekla‘L Tai klauski
te tų, kurie girdėjo staugimus tūkstančių 
didžiausių kanuolių ir matė savo artimų, 
savo draugų kūnus išnešiotus į šmotelius; 
arba klauskite tų, kuriems durtuvais per
vėrė širdį, kaipo įkalbėtiems “priešams,” 
taipgi nežinantiems, delko jie kariauja. 
ryDar paklauskite tų, ką girdėjo dejavi
mus ir dantų griežimus sužeistų, ką žiūrė
jo į akis didžiausiuose skausmuose mirš
tančiųjų ir matė, tartum medžių krūvas, 
suverstus lavonus. Visi šitie tau atsakys, 
kad karas yra tikra pekla.

Tas karas jau praėjo, bet laike jo dešim
tis milionų jaunų vyrų buvo išžudyta; ki
tos kelios dešimtys milionų vyrų buvo pa
daryta protiškais ir fiziškais paliegėliais. 
Tas karas pripildė pasaulį vargais, uba
gais ir dar didesne neapykanta.

Šimtas metų taikos neužgydytų tų dide-;

lių žaizdų, kurias padarė pasaulinis ka-
ras.

Laike karo buvo sakoma, kad tai karas 
už “demokratiją,” kad karas “už baigimą” 
visų karų. Bet dabar ir vėl patys buržua
ziniai karų žinovai sako, kad jeigu neįvyks 
kokia stambi permaina pasaulio padėtyj, 
tai ir vėl nepoilgam bus naujas pasaulinis 
karas ir dar daug žiauresnis. Senai kada 
generolas Shremanas yra pasakęs: “Karas 
yra pekla,” ir tai yra tiesa. Visur yra 

! pekla, kur vyrai ir moterys dreba prieš 
'religijų padirbtus baubus; kur vyrai ir 
'moterys rauda, kad jų gyvenimas praėjo 
be vertės, kur nuliūdimai, skausmai ir ken
tėjimai, kur prietarai ir nežinojimas turi 
surakinęs žmogaus protą; kur tautų ir re
ligijų savitarpinė neapykanta; kur vyrai 
yra išnaudojami, moterys ir kūdikiai yra 
pavergiami; kur vyrai ir moterys del skur
do, kančių ir prietarų nustoja proto, o įsi
vaizdinę nebūtus daiktus ir už juos mušasi, 
tarnaudami valdančios klasės reikalams, 
kapitalistams. Pekla tarptautiniuose ka
pitalo lenktyniavimuose, kurie išsivysto į 
karus,—į karus, ką pripildo pasaulį negy
vėliais, ubagais, ir pasėja sėklą naujų 
karų, naujos peklos. Šis kapitalistinis pa
saulis turi tokią baisią peklą, kad jokis die
vas, nežiūrint, kiek jis būtų visagalis, kiek 
jis būtų žiaurus, tai vis nepajėgtų panašią 
peklą įtaisyti, kaip kad darbo žmonės su 
savo šeimynomis kenčia nuo kapitalistinės 
tvarkos.

Kadangi jau mes žinome, kur toji, baisi 
pekla yra, ir kadangi dauguma iš mūsų jau 
šiandien toj pekloj gyvename, tai ir kyla 

; klausimas, ar randasi būdas, kaip iš tos 
peklos ištrūkti? Taip, yra. Tas yra moks
le ir kitokiame visuomenės sutvarkyme. 
Mes turime per kovą paliuosuot darbinin- 

ikų klasę, turime paliuosuoti jos protą nuo 
bereikalingos baimės ir nuo prietarų gar
binimo. Mes turime atvesti kiekvieną dar

bininką ir darbininkę prie sveiko protavi
mo apie savo klasinę padėtį, prie gyvenimo 
faktų, kurie parodo dalykus tikroj švie
soj. Tik per drąsų ir sveiką protavimą ir 
per organizaciją darbininkui suras būdą, 
kaip pasiliuosuoti iš vargų, skurdo ir tam
sybės. Žinojimas ir klasinė kova pašalins 
peklą. į

sius.
Kalba drg. Mockaitis, pro-, 

gresyvių kandidatas į vice-Į ponus nuplauti, kad išgelbė- 
prezidentus. Jis trumpai ti jų kudašių. K1 J 1 ' 
nurodo, kaip ta nelaiminga pasidarė klausytis jų pra- 
komisija pono Devenio “ne-i kalbų, 
surado”

Antradien., Biržei. 2$, 1932

Taipgi bus Šokiai, užk 
j gėrimų. širdi

tKo

> pietų, 
ir
e-

pasekėjai, darbininkai, sta- Prakalba prasidės 4 vai, 
čiai veržiasi 1 kovą. Kai minkštų 
kurie kalba labai aštriai, re- čia visus 
voliuciniai. Smerkia ponus! 
iš peties. Reikalauja juosi 

]bausti. Grigaitis ir Bago-j Kuopos
ičius pamato, kad Čia bus mas atsibus seredos vakare, birželio 

. . i -i • 1 - • . i 2° 1 ” — •’ ; velniava, kad jų pasekėjai! 7 
. Jie negali to-

PLYMOUTH, PAĮ.
ALDLD. 97-tos kuopos susirinki-

be pasigailėjimo, trina,
liną ta dalyką, o vis, kad i v.vlUJava’. ?.c1 i j lema pertom nonas nnnlanti. kad isgelbe-į,- n . • . (( j „Net šlykštu j hau klausytis tu ‘raudonų”

■ J spycių, todėl nervuojasi.
. O pirmininkas, po- !. Miliauskas duoda į

nas Mikalauskas, tyčia ne- įmesimą, kad seimas pripa-1
—...... '"’s tu laiku Pild.1

_ ’ 1 V i

Duoda Tarybos narius kaltais ir ■ įvj 
Pirmininkas 

kad įnešimas 
vietoj. Drg. Miliauskas pa

— ir dar siūlo jieško- — --------------- , -v—- -- ,
Tuo tarpu kitu kaltiniu- mato eilinių delegatų, reika- ^ntų visus

PRADŽIA AUDRŲ SLA. savybę aprašė
SEIME; FAŠISTAI IR kad gauti iš SLA paskolą!jam ir davė, kaipo 

... darbuotojui.”
11. Pild. Taryba reikala-

SEIME; 1
SANDARIEČIAI !
VIENIJA, KAD IŠGEL-1 
BĖT KAILĮ PILI). TA

RYBOS

Užunariui, <ponas Devenis pinigų, jie 
i “geram

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
Vieni Kitiems Padeda ir 

Visi Bendrai Skuta SLA
'■ Tas pats delegatas sako

SUSI- ant $25,000.
2. Sekretorė J u r g eliūtė

negalėjo komisijai priduot Įvo, kad specialė komisija at- 
jokių dokumentų reikale šauktų pastovių komisijų 
Mos paskolos, nes, “ant ne- suvažiavimo kaltinimus.
laimės,” visi jie kažin kur j 12. Kad gaudyti Devenį, 

! dingę. ! tai šnipams užmokėta šeši
3. Visa Pild. Taryba tą Išimtai dolerių.

paskolą užgyrė.

12. Kad gaudyti Devenį,

! rlas pats delegatas sako, . | 13. Devenis buvo sugrįžęs
ve kokia tvarka yra davime Sekietorc pasiuntė $žo,- į New Yorką ir visi žinojo, 
paskolų ponams: Štai Chi-000 cckl tiesiai. Devemui, ,kur j — ranįasp jurgeHp_ 
cagos dalykai. Ponas Julius negaudama nuo jo jokio do- ,^s j)UV0 reikalauta per te- 
Mickevičius, “Naujienų” gi- .kumento. Įlefoną Devenį tuojaus sua-
zelis, .prašo paskolos iš SLA: '5. Duoti pinigai be jokio i Testuoti, bet' tas nepadary- 
iždo. Jo nuosavybę “aprai- paliudijimo, be jokio pakvi-jta. Devenis paspruko ir 
zuoja” (nusprendžia nuosa- tavimo, už ką jie duodami. |Per Kanadą išmovė į Lietu
vybės vertę) ponas Mišiū-.Tik po kelių mėnesių po ati-'-V‘T
nas. Paskui Misiūnas p ra- davimo $25,000 gaunamas; 14. Dr. . Devenis,. brolis 
šo paskolos. Mišiūno nuosa-'falsifikuotas mortgidžius. i ano Devenio, nesenai lanke- 
vybę “apraizuoja” Sinkus.! „ . , . . T , v Įsi SLA centre, veikiausia Paskui Sinkus prašo pasko- i g Advokatas l.opato uz-|savo proiio rejka]ajS) bet 
los. Jo nuosavybę “aprai-Į8yrc lr dar Į Jurgeliūte ir kiti ponai tyli,
zuoja” Krukonis. Paskui '«avo $25 uz tataL
Krukonis -prašo paskolos. Ir Į 
taip važiuoja ponai vienas; 
po kitam į SLA iždą.
Raportas Specialės Komisi

jos del Waterburio
Paskolos

Ateina kaleina Devenio-
Užunario paskolos iškėli
mui. Pereitam seime buvo 
išrinkta specialė komisija to 
reikalo ištyrimui. Jon įėjo 
ponai advokatas Lukošius ir 
biznierius Tareila. ^tai ką 
komisija savo raporte iškė
lė:

1. Devenis tyčia savo nuo-

Kokia iš to išvada? Koks
7. Iš SLA iždo užmokėta specialės komisijos patari-

; n • i • ■

už Devenio nuosavybę
700 taksu, kuomet ta nuosa- jrimas: 

•_lvybė dar nebuvo perimta į;
SLA rankas. Tie pinigai 
kaip į vandenį įmesti.

8. Devenis p a s i n audojo 
sekretorės panelės Jurgeliū- 
tės jam prielankumu išgavi
me šitos paskolos.

9. Nuosavybė nebuvo ap
drausta nuo gaisro ir Pild. 

[Taryba nesirūpino.
1 10. Pild. Taryba užgyrė 
paskolos davimą ir nedarė 
jokio tyrinėjimo apie tos 
nuosavybės stovį.

Ogi tik vienas pata- 
“Gaudyti kriminali

stą Devenį” O kas daryti su 
i ponais, kurie įvelti į šitą pa
skolą? Nieko nedaryti.
Prasideda Audra, Plovimas j 
Jurgeliutės ir Teisinimas

Pomp
! Diskusijose daug dalykų 
iškilo ir paaiškėjo. Paaiš
kėjo tas, kad visi ponai yra 
susipurvinę rankas su ta pa
skola. Ponas Gugis irgi ma
tė tuos falsifikuotus doku
mentus ir nieko blogo tame _ 

Prašė nematė, nors kaip diena aiš-

7 vai. vakare, ant Stravinsko 
42 Ferry St. Malonėkit

knygą.
M. O. R. Sekr.

(152-153)

BALTIMORE, MD.
Svarbus Pranešimas

Vietinė Komunistų Partijos sekcijai 
į rengia išvažiavimui—pikniką, kuris' 

yks liepos 3, Matulonio ūkėj. ši 
į vieta visiems lietuviams yra gerai 

Pa- ■ žinoma kaipo tinkamiausia tokioms 
HC ; pramogoms. Be to, čia ir todėl yra 

| svarbu dalyvauti, kad visas pelnas 
i yra skiriamas Kom. Partijos reika- nesivaro ! Ems, kuriai šiandien taip labai rei- 

tt.,. ikalinga finansinė pagelba. Nds ve- 
_ „ Kltljdimas rinkimų kampan, daug lėšuo-
mūsų draugai, nors parėmė, !•’?• lo(.įe|.1 škaitlingai dalyvaukite

_ _______ir joSjVeda- 
už darbininkų klases pa- 

| siliuosavimą._______________ ‘ i * I t
Vinco Duktė 

(152-153)

CHESTER, PA.
Visiems pranešame, kad rengiamas 

; piknikas, 19 birželio’ 
neįvyko iš priežasties blogo oro. Už
tat tas piknikas tapo perkeltas j 

ir lai bendrai su kontrolės i'ępos artą, atsibus ant 15th ir 
: Highland Ave., Chester, Pa. Kune 
turite įsigiję tikietų nenumeskite, tie 
patys bus geri liepos 10-tą. O kuris 
dar neturite, malonėkite.

(152-153)

ALDLD 6-to Apskričio 
Pranešimas

Visos kuopos jsitėmykite apie pik
niko perkėlimą iš 15 dienos liepos 
j 10 d. liepos, vadinasi, piknikas 
įvyks parimau vieną savaitę.

Priežastis persikėlimo yra tokia: 
15-tą, dieną liepos rengia didelį tarp
tautinį “Daily Workerio” parėmimui- 
pikniką, cįelei kurio mes turėjome pa
keist dieną. Kaip matot draugai, 
del šios priežasties^jpjJtnikas nukel
tas j 10 d. liepos, vlgjltimorės, Kaš
tono, Chestcrio, Riversides, Burling; 
tono, Camdeno ir Philadelphijos kuo
pos organizuokit mases į pikniką. 
Piknikas įvyks Vytauto Parke. Kel
rodis bus pagarsintas vėliau “Lais
vėje”.
ALDLD. 6-to Apskričio Sekr.

A. J. Smitas.
(150-152)

i 29 <i., < .... ______  ____ .. .
svetairiės, 42 Ferry St. Malonėkit; 
visi atsilankyti, ir galėsite pasiimti 
naują ’

kų nemato. O tie kiti kai- laujančių balso, 
tininkai yra visa Pild. Ta- kalbėti tik ponams 
ryba. Bet specialė komisi-1 vienas < 
ja nepataria ką daryti su į kantrybės ir naše 
šiais prasižengėliais. Drg. j ko: Vyrai, 
Mockaičio kalbai ploja dau-inesispjaudykite, nes mano 
gelis delegatu. ; nervai nebegali išlaikyti ir . v. ...... ........

ordoicfi QPQiia bet UCLeikalaVO, kad įnesi- kite Komunistų Partiją 
Brooklyniškis Ginkus gai-‘ c “ mas būtų leistas svarsty-!jnas kovas uz darbimnic

lisi “tos-mergaitės” (Jurge-I Fašistas advokatas Bor- Eiliniuose delegatuo-; 
liūtės), kurią čia kas nors i (lenas (Bagdžiūnas) išrėžia se būtų gavę pritarimo, 
nori “nukryžiavoti.” Jis-ilgą spyčių ir liepia: “Už- " . .
mato, kad visa bėda bando- mirškime visą šitą dalyką, lada Gngaitis duoda jne-; , .. ...

1 n. , . . simą, kad grąžinti speciales Tarptautinis

sanda- komisijos raportą komisijai, 
iriečiu fašistu frontas stovi, P1' ----- 7- --- .---------- ;

ikad visą dalyką “užmiršt.” j komisija patiekia naujas re- į 
■ Matomai, tai buvo ju koku-1komendacijas. Ir taip si se-, 

Iš to" paties isBa baigėsi. Sekama sesi->

. Jau net baustų, 
daktarėlis išėjo iš 
L Ir pašokęs sūri-

i, nesikarščiuokite, Wa.r(i klaidą, kad
- - ■ } griežtai uz įnešimą.

ma suversti ant vienos Jur- nes mes, lietuviai 
geliūtės. Sako: Beveik visi i kaip šunes.” Visas 
Pild. Tarybos nariai gauna i 
apmokėti už darbą, išlei-ikad visa dalv 
džiama tam tikslui tūkstan-;
čiai dolerių, tuo būdu visi Įso nutarimas, 
lygiai kalti už visus darbus, ’jų kokuso susirinkimo

Bagočius riečia ilgą spy- čiai 
čiu ir 
“nekaltą tą mergaitę.” < ,
daugiau kaltina specialę ko-i rinkti visą dabartinę Pild. | 
misiją, kad ji prastai gaudė į Tarybą. Tuo i----- —
poną Devenį. Girdi, Deve-įtuos ponus ■ nuplauti. Štai 
nis Lietuvoje turi dvarą už | kodėl specialė komisija pa- 
$40,000, bet specialė komisi- įtarė tik Deveni gaudyti, o 
ja nieko nedarė, kad jį at-i ponų 
imti, o tik ėjo pas Hooverį rybos 
ir Smetoną, kad Devenį pa- šitas tarimas 
gauti. Bagočius rėkia: Vie-Į prie lovio pono Bagočiaus 
natinis kaltininkas yra De-! 
venis. Tai pagaukite jį ir Eiliniai Grigaičio-Bagočiaus

.paskleista žinia, kad1™- Fašistų - tautininkų 
teisina Jurgeliūtę, Tašistai-sandariečiai susitai- gontas ii Pild._Taiyia ai- 

Jisikė, susivienijo ir nutarė vėl!m^J° svarbų muši, o Bago- 
bl’.d. i^us suklaidino ir išdavė sa- 

būdu1 reikia ivo pasekėjus. “L.” Rep.

PRANEŠIMA! IŠ KITUR
kaltininkų iš Pild. Ta- ■ 
neliesti. Bet už tai !

neprileisti

'sunvkdė menševiku kempę, g'-adžia lo vai. >
^2,./• ;v; __ Apskritys šioj ž

I mą išvažiavimą

EAST ST. LOUIS, ILL.
ALDU). 13-to Apskričio išvažiavi

mas, nedėlioję, 3 dieną liepos, Bakai
čio farmoje, R. R. 2, Collinsville, 111.

ryte. ALDLD. 13-tas 
apielinkėj i engia pi r- 
į su prakalbomis.

DARBININKŲ SPAUDOS IR KOMUNISTŲ PARTIJOS RINKIMŲ KAMPANIJOS NAUDAIMILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS-
I——m■lnri~ rfĮBiiiiiiBiiii^iBBi—iiMmiJ—i nrinMMWiiwiiiw»TT-rnm——m — ■ iiimii—w Ą niMwn —■■in m—

Nedėlioję, 3 Dieną Liepos-July, 1932LIETUVIU DARŽE UŽ LAKEWOOD EŽERO, WATERBURY, CONN.

t

Choras “Daina” iš New Haven, C onn., Kuris Dalyvaus Programoje.

Programoje dalyvauja keturi chorai: Darbininkų Orkestrą iš Waterbury, Conn., ir Symfonijos Orkestrą iš 
New Britain, Conn. Programa bus iš dvieju atvejų: pirma dalis programos prasidės 3:30 vai. dieną, antra da
lis prasidės-7:30 vai. vakare.

GERI KALBĖTOJAI SAKYS PRAKALBAS LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOSE

Šią iškilmę’rengia ALDLD., LDSA. ir LDS. Apskričiai. Rengėjai kviečia visos apielinkės lietuvius dar- 
bininkuš skaitlingai atsilankyti.

;,.ę. /y...... ...... .....................- . ................ ...... .............. 11 . . 11 1
’ ' .. i .t \ • • . ■ ’ . . , '
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Nesiklijuoja Imperialis- ,an‘Kelil1 
tų Nusiginklavimo” ! nes 11 er

Konferencija

Puslapis Penatas

Iš priežasties bedarbės labai

kita centą v *•

Pa.

923
LUTVlhiAS

CLEVELAND, OHIO

Kliudo KorespontL
DVI ORKESTRUSLD. Kliubo.

ELIZABETH, N. J.
Ui

PRADŽIOJE 25lh AVENUE

Įsikūręs 25 Metai

BE PERST0JM9

laiko, 
diena

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

&
&
&
&
&
&

Box 129, G. P. O., 
New York, N. Y.

ir
Bet,

Turėdamas šiek tiek

& South 
South 3rd 
& Catharine 
South 3rd

1215 South 2nd 
Franklin fii Vine

Nemokėjimą Taksų Šimtai 
Namų Parsiduoda Kasdieną

, atsibuvusį visuotiną susirinki-
! mą Lietuvių Statymo ir Skoli- į

pajininkų- i 
susirinkimus, reika-

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. J. 
Tel. Trinity 1-872®

ponas laikė konferencija su., kuopos nariams už dovaną.
■Hitleriu. Sakoma, kad Pa-j Piknike buvo pardavinėja- riuos rodo ir 

fašistų vada ma darbininkiška literatūra ir Journal”, jo 
i — • 1 i > ■> lz n m ei oiilzria Tavnl antini n m moa vonrlar

išleidžiama 
ant licitacijos žemes plotas ir ( 
namas už užvilktas taksas, | 
vandenį, ir U. žymėtina, jog! 

tai vis smulkūs namu !

kaip tos kaciją-prašymą savo pinigų iš- 
tautiš-' ėmimui jau keli mėnesiai at- 

kal-' gal, bet ir dabar

Jeigu Skolinimo 1 rinkime. Reikalaukite nuo j 
, jeigu tie namai į Bendrovė duotų visiems pini-1 Bendrovės direktorių, kad jie Į 

į būtų parduodami taip vadina-' gus, tai beveik 50 nuošimčių ' šauktų periodinius 
šerini nkų

- Jaudami nuo direktorių tikro i

■tw k MAJ

i-m

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

DR. ZI N S HO EAST 16th ST. N. Y,
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedčliom — 10 A. M. iki 4 P. M.

t

1190-tos kuopos didelį pyragai-' Apie tai reikės 
tį, kuris buvo leidžiarąas išlai- spaudoj kitą sykį, 

Imėjimui ir už kurį buvo su- “plieninės” sienos 
i rinkta keli doleriai. Corletie- kurnąs” gyvuoja.

BERLYN. — Ponas Pa-ičiai taria labai ačiū 190-tos bant apie skolinimo bendro-j savo pinigų, 
ves mes matome faktus, ku-' 1 iElizabeth Daily; 

pagarsinimuose | 
renkama aukos Tarptautiniam mes randame- (drąsiai galima 

ir sakyti), kad 95 nuošimčiai sti bedarbės, turėdami 
■ taip traukėsi piknikas i k f-ve- parduodamų namų per “she- 
j lumos, prie gražios muzikos, riff sale” yra įsiskolinę viso-1 nuo bado, 
i Aš manau, kad kliubui liks kioms skolinimo bendrovėms.; yra tokia: 
; pelno. [Būtų “gerai
' . IMes kviečiame visus darbi-1 
; ninkiškus lietuvius prisirašyti 
I prie ALDLD. Kliubo; tai daug 
! daugiau galėsime nuveikti 
j prieš kapitalistus ir jų tarnus 
j fašistus, jeigu kovosime visi 
į išvien. Laikas jau pabusti iš j 
! miego, nes kapitalistai beveik j 
j visus jau badu marina. Cor-1 
Į letiečiai darbininkai, nežiūrint 
! kokia būtų jūsų nuomonė ar 
; tikėjimas, visi esame išnaudo- 
i jami vienodai. Tad visų cor- 
! letiečių privilegija yra būti A j 
LDLD. Kliube, nes tai yra tik i 

; viena organizacija, kurią mes, j 
corletiečiai, čia turime. • Visi I 
prisidėkjme prie kliubo ir ei
kime su viso pasaulio darbi- 

I įlinkais, su Amerikos Komunis-: 
į tų Partija kovon už panaikini-! 
j mą skurdo ir vargo, kokį da- , 
i bar turime; sykiu 
i ir prieš dabartinę

Sakoma, kad Pa-1
GENEVA. — “Nusigink-; penas prašė : 

lavimo” konferencijoje ne- suvaldyti savo pasekėjus . . .
. ,. v . ii* nim kruvinu vinn^iii knlimn I Darbininkų Apsigynimui:ra jokių žymių, kad impe- .,nuo Kiuvmų liausiu Kcnmo. .... 1 _ .

‘ "‘ i nors Bet, žinoma, tas tik del svie-i
ginkluotis. |f° akių. Papen ir Hitlerį 

Jungtinių Valstijų imperia- darbuojasi išvien del įsteigi 
listų pasiryžimas neva ma-,11]0 kruvinos fašizmo dikta 
žinti ginklavimąsi yra tik-^uros Vokietijoj, 
tai manevras ir bandymas 
apgauti dirbančiuosius.

Japonijoje imperialistinė 
spauda jau išstojo prieš ma
žinimą ginklavimosi, įrodi
nėja, kad japonai negali 
mažinti apsiginklavimo, nes 
tas priešinga jų politikai.

Franci ja, Anglija ir dar 
eilė imperialistinių valdžių 
vis dar “studijuoją” Hoo- 
verio planą ir kol kas nieko 
neatsako. Bet jau senai 
turi būti aišku visiems dar
bininkams, kad imperialis
tams rūpi ne mažinimas -ap
siginklavimo, o dar smar
kesnis apsiginklavimas ir 
užpuolimas ant Sovietų Są
jungos.

rialistai susitaikintų 
kiek mažiau i

listų pasiryžimas neva ma-

i MASĖS PAKLUPDĖ 
ANGŲ JOS VALDŽIĄ 
LONDON. — Pagaliaus 

IMacDonaldo valdžia davė 
leidimą Ida Wright, Scotts
boro jaunuolių motinai, ap
silankyti Anglijoje su pra
kalbų maršrutu. Tai pa

sekmė Anglijos darbininkų 
masinio reikalavimo.

I APLEIDŽIA AMERIKOS 
LEGIONĄ

Čionai trys šimtai eks-karei- 
iVių pasitraukė iš Amerikos 
'Legiono narystės. Jie nesu
tinka su Legiono reakci
niais darbais.

Pasibaigė Katalikų
Kongresas Dubline

• DUBLIN, Airia. — Pasi
baigė katalikų bažnyčios eu
charistinis kongresas. Pas
kutinių mišių pasiklausyti 
suėjo milionas tikinčiųjų. 
Kunigai sušilę mulkino savo 
tamsius pasekėjus.

Macy’s Krautuvė Paleido 
Daug Tarnautojų

pakalbėti Sąjungon; jisai padavęs apli- išsiimtų savo įdėtus pinigus. I paaiškinimo apie stovį ir na- 
dėtį Bendrovės.

Jonas Blinda
Visi Bendrovės šėrininkai tu- 

neatgauna! retų domėtis šiuo reikalu iri 

prižiūrėti Bendrovės reikalus, ■ 

kad jie būtų tvarkomi labai!
i daug yra paduotų aplikacijų,; gera)> nes mQsų uždirbti cen-j 
piašymų, nes žmonės piispau-jįaį priklauso mums patiems.' 

vieną Nereikia girtis perdaug, kaif)1 
priversti apsiginti kad gyrėsi Bendrovės direkto- į 
Daugelio nuomonė ' riai viename visuotiname susi-'

muose “prosperity” laikuose,! 
bet dabartiniame krizyje mes i 
visi gerai žinome, jog pirkėjų Į 
beveik nesiranda.

Reiškia, visi namai' pasilie- ! 
ka kaipo Bendrovės turtas, o j 
kur ta nuosavybė reikia pade- ( 
ti, tai niekas nežino; stubos! 
būna veik visos tuščios, nes i 
nėra kam randuoti, o taksas ■ 
valdžiai reikia mokėti. :

Taigi situacija skolinimo 
i bendrovių pasirodo ne kokia, 
i Lietuvių Skolinimo ir Statymo 
I Bendrovė dabartiniu laiku, 
b o a r d - d i r e k t o r i ų patvarkymu, 
uogai išmokėt visiems pajinin- 
kams-šėrininkams jų įmokėtų 

■ pinigų, žinau vieną pajiniu 
? ką, kuris turi važiuoti Sovieti

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill
6th
3rd
5th
7th
7 Ui
7 th
3179 Richmond 

į 259 South 6(h .
3rd & Lombard

j N. E. Front & South 
į 2nd 
j 726

VISOKIAS KNYGAS 
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

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

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

J. BARKUS

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri- 
ypač kuomet 

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

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

kovosime į 
siurbėlių j 

i tvarką; o galutinas laimėjimas ; 
' priklasuys mums, kaipo darbi-! 

a , ninku klasės nariams.
ALDi ai s ve' DALYVAUS APIE

5,000 ŽMONIŲ

VISUOMET SUTRAUKIA DIDELES MASES Į SAVO PIKNIKUS. ŠIEMET JOS

z 1 I
d., kur lankėsi visi Corlcto i 
lietuviai. Pagirtinas dalykas,! 

: kad pradeda suprasti savo kla-j 
sės organizacijų svarbą. Ta-1

I čiaus ne tik reikia dalyvauti! 
'parengimuose, bot reikalin-į 
giausia prigulėti ir veikti delei; 

■darbininkų klasės visiems, kas;
įtik jaučiasi esąs darbininkas. (peržiūrėjau kiekvieną
Nes kur vienybe, ten galybe.; per savaitę labai atydžiai vic-

Čia ponas Kulis buvo suvi-;tinį kapitalistų dienraštį “Eli- 
liojęs kelis lietuvius, bet jie j zabeth Daily Journal”, ypač 
(greitai pamatė Kulio darbelius : apgarsinimų skyrių. Per visą 

irlir kad jis veda į fašistų loge-‘savaitę-laiko kiekviename nu- 
’ j rį. Ačiū pasidarbavimui dar- meryj radau suvirs šimtą ap- 

j bLninkų kliubo narių, tačiausj garsinimų “sheriff sale”, ku- 
i tokiems Kuliams nepasisekė riuose garsinama, kad tokioj 
i nuvest tuos žmonės į dumbly- h’ tokioj dienoj 
įną ir subyrėjo kuliniai planai.

Dabar eisim prie pikniko. 
Buvo labai graži programa, 

j Drg. D. Petrauskas, pakvies-Į 95 nuoš. t_._ ----------------  -----
i tas pirmininko, pasakė prakal-( savininkai, kurie iš priežasties.
I bėlę, nušviesdamas daug svar-, bedarbės ir kapitalistinio kri- i 

, v. bių dalykų corletiečiams. Pas-!zi° neišgali užsimokėti jokias
* .i i * ga daro *ings-|1!ui buvo virvės traukimas tarp 

nių delei suorganizavimo Ma
cy’s tarnautojų.

NEW YORK. — Didžioji 
Macy’s departmentinė krautu
vėj paleido iš tarnybos dar 
šimtus ^arbininkht ir darbi-į 
ninku. . Prieš kalėdas buvo 1 
paleista tūkstančiai iš tos 
krautuvės; dabar antras di
džiausias^ darbininkų mažini-' 
mas. Daugefis paleistųjų veik i 
iš pirmos dienos atsiduria be- i 
duonių eilėse, nes joms ir; 
jiems buvo mokama tokios! 
šykščios ’algos, kad nieko ne- Į 
galėjo>su tau pyti. Darbo Uni-

NAUJAS ŽUDYMO
ĮRANKIS

HENDON, Anglija.
Čia buvo rodomas naujas! corletiečius. 
orlaivis, kuris Tfaudojamas 
mėtymui bombų’ iš oro lai
ke karo. Jis gali lėkti 200 
mylių per valandą 20,000 
pėdųxore ir mėtyti bombas 
ant miesto.

užvilktas skolas. Randasi tar- 
. Collinwoodo ir corletiečių; bu- PC JŲ ir stambūs savininkai, 
į vo “baisi kova,” bet collinvvoo- korporacijos, bet labai mažas 
įdiečiai nutraukė corietiečius, JŲ nuošimtis. Tarpe tų stam
bios ,kaip man teko patirti, co-; bių savininkų randame “Allied 
llinwoodieciai darė praktikas , Tar, and Chemical” korporaci- 
per du mėnesius ir visokias JŲ Bayway sekcijoj, kurios už 

— gudrybes išbandė, kad nugalėt j pereitus metus neužmokėtų 
Antras virves' skolų taksų suma siekia net 

traukimas turėjo būt clcvelan-i $<>40,000, o už šiuos metus 
diečiu su corleticčiais, bet vh’š $49,000.
Clevelandas bijojo stot į imt,y-i Nesenai koksai Elizabetho 
nes su Corl.; tad ir antru sykiu Tamošius “Vienybėje” išplūdo 
corletiečiai stojo į kovą su col-'mano parašytą korespondenci- 

; linwoodiečia;s; bet šį kartą'ją keletą mėnesių atgal apie 
! corletiečiai nutraukė

. /

. f'

;■

IŠ LIETUVOS
Kaunas. — Smetonos vai-; kurną, 

džia ketina padaryti sutartį' 
su Turkija ir Persija. į

Šiauliai. — Miesto savi- 
valdyba užlaiko senelių prie
glaudą. Bet tie seneliai jie r 
langus iškišę galvas šaukias 
j praeivius ir skundžiasi, 
kad 'jie serga, bet valdžia 

i jiems nesuteikia daktariško 
patarnavimo.

>

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

BROOKLYN, N. Y.

*te

collin- 
iwoodiečius, kurie buvo prara- 
į dę spėkas pirmame traukime.' nimo Bendrovės, kur aš nuro- 
Bet corletiečiai padavė rankas tižiau apie blogą padėtį šios 

! collinwoodieciams už jų smar-, bendroves iš priežasties didė-- 
j jaučio krizio. Jisai neatsakė 

Buvo ir bėgtynes moterų ir . faktais nei į vieną mano už- 
; vaikų, kur laimėtojai gavo ge- 'metimą. Tiktai vadavosi tuš- 
I ras dovanas, nes corletiečiai čiais pagyrimais apie kokias 
(visuomet publiką užganėdina, tai “plienines sienas” ir tuš-

Drg. Naujokienė atvežė nuo čia “tautiškumą.”

Šiauliai, — Mieste pradė
tos griauti lušpos. Gyven
tojai išmetami laukan. 
Vargdieniai priversti gy
venti atviram ore. 

■ -
Ukmergė. —Laičių kaime 

Pranas Baublys revolveriu 
peršovė savo tėvą ir paskui 
pats nusišovė. Priežastis > 
šeimynoj nesutikimai.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, žarnų ir Mešlažames, taip ęat 
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- 
mokejimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

Sietyno Choras iš Newark, Vadovaujamas B. šaknaites .

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.
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VIETINES ŽINIOS
Demonstravo Virš 1,000 
Vaikų ir Motinų.

tuoto draugo pakilo kiti kal
bėtojai, kuriuos darbininkai 
entuziastiškai sveikino. Bet 

Įgalų gale būrys specialių po- 
NEW YORK. — šeštadienį | Įįci jos žandarų išblaškė mitin-

d. Bus palaidotas birž. 28 d., 
antrą valandą po pietų, U. S. 
National kapinėse. Laidotu
ves prižiūri graborius J. 
Vanda (Levandauskas).

Pieno Darbininkai Laimėjo 
Streiką per 24 Valandas

Pakvietimas Brooklyniečiams 
ir, Svečiams, Atvykusioms iš 
Kitą Miestą

BROOKLYN. — Per vieną 
dieną laimėjo streiką 26 dar
bininkai I. Coheno pieno kom
panijos. Jiems vadovavo kai
rioji Maisto Darbininkų Uni
ja. ';.4i£

Keli mėnesiai atgal tie dar
bininkai kreipėsi į Amerikos 
Darbo Federaciją, kad padėtų 
jiems susiorganizuoti; bet Fe
deracija jų nepaisė, ir darbi
ninkai iki šiol buvo priversti 
vergaut po 14 bei 16 valandų 
per dieną.

Dabar per streiką ’jie išga
vo darbo laiko sutrumpinimą 
ir uždarbio padidinimą.

Jau matėte mūsų dien
raštyje, kad sugrįžo iš Italijos 
mūsų Proletarinio Meno vei
kėja—Konstancija Menkeliu- 
niutė. Ji ten mokinosi muzi
kos ir balso lavinimo apie du 
metu. Dabar ji dar labiau 
prisirengus, kaip artistė ir dai
nininkė, pasitarnaut darbinin
kiškam judėjimui, proletari
nio meno srityje.

virš 1,000 vaikų ir motinų de
monstravo East Sides gatvėmis 
iš Rutgers Square i Tompkins 
Square, reikalaudami, kad 
miesto valdžia per vasarą mai
tintų vaikus bedarbių ir mažai 
uždirbančių tėvų. Dalyvavo 
šimtai Jaun. Pionierių, baltų 
ir negrų, taipgi ir Boy Scouts.

Kita didesnė demonstracija 
bus liepos 12 d.

gą. Vienas senas, vos paei
nantis darbininkas, tatai maty
damas, sušuko : “Darbininkai, 
ši nėra mūsų šalis; jinai 
kapitalistų šalis!”

Kailiasiuviai Laimėjo 
Streikus 43-se Šapose

yra

Rinkimu Vajaus Susirinkimas

NEW YORK.—Trečiadienį, 
birželio 29 d., yra šaukiama 
susirinkimas atstovų nuo unijų 
ir kitų darbininkiškų organi-i 
zacijų apsvarstyt planus smar
kesnės rinkimų kampanijos už 
Kom. Partijos kandidatus. Su
sirinkimas įvyks Workers Cen
tre, 50 East 13th St.; pradžia 
7:30 vai. vakare. Kalbės žy
mieji valstijiniai ir miestiniai I 
komunistų kandidatai. Kiek
viena lietuvių darbininkų or
ganizacija turi būt atstovauja
ma tame susirinkime. Kad de
legatų negalima tokiu trumpu 
laiku išrinkti, tai draugijų ir 
kuopų komitetai privalo atsto- 
vaut savo organizacijas.

J. L. Kavaliauskaite.
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PARDAVIMAI

Grafteriai Vadai Patys 
Save Išsirinko

Slaptas Bedarbių Šelpimo 
Biuro Atsidarymas

NEW YORK.—Pereitą šeš
tadienį Central Opera House 
buvo rinkimai Elektros Darbi
ninkų Brolijos 3-čio lokalo vir
šininkų. Frank Wilson ir kiti 
tokie, galima sakyti, patys sa
ve išsirinko. Nors jie patys 
buvd pasiskyrę baisų skaityto

jus ir balsavimo kontroliuoto- 
tik 1,895 balsais 

išrinkti” 
judėjimas prieš 

Darbo Federa- 
gr a f torius yra

NEW YORK. — Per pasku
tines dvi savaites streikan išė
jo kaliasiuviai 64-rių šapų, 
prieš uždarbių kapojimus ir 
už unijines sąlygas. 43-jose 
šapose streikai jau laimėti; 
dar tebestreikuoja darbininkai 
ir darbininkės 
siuvyklos,
dovybėje kairiosios 
nes

Parsiduoda Saldainiu Štoras c

Parsiduoda už prieinamą kainą 
saldainių krautuvė. Vieta gera ir 
biznis gerai išdirbtas, 
galima gerai padaryti. 
Ii pirkti visą biznį, o 
galite eiti Į pusininkus 
Ii pusę biznio. Kreipkitės 
den St. ir kampas Broadway, Brook
lyn, N. Y.

prieinama
Vieta '
Pragyvenimas
Kas nori ga- 
jeigu ne, tai 
tai yra pirk- 

510 Meri-

(152-158)

Parduodu Faunas ir Vištų 
Farmas bi Vietoje Junginėse 

Valstijose

21-nos kailia- 
Visi jie kovoja va

in d ustri- 
Adatos Darbininkų Unijos.

SMULKMENOS

Farma 100 akrų, 8 kambarių- stu- 
ba, gerame stovyje, 8 karvės barnė 
su skiepu 200 vištų, visa žemdirbys
tes mašinerija, malkom vežimas 2 
plūgai, 1 mažas trekas; kaina $6000. 
Įmokėti .$3500. Pienas parduoda
mas į miesto pieninę.

PHILLIP D. FTLANOVSKY 
PEAL ESTATE

535--E. 6th St. Room 10, New York 
City.

jus, ir tai tik 1,895 
prieš 1.752 jie tapo “ 
Taigi narni 
tuos Amerikos 
ei jos vadukus-

NEW YORK.—Porai 
gemblerių 

krepą,’ 
vieną 
kieme 

St.

kų 
“bešaudant 
kas nušovė 
Louisa Corso 
210 Forsythe

desėt- 
ir gengsterių 

nežinia 
būrio, 
num.po

PAJIEŠKOJIMAI

Džiaugdamiesi jos sulaukę, 
visi bendrai norime su ja pasi
matyt ir išgirsti to, ką ji at
siekė dviejų metų mokslo pa
sauliniai garsiame muzikos i 
dainos mieste, Milane.

Tad Aido Choras ir vietos 
menininkai kviečia visus brook 
lyniečius ir svečius atvykusius 
į “Laisves” pikniką iš kitų 
miestų, susirinkti į “Laisvės” 
svetainę, 46 Ten Eyck St., su- 
batoje, 2-rą dieną liepos (Ju
ly), 7 :30 vai. vakare, 
simatysime su savo 
dainininke, 
koncertuką 
sime.

Gaspadinės jau ruošiasi prie 
gaminimo vakarienės, o pro
gramoje dalyvaus sekanti ta- 

J. L. Kavaliauskaitė, 
Pa k ai niš-

valdiškas teis
mas egzaminavo lokalo finan
sus; pasirodė, kad vadai nega
li duot jokios apyskaitos nei 
prirodymo, kur jie padėjo ir 
kaip sunaudojo $6,000,000 na
rių su mokėti] pinigų

Nariai moka po $27 duok
lių unijai'kas trys mėnesiai ir 
dar turi mokėti visokius biu
rokratu uždedamus taksus. C '

Ne personai jauną

Čia pa-i 
gerbiama Į 

išgirsime puikų Į 
ir pavakarieniau-Į

BROOKLYN. — Pas 
politikierių adv. Ilymaną Ei- 
senbergą, 291 Union Av., Brook 
lyn, detektyvai rado $12,600 
vertės money orderių. Tie or
deriai buvo išplėšti iš pašto 
Roxbury, Mass., sykiu su ke
liais tūkstančiais pinigų, kovo 
mėnesį š. m. Advokatas tapo 
areštuotas už vogtų daiktų pri
ėmimą.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajie.škau gyvenimui draugo, esu 

našlė, norėčiau gauti draugą, kuris 
duotų užlaikymą. Prašau atsišaukti 
sekamu antrašu: Mary Naujalis, 450 
New York Ave., Elizabeth. N. J.
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Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad 
sipirksite.

I Taipgi taisau visokius laikrod-
• žius ir kitus papuošalų daiktus.
• Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
" Williamsburgiečiams, kuriems 

pertoli pas mane atvežti pataisy
mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise.

n Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

1 BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

TEL. STAGG 
2-5043

X

X 
X 
X 
X

PAJIEŠKAU apsivedhnui merginos 
ar našlės, nesenesnes, kaip 35 m. 

amžiaus, mėgstančios gyventi ant 
ūkės ir kad būtų laisva. Reikalinga, 
kad mokėtų rašyti ir skaityti, nes 
reikalinga vedimui rokundų, biznio 
apyskaitas. Pranas Bubonis, k. E. I). 
North Stonington, Conn.

(152-154)

X

MATHEW P. BALLAS 
(B1ELAUSKAS) 
G R A BORKUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius" PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNf AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ VlETAs SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MŪSU RASTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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ir i Bedarbių Taryba Privertė 
' Bosus Duot $50 Bedarbiui

NEW YORK. — Viena di- 
j dėlė krautuvių kompanija pa- 
j tylomis iškraustė laukan visas 
i bedarbiu ir mažai uždirbančių 
darbininkų šeimynas iš jos na
mo po num. 1348-1350 Wil- 

I kins Ave. Nenori, mat, turėt 
Į nesmagumų, negalėdama iš jų ; 
j iškolektuot remias ir tikėdama i 
įsi gaut daugiau įplaukų iš ge- 
I riau pasiturinčių žmonių. ’__
viena bedarbių šeimyna kaip 
tai netyčia dar užsiliko name, ~ . v. ■. . v..
nors gazas ir elektra buvo už- esa-te kviečiami dalyvauti sia- 
sukta. Ta šeimyna atėjo į Be-im 
darbių Tarybą, 1400 Boston I ginusiai, 

i Road, jieškodama patarimo,! 
kas daryti. Taryba suorgani
zavo būrį darbininkų ir pri-

QUEENS.—Areštavo ir po 
$25,000 kaucijos kiekvieną 
laiko iki teismui du vyru ir dvi 
jaunas moteris, kurie užpuolė, 
kankino ir apiplėšė dentistą 
Ed. I. Bigall, Hollise, L. I.

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
čia galite persirengti, eidami Į 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
h SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

Didelis Išvažiavimas LDS 
Pirmos Kuopos Liepos 10 d.

LDS 1-mos kuopos išvažia
vimas įvyks nedėlioj 10 d. lie- 

geĮ pos (July), antrą valandą po 
pietų, pietų, Forest Parke.

Taigi, draugės ir draugai,

JONAS STOKES
‘ , Fotografas i" <

Siuomi pranešu savo kosturne- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
kamp. 'B r o a d’
way, Chauncey 
Street stotii 
Brooklyn, N. Y.

Naudoj vietoj’ 
studija daug 
geriau įrengta* 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

Miestinis

pas mane

612

Telephone, Evergreen 6-5310
156 X«?

J. GARŠVA
a

Graboriuspietų

402dujas.

Pasiutęs Kerštas už Pačią
MIRTYS — LAIDOTUVĖS

BROOKLYN, N. Y.

O

ĮSITEMYKITE NAUJUS ANTRAŠUS DEKAVOJU PACIENTAMS
O

Foxcroft 9-6901

PAINTERS & CARPENTERS O

o

A. BALCHUNAS

ir
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daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y.

GR4BORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(A rti M arcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

YORK.
bedarbių šelpimo biu- 
balandžio 2 d. buvo 
visiems, kurie nebuvo

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

LDS 1-mos Kp. Komisija.

undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

len-: 
jau

Iš

Valandos:
Subatomis
Apart Nedeldienių

LATK-
NAU- 

MADOS
PRIEINAMĄ 
KAINĄ

ĮVAIRŪS 
RODŽIAI 
JAUSTOS 
UŽ

IM? H. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN; N. Y<

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE 

nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8 

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

patinusias gyslas jčirškinimais

nei Į ginų sekstetas; A. Višniauskas, 
i baritonas iš Bayonne, N. J.;
Endziulis, smuikininkas ir nau- 

dainininkė Aldona Klimiu- 
Lyriška soprano.

Antanas Draugelis, 65 me
tų, 663 92nd Street, Brooklyn, 
N. Y. Mirė birželio (June) 25

darbininkų. Todėl bosai pasi
rinko lengviausią _
ir užmokėjo $50, tai šeimynai 
ir dar apsiėmė apmokėt išsi- 

I kraustymo kaštus.

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
. New York City 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos,* šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos

Krautuvininkai so- 
dovanai davė “fa
ir supuvusių daržo- 
į komunistinį susi-

JONAS STOKES
Marion St., kampas Broadway 

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

vertė savininkus atsilygint tai £va suyasL nes 
bedarbių šeimynai, jeigu jau L 
jinai norima iškraustyt. '

o 
ci

<%>■>

t ,NEW 
“greito” 
raš nho 
uždaras
pirmiaus jame užsiregistravę. 
Bet nei mažiausios pagelbos 
nebuvo duodama nei 30-čiai 
tūkstančių bedarbių, kurie bu-; lentai: 
vo jame iš pirmiaus užsirašę, i mezzo soprano; P. 
Biuro vedėja Marė L. Gibbon (kis, tenoras; Aido Choro Mer- 
aiškino, kad “nėra laiko” — A
peržiūrėt reikalus tų 30,000.

Bet biuro valdyba vėl nu
sprendė pradėt užrašinėt “nau
jus keisus,” tai yra tuos be
darbius, kurie pirmiaus nebu
vo užsiregistravę ir kuriuos 
visiškai vijo nuo biuro durų. 
Tačiaus biuro atsidarymas lai
komas didelėje slaptybėje; ne 
tik ta' “geradarystė” nebuvo 
paskelbta per kapitalistinius 
laikraščius, bet viršininkai pri
grasino visiems tarnautojams, 
kįad jeigu bile kuris išneš tą 
žinią laukan, tai bus tuojaus 
paleistas iš tarnybos. Mat, 
biuro ponai bijosi, kad biurą 
neužplanktų perdidelęs armi
jos badaujančių bedarbių.

me išvažiavime kuo skaitlin- 
o ypač LDS 1-mos 

| kuopos nariai visi dalyvaukite 
ir pažįstamus atsivežkite. 

Išvažiavimo vieta labai 
i visiems 

per kelis metus žinoma.
wuinn To |New Yorko h’ Wiliamsburgo

reikalaudami demonstravo 400 geriausia imti Jamaica trauki-
■; nį ir išlipti ant Forest Park- 

jiems išeitį waY stoties; o tada jau ir 
drožkite į kalną ir girioj čia 
rasite išvažiavimą.

Na, o kas link programos, 
tai bus labai įvairi; naujau
sias dainas dainuos pagarsėjęs 
Aido Choras, bus^visokių žais
lų, ir tt. Taipgi bus gardžių 
užkandžių ir gėrimų, kuriais 

“ , padarė pasirūpins gerai patyrusios šei- 
žiaurų užpuolimą ant demons- mininkės, komisijos narės drg. 

Lerys ir susizeiue inžinierius, traemio bedarbių mitingo, ku-! Depsienė ir Jakštienė, 
kuris bandė užsukti amonijos ris įvyko Madison Square aikš-1

3 Darbininkės Apsvaigintos 
Dujomis Amonijos

NEW YORK. — šeštadieni 
sprogo amonijos gazo didelis 
vamzdis ant stogo Rubel an
glies ir ledo korporacijos, 15th 
St. Nuo dujų apalpo trys mo
terys ir susižeidė inžinierius,

Policija Primušė Ex-Karei- 
vj ir Ištaškė Mitingą

NEW YORK. — 
penktadieni policija

'SWEZEYTOWN, L. L—Joe 
Vitolai besėdint prie lango sa
vo kambaryje su jo mylima 
Rože Marino, per langą ėmė 
šaudyt James Merolą, kuris ir 
nušovė merginą. Vitola, pasi
griebęs šautuvą, nudėjo Mero-

Socialistiniai Gengsteriukai 
Suardė Mitingą

, tėję. Mitingas pradiniai susi- 
! darė iš bedarbių, atmaršavu- 
'sių iš Salaveišių Armijos be- 
I duonių linijos. Besakant pra- 
| kalbą ex-kareiviui Max Majo- 
! rui, amerikonui indijonui, po
licija'jį iš užpjakąlio buožėmis

vnnTZ T . .J apsvaigino ir nusitempė į ka- NEW YORK. — Jaunieji:.,.. T7. , . v. . 1..... ., . Įėjima. Vietoj sumušto ir ares-socialistai, su pagelba demo- _

kimų kampanijos mitingą at-1 
virame ore, pereitą trečiadie-' 
nį, ant kampo Neptune Ave. 
ir West 3rd St., Brighton Bea- 
chiuje. 
cialistams 
jerkrekių” 
vių mėtyt 
rinkimą.

Kitą sykį komunistai ir jiem 
pritarianti darbin., laikyda
mi susirinkimą atvirame ore,

Merola keršijo Vitolai, kad 
Vitolos artimas draugas M. 
Barone, italų laivo kapitonas, 
paviliojo Merolos pačią, kuri 
pabėgdama pasiėmė ir $4,000 
sayo vyro pinigų.

Merola metai atgaP su ke
liais kitais vyrais talkininkais 
nutvėrė tą kapitoną New Yor
ke,' išsitempė jį ant tuščio lo
to nuošaliai, nurengė jį ir syi-įturės apsigynimo korpusą, ir 
lino ' degtukais ir degančiais jsocialistukai arba nedrįs už- 
cigaretais.i Tai buvo kerštas t pulti, arba gaus nuo darbinin- 
už Merolienės paviliojšimą. | kų tiek, kiek užsitarnauja.

Tel. Michigan 2-0455

EXTERIOR & INTERIOR DECORATORS

P. BIELIAUSKAS
88-31 76th Street

Woodhaven, N. Y.

Telefonas: Stagg ž-0185

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiai ir cfarohiikaa vyrų Ir 

moterų ligai kraujo ir odai. 
Padarau iityrimų kraujo ir tlapuaia.

DR. MEER
W. 44th St., Room 

New York. N. Y. 
Valandai Priėmimo i 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 
iki » vai. vakare 

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

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ

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
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