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darbininkų
namus ir

kolektyvius ; |g

proga pirmiausiai 
urmininkai.

Taipgi apie 500 
išvyksta į poilsio 
1,700 į darbininkų 
ūkius pasilsėti.

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

Vasaros metu Leningradą ap
lankys 3,500,000 darbininkų ek-; 
skursantų. Detskoje Selo, bu- 
yusį “Carskoje Selo” aplankys 
iki 1,500,000 ir t. t. Kur pir-į 
minus tik carai ir jų artimi lė-i 
bavo, dabar ilsisi darbininkai ir 

i jie naudojasi savo darbo vai- 
1 siais.

MBMa

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

; Stalingrado traktorių gamini- 
įmo fabriko administracija nu- 
[samdė tris garlaivius ant upės 
’Volgos, kurie bus panaudoti del 
.vakacijų darbininkams. Visi 
trys garlaiviai paims 1,040 
žmonių.. Visiems darbininkams 
valgis ir kelionė veltui, bet ta 

naudojasi

Ateivių Gynimo Naciona- daugybę reakcinių manev- 
svar- rų tokių reakcionierių, kaip 

bų atsišaukimą del kovos Johnson, Fish ir kiti. Mes

i

KRISLAI
70 Automobilių į Dieną. 
Darbininkų Vakari jos. 
Nauji Nariai į ALDLD. 
Agitacijos Fondas.

Rašo D. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Sovietų Sąjungoje automobi
lių gaminimo fabrikas vardu 
“Stalin” į dieną padaro po 70 
automobilių. Jis gamina ir mo
torus del kombainų. Nižnij- 

| Novgorodo srityje milžiniškas 
automobilių gaminimo fabrikas 
16 d. birželio pagamino 30 au
tomobilių.
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Demokratai, Republikonai ir Socialistai Atstovauja Kapi
talizmo Interesus; Tiktai Komunistų Partija ir jos Kandi
datai Gina Darbininkų Klasės Reikalus

Sako, Ispanijos Jūrininkai 
Eina Su Revoliucija

Netoli nuo Maskvos, būtent 
ant stoties Pravda ir Zelengo- 
rod, jau 1931 metais pradėta 

' budavoti darbininkų poilsio na
mai. Visas darbas bus baigtas 
sekamais metais. Jau šį rudenį 
bus išbudavota: sanatorija, kny
gynas, kliubai, valgyklos, spor
to užeigos, teatras, vaikų na
mai ir eilė kitokių įstaigų. Ka
da darbas bus baigtas, tai čio
nai galės ilsėtis kiekvieną dieną 
iki 10,000 darbininkų ir 3,000 
vaikų. Visa tai skiriama del 
Maskvos darbininkų. Šiemet į 
budavojimo darbą įdedama 10 
ir ptįsė miliono rublių. Tokias 
tai poilsio sąlygas turi SSSR1 
darbininkai ir kas metai jos ge
rėja, d Jungtinėse Valstijose mi- 
lionai neturi nei darbo, nei pa
stogės. Tokis tai skirtumas tar
pe darbininkų valdomosios ša- 

Mies K kapitalistų valdomos ša
lies.

kapitalistinę sistemą, prieš 
išnaudojimą ir pavergimą, 
už darbo mūšių reikalus, 
yra Amerikos Komunistų 
Partija.

Todėl šiuose rinkimuose 
visi klasiniai sąmoningi dar
bininkai ir darbininkės, visi 
darbininkiški i n t e ligentai 
rems Komunistų Partijos 
kandidatus į prezidentus ir 
vice-prezidentųs. Rašyto
jas Dreiseris pirmutinis pa
kelia balsą už revoliucinės 
partijos kandidatus. Jį, be 

Drg. Joseph Stalinas, Sovie-(yra turčių partijos. Viena- abejonės, paseks eilė kitų

irti

Theodore Dreiser, gar
siausias Amerikos radika
las novelistas ir rašytojas, 
atvirai išėjo už Komunistų 
Partijos kandidatus šiuose 
prezidento rinkimuose. Sa
vo plačiame pareiškime (ku
rį prie progos ištisai patal
pinsime “Laisvėje”) Dreiser 
nurodo, kaip negirdėtas kri- 
zis ir skurdas spaudžia dar- 
bininkų mases, kaip republi-

Š konai, demokratai ir sociali- 
štai begėdiškai apgaudinėja 

—1 pavergtuosius. Tos partijos j

tų Sąjungos Komunistų 
Partijos sekretorius ir žy
miausias vadas Komunistų 

Internacionalo.

APIA. Seimas

tino partija, kuri eina prieš radikalių rašytojų.

KONGRESAS APGAUDINĖJA BEDAR
BIUS; BILIŪNUS DAVE PLUTOKRATAM

WASHINGTON. — Bur
žuazinis kongresas muilina 
akis Amerikos badaujan
tiems bedarbiams. Jau ke
linta savaitė' blofina, būk 
bus šelpiami bedarbiai. Bet 
štai Atstovų Butas ir Sena
tas susitaria ir sudaro vie
ną bilių, kuris liečia du bili- 
onu ir šimtą mil. dol. ($2,- 

gai tuojaus neparašė), šeš- 100,000,000). Tai milžiniška 
Bet ar tie pinigai 

bus išleisti šelpimui bedar-

Pereitą penktadienį ir 
šeštadienį Pittsburghe įvy
ko specialis Augščiausios. 
Prieglaudos Lietuvių Ame-' 
rikoje " seimas. Jis - ,buvo 
šauktas svarstymui vienybės 
su Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimu. Platesnių žinių 
apie seimo darbus dar ne
turime (Negerai, kad drau-

Birždio 14-tą dieną Sovietų tadienio ryte gavome seka- suma.
Sąjungoje pagaminta 175,465 
tonai anglies. Rostovo mašinų , 
gaminimo fabrikas pagamino 30 
kombainų, 105 šieną pjauti ma- da iš 68 delegatų.

Komunistų “Daily Wor- 
keriui“ rašo vienas jūrinin
kas iš Cadiz, Ispanijos, jog 
Ispanijos karinio laivyno 
jūrininkai didžiumoje prita
ria komunizmui ir tik lau
kia, kada darbininkai ir val
stiečiai pradės revoliuciją. 
Revoliucijų istorija parodo, 
kad jurininkai labai tankiai 
susideda su revoliucionie
riais. :

Įves Kalimams Versti
ną Darbą Lenkijoje

ATEIVIŲ GYNIMO NAC10N. KOMITETAS 
ŠAUKIA DARBININKUS IR JU ORGANI
ZACIJAS KOVON PRIEŠ DIES BILIŲ
Protesto Rezoliucijos Plaukia j Washington?; Bet Kovai 

prieš Dies Bilių Dar Neišjudinome Plačių Masių; Lietuvių 
Darbininkų Organizacijos Turi Darbuotis, Idant Atmušus 
Valdžios Užsimojimą ant Ateivių Darbininkų

dabar turime susivienyt ir 
acmušt visų reakcinių spėkų 
bendras pastangas smaugti 
ateivius pagelba Dies Di
liaus.

“Mes sujungiame savo

prieš reakcinį Dies 
Komitetas ąako:

“Šioj kritiškoj valandoj, 
kuomet darbininkų priešai i 
deda didžiausias pastangas, į 
kad išleisti įstatymą, kurio spėkas su tarptautiniu 
pagelba jie galėtų įvesti sis
temą šnipavimo tarpe dar- toj kovoj pr 
bininkų ir padalinti darbi- eivių 
ninku klasės eiles,—šitoj va- Komitetas priima TDA va
landoj visi sąžiniški žmonės dovybę ir bendromis spėko- 
turi suvienyti spėkas, kad mis kovos prieš Dies Bilių. 
pastoti kelią perleidimui Mes taip pat šaukiame visas 
Dies Diliaus. Pernai mums ateivių organizacijas, visas 
pavyko atmušti Michigaono ateivių gynimo tarybas, vi- 
valstijoj įstatymą del ėmimo sus darbininkus ir darbinin- 
pirštų antspaudų visiems kės sudaryti bendrą frontą 
ateiviams. Mes atrėmėme j prieš Dies Bilių.”

VARSA VA. — Pilsudskio 
valdžia planuoja naują for
mą bausmės prasikaltėliam. 
Bus įvestas verstinas dar
bas. Tokia bjauri sistema 
viešpatauja Amerikos pieti
nėse valstijose, kur už ma- 
žiausį prasižengimą uždeda 
ant žmogaus kojų pančius ir 
varo i į darbą prie kelių tai
symo, O bosas iš užpaka
lio stovi su nagaika ir šau
tuvu,; ir už mažiausį nepa
klusnumą begailestingai pla
ka.

Darbininkų Apsigynimu ši
toj kovoj prieš reakciją. At- 

Gynimo Nacionalis

linta kapitalistinėms fir
moms.

$300,000,000 viešiems dar
bams. ,

$200,000,000 paskola įvai
rioms valstijoms pagal jų 
gyventojų skaičių.

$100,000,Q00 paskola val
stijoms pagal reikalą.

Tai bjaurus pasityčioji
mas iš bedarbių. Bilionus 
dolerių Hooverio valdžia 
aukoja kapitalistams, o ba
du marina milionus bedar
bių. Šitas vienas šimtas mi- 
lionų dolerių, kuris neva tu
ri eiti bedarbių šelpimui, ati
duodamas įvairių valstijų 
graftiškoms valdžioms. Var
giai milionas kitas dolerių 
pasieks tikrus bedarbius.

DAR DVIEM NUOŠIM
ČIAIS MAŽIAUS PA
GAMINAMA

NEW YORK. — Bovelni- 
nio drabužio gamyba dar 
sumažėjo 2 nuošimčiais bė
gyje ; paskutinės savaitės. 
Kritimui galo nesimato.

“DUOKITE NEMOKĖTAS BILAS MIESTO MA
JORUI,” SAKO LORAIN BEDARBIŲ TARYBA

komunistais ir raudonai
siais, bet pamatė, kad nie
kas iš to neišeis. Bedarbiu 
Tarybos sekretorius d. Cal
low numetė bilas ant pirmi
ninko stalo ir reikalavo jas 
apmokėti. Majoras paėmė

LORAIN, O.—Birželio 19 
d. susirinkime Bedarbių Ta
rybos sekretorius pareiškė, 
kad visi bedarbiai, kurie tu
ri nemokėtas bilks už elekt
rą ir gazą, priduotų jam. 
Tuo jaus suplaukė apie 501 
tokių bilų. Birželio 20 d. bilas ir pareiškė, kad jos 
Taryba suorganizavo 400 bus apmokėtos, 
bedarbių ir numaršavo į 
miesto tarybos posėdį. Te
nai darbininkai pareikalavo, 
kad miestas užmokėtų by
las. Iš sykio ponai nenorė
jo rokuotis su bedarbiais ir 
buvo pradėję vadinti juos

mą telegramą:
“APLA konvencija suside- šeimynų?1 Nieko

Didele Panasaus.
Šita visa suma bus sukiš- 

|su LDS. Rogers rez'ignavo ta tiems patiems kapitalis- 
. štai kaip pinigai pa

dalinti:
$1,500,000,000 bus pasko-

šinas ir 51 traktorinį grėblį, džiugumą stovi už vienybę 
Tą pat dieną pagaminta 111,956 IC11 T

mas siekia 109 nuošimčių pla- prezidento vietos.. Rytoj tams.
tonai durpių. Durpių gamini-

no. Su kiekviena diena SSSR 
gamyba vis didėja, o kapitalis
tinėse šalyse/bedarbė vis labiau 
plečiasi.

bus balsavimas vienybes 
klausimo ir rinkimas naujo 
prezidento.”

O vėliausia telegrama pra
neša: “50 delegatų balsavo 
už vienybę su LDS, o 20 — 
prieš.

GRAND DŽIURE NUPLAUNA RANKAS 
FORDO KRUVINAJAI POLICIJAI

Demokratų Partija
Nominavo Roosevelts

Drg. P. Kubiliūnas iš Boston, 
Mass., prisiuntė ALDLD 2-ros 
kuopos duoklių ir jų tarpe yra 
už 4 naujus narius. Gi drau
gas J. Broga, iš 137-tos kuopos,
taipgi su kitų narių duoklėmis, p. - . r i\0 0 1 
prisiuntė 5 naujų narių duokles. JJeiCl LDd. 0ekft*tOreS 
Viso- per pirmuosius 6 mė
nesius gauta 200 naujij narių. 
Tai nemažas skaičius, bet reikia 1 
pasidarbuoti, kad iki metiĮ pa
baigai gautume apie 1,000 nau-i 
jų narių! Suprantama, dau
giausiai veikiama agitacijos mė-: 1

Raporto I Seimui

“Laisves” No. 155 (liepos 
d.) tilpo LDS sekretorės 

nesį, bet nereikia praleisti pro- I drg. Jeskevičiūtės raportas 
gos ir dabar.
valo būti naujų narių gavimoj 
vajus!

Visi metai pri- į Į.mam geimui. Ji dar nesu-
j grįžo iš seimo, einant laik-(

— rašeiui spaudon, bet telegra-1 nistai.
ir draugės, būtinai ma praneša, kad tilpusiame ant 
Agitacijos

Draugai
paremkite Agitacijos r oi
Prasidėjus prezidento rinki—- 
kampanijai ir dirbant, kad pra-į 
vedus tą Komunistų Partijos , 
kampaniją lietuvių tarpe, jau- seime. Kaip greitai gausi- 

. Čiama didelė stoka finansų. Tas me pilną raporto tekstą, 
trukdo mūsų darbus. Paauko- tas klaidas pataisysime, 
kite, kas galite dolerį, kitą. Or- j 
ganizacijos irgi nepamirškite 
paskirti kiek aukų nuo savo pa- į 
rengimų. Pinigus siųskite se
kamai : Agitacijos Fondas, 46! 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. I

Fondą. raporto tekste yra įsiskver- 
- busiu klaidų — nepaduotas 

taip, kaip jis buvo išduotas

DETROIT, Mich. — Way
ne pavieto “grand jury”, 
susidedanti iš biznierių ir 
kapitalistų agentų, išleido 
pareiškimą, kuriame nu
plauna rankas Dearborno 
policijos, kuri nužudė ketu
ris Fordo darbininkus kovo 
7 d. Pareiškime bjauriui 

{puolami bedarbiai ir komu- 
Kaltė suverčiama 

“raudonųjų.” Girdi, 
šaudymo gal buvo galima iš
vengti, bet jis buvo “reika-

lingas del apgynimo nuosa
vybės.” Tartum Fordo fab
rikų bedarbiai būtų suval-

Šitas “grand džiūrės” žy
gis dar kartą parodo, kokia 
Amerikos teismuose viešpa
tauja teisybė. Buržuazijos 
agentai, kurie sėdi teismuo
se ir “grand džiūrėse,” yra 
tam, idant padėti bosams ir 
valdžiai smaugti, terorizuo
ti ir žudyti darbininkus.

CHICAGO, Ill. — Po di
delio triukšmo, ketvirtu sy
kiu balsuojant, Demokratų 
Partijos konvencija nomi
navo į Jungt. Valstijų pre
zidentus Franklin Delano 
Roosevelt, dabartinį New 
Yorko valstijos gubernato
rių, vieną iš Tammany Hall 
grafterių šaikos “čyfą.” 
Smithas tesurinko 190 bal
sų. Bet skirtumo tarpe 
Roosevelto ir Smitho nėra: 
abudu bosų agentai. Taip 
pat nėra skirtumo tarpe re- 
publikonų kandidato Hoove- 
rio ir demokratų kandidato 
Roosevelto.

Bedarbiai Stoja į Tarybas

Kalbės Mooney ir Moore

2 ’____ . Darbinin-
į kai išmaršavo laukan ir lai<

kė susirinkimą atvirame' 
ore.

Štai ką reiškia organizuo
tas bedarbių veikimas. Ši
tuo pavyzdžiu turėtų eiti vi- 
si bedarbiai.

Scottsboro Jaunuoliu At 
sišaukimas iš Kalėjimo

KAPITALISTUI
SUGRAŽINO TAKSAS

WASHINGTON. — Hoo- 
verio valdžia sugrąžina 
‘permokėtų” taksų ponui 
Zanderbiltui, kuris gyvena 

ew Yorke. Sugrąžinta net 
353,987!

MIRe barberio 
KReSLE

BOSTON, Mass. — Wil
liam Moran, 30 metų, mirė 
barberio krėsle. Barberis 
manė, kad Moran užmigo, 
bet nepajėgęs išbudinti, per
sitikrino, kad miręs. Už ke
lių valandų prieš tai Moran 
turėjo automobiliaus aksi- 
dentą ir , matyt, buvo susi
žeidęs.

YOUNGSTOWN, O. — 
Liepos 18 d. čionai rengia
mas masinis susirinkimas, 
kurame kalbės Mary Moo
ney, senutė motina Tom 
Mooney, ir Richard Moore, 
žynius juodveidis komunis
tas. Tai bus Youngtowno 
darbininkų protestas prieš 
laikymą kalėjime Tom Mqo- 
ney ir Scottsboro; jaunuo
lių. ■ J • 1 c '

Suareštavo ir {kalins 
Gastonijos Bylos Auką

Pranešama, kad North 
Carolinoj tapo suimtas W. 
K. Hendricks, vienas iš Ga
stonijos streiko vadų, kuris 
yra nubaustas kalėj iman 
nuo penkių iki septynių me
tų. Jis buvo> prasišalinęs, 
bet šiūo tarpu policijai pa
vykę sugauti. . Gabenamas 
kalėjimam

WAUKEGAN, Ill. — Bė
gyje paskutinių dviejų mė
nesių šimtai darbininkų 
įstojo į Bedarbių Tarybą. 
Eina! kova prieš mėtymą 
darbininkų iš stubų. Be
darbių judėjimas eina smar
kyn, nes alkis verčia var
guolius vienytis ir priešintis 
savo neprieteliams.

MAŽIAU APSIVEDIMŲ
BROOKLYN, N. Y. — 

Per paskutinius šešis mėne
sius apsivedimų leidimo ofi
sas išdavęs 1,059 leidimais 
mažiau, negu bėgyje pirmes
nių šešių mėnesių., Ypatin
gai kunigai tuo susirūpihę, 
nes jie mato, kad ir jiems

i biznis eina mažyn.

Iš Kilby kalėjimo, Mont
gomery, Ala., mirtin nuteis
ti nekalti Scottsboro jau
nuoliai išleido sekamą atsi
šaukimą į Amerikos darbi
ninkus.

“Mes- norime padėkavoti 
visiems mūsų draugams, ku
rie tiek daug yra pasidar
bavę deleimūsų. Kaipo bied- 
ni jaunuoliai, mes sėdime 
uždaryti kalėjime virš me
tai laiko už prasižengimą, 
kurio mes nepapildėme ir 
apie kurįjmes nieko nežino
me. Septyni iš mūsų esame 
nuteisti mirtin. Mes šau
kiamės į visuomenę pagel
bės. O kadangi mes esame 
biedni jaunuoliai, tuo būdu 
nei tos pagelbos nesitikime 
iš niekur kitur, kaip tik iš 
darbininkų.”

COBH, Airija. — Čionai 
nuskendo finų laivas “Mel
bourne” ir žuvo vienuolika 
jūrininkų. Gi penkiolika iš
liko gyvi. Laivas vežė kvie
čius.

Naujas Planas ir Nauji 
kančiai del Vokietijos

LAUSANNE. — Franci, 
ja ir Anglija susitarė pasiūk 
lyti Vokietijai, kad ji sutik
tų prisiimti dar sumokėti 
karo reparacijų $952,000,- 
000, arba apie 4,000,000,000 
markių. O tas sumokėji
mas būsiąs padalintas į ei
lę metų. Ką į tai atsakys 
Vokietijos valdžia, dar ne- 

i žinia.
Vokietijos Komunistų Par

tija stoja už atsisakymą mo
kėti visokių karo paskolų 
ir reparacijų.

DEMOKRATŲ PILVAI 
SUGEDO

CHICAGO, Ill. — Specia
le Stadiumo ligoninė nepajė
gia apsidirbti su demokratų 
parti j os * delegatais. Baisiai 
daug jų susirgo. Beveik vi
si ponai serga pilvo ligomis 
nuo persiėdimo ir persigėri- 
mo. Ir ne dyvai, kad serga 
nuo išlakimo 5000 butelių 
mūnšaino.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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ŠAUKIMAS INAC10NALĘ KONVENCIJĄ 
KOVAI PRIEŠ VIS AUGANTĮ TERORĄ
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 5Lta Nacionalė Kon

vencija Spalių 8-9 Dienas, Clevelande, Ohio

Japonija atmeta Hooverio 
planą del sumažinimo apsi-( 
ginklavimo. Nors tas pla
nas ištikiu jų mažai ką te
reiškia, bet ir jis pasirodo 
i m e p r i a listinei Japonijai 
persmarkus. Japonija Že
nevoje darbuojaši begėdiš
kai atvirai del sudarymo 
anti-sovietinio blokb’ impe
rialistinių valstybių. ' . .

Draufgas James W. For
das, Komunistų Partijos 
;kandidatas į Jungtinių Vals
tijų vice-pre2idefituš, šau
kia darbininkų organizaci
jas suvienyti spėkas ir' ko- 

o -i • • ;• - Jvoti pries Dies Bihu, at-Reikia ginti politinius^ . į .J, < .1 ; kreiptą pries kovingus atei-
ivius "darbininkus. Taip 
Ipat d. Edith Berkman, kuri 
dabar randasi .kalėjimo . L. 
goninėj, ragina visus darbi
ninkus atmušti valdžios už
simojimą ant ateivių. ; ■

Ar jau visos lietuvių dar
bininkų organizacijos pri
ėmė protestus prieš Dies 
Bilių ir pasiuntė Jungtinių 
Valstijų senatui?

Į Visas Organizacijas, Ku- su savim naujų ir sunkės-, 
rioms Rūpi Kova Prieš nių pareigų delei Tarptau- 
Persekiojimus, Prieš Lin- tinio Darbininkų Apsigyni-1 
čiavima ir Prieš Terorą mo.

Su didėjimu ekonominio j l:‘inius ir šeimy-| 
krizio auga teroras prieš i 
darbininkus. Bėgyje šių 
vienų p a s k u tinių metų 
Ta r p t a utinis Darbininkų | 

. Apsigynimas gynė daugiau, i 
kaip penkis tūkstančius 
darbininkų Jungtinėse Vals-i 
tijose, kurie buvo aukomis; 
kapitalistinio persekiojimo 
ir teroro.

Bėgyje šių vienų pasku- 
tinių metu T a r p t a u tinis,, v 
Darbimnkų A p s i_g y nimas. ]įU0Savimą Tom Mooney, 
tris sykius atmušė bandy-!^yarren Billings, Scottsbo- 
mą nužudyti Scottsboro ne->ro jaunuoliu ir visu poHti- P- 
kaltus juodveidzius jaunuo- nįu kaliniu 
liūs. Bėgyje to paties lai- rpuo j 
ko pagelba sumobilizavimo DarbininkifA pTi g ynYmas!; 
milionų darbininkų, ^aiT)_,šaukia i šitą konvenciją vi- i/B?

sas
• jaučia

milionų darbininkų, 
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas privertė Jung. 
Valstijų Augščiausį Teismą

——:—:-- ;—r——-
maistu, pats .sėdi br^e rpaiste 
ir miršta badu, nakvoja ant 
“dumpų”, akmenų, kuomet 
namai ir viešbučiai tušti. Jo- 
kis kitas gyvas sutvėrimas prie 
to nedasileistų.

Darbininkams yra tik avie- ' 
nas kelias panaikinimui skun
do ir bado. Reikia kovoti 
prieš išnaudotojus, kapitalis
tus. O kad sėkmingiau vesti J 
kovą, reikia organizuotis į dar- 
bininkų organizacijas, Komu
nistų Partiją, Bedarbių .Tary
bas, revoliucines unijas TUUL 
ir abelnai vesti kovą prieš al
kį, badą ir prieš pačią kapita-
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Japonijos imperialistai mūštruoja savo armijas karui prieš Sovietų Sąjungą ir prieš 

Chinijos darbo liaudį. Tėo pūčiu laiku auga smarkus Japonų (Jarbiųinkų ir valstiečių | 
rbvojiucinis judėjimas prieš karą, už Sovietų Respublikos apgynimą ir už nuvertimą 
“savo” imperialistines valdžios. > ; t

Akyvaizdoj šios augan
čio teroro ir vis sunkesnės 
naštos, puolančios ant Tarp-

i tautinio Darbininkų Apsigy
nimo, matosi reikalas ga- 
pingesnės ir platesnės apsi
gynimo organizacijos. Rei
kia tokios masinės organi
zacijos, kuri galės pagelba 

: masinio sumobilizavimo mi- 
[ įarbininkų ir ko-

vingų protestų priversti pa- į Rytin-j daly Ohio- valgti. 
’[jos streikuoja 18,000 mai- 
’ i merių. Jau devinta savaitė 
[jie randasi kovos lauke.

. j-; m , r. . ’-Streiką mainieriai pradėjo? ) budu Tarptautinis,^ v-liava senosiog lungtij
- -- - nes Mainierių Unijos, bet

t . . iuciMai' jie pamato, kad ta organizacijas kurios i .. ? laimėjimu
reikalą , stipresnes Todel>

lXrS3 SeoZ —s. darbininkų kla^C i=stu 
boroejaunuohų bylą. ,

ŠĮais paskutiniais metais siunčiančios < delegatus 
matėme žvėriškiausi ii’ikonvendijiį, turės pačios pa-P, 

brutališkiausj terorą■ pifieš; dengti jų lėšas .
i w% M v rv I t ▼ z-v -» i •» t r f ! -w fr V 1* • T   1 • t JMes saukiame visas darbi-1 

ninku organizacijas siųsti 
delegatus į Penktą Naciona- 
lę Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo konvenciją, ku
ri įvyks Clevelande, Ohio, 
spalių 8-9 dd., 1932.

apsigynimtrorgamzacijOs.
Nacionale^ organizacijos

PORTLAND, OREGON

POPIEŽIAUS PIJAUS XI VARDU

darbininkus, kovojančius už 
duoną ir už teisę organizuo
tis., ir kovoti prieš algų 
kapojimą ir prieš nuo
latos blogėjančias sąly
gas visose pramonėse. Šis 
padidėjęs teroras veda
mas kaip tik tuo laiku, kuo
met imperialistinės šalys 
rengia naują pasaulinį ka
rą. Šis naujas karas bus 
karas prieš darbininkų tė- 
vynę-prieš Sovietų Sąjungą. 
iVisos kapitalistinių 
spėkos sumobilizuotos tam 
užpuolimui Rytuose. Štai 
kame tikroji priežastis de
lei puolimo ant kovingų 
d a r b ininkų organizacijų. 
Štai kame priežastis išlei
dimo specialių įstatymų del 
deportavimo atevių. Ban-, 
domas sulaužyti darbininkų 
frontas, idant plėšikams 
būtų lengviau užpulti So
vietų Sąjungą.

■Harry Sims tapo nužudy
tas Kentucky valstijoj, kuo
met jis organizavo darbinin
ku^ kovai prieš badą. Pitts- 
burgho distrikte pereitą va
sarą bosų pasamdyti mu
šeikos nužudė keturis mai- 
nierius laike kovos prieš 
badą. Fordo policija nužu
dė keturis darbininkus 
Dearborne, kuomet darbi
ninkai maršavo prie Fordo 
dirbtuvės prašyti darbo ir 
pašalpos. Chicago j, Cleve
lande, Camp Hill ir visose 
kitose šalies dalyse policija 
nesidrovi šaudyti į darbi
ninkų* protestų susirinkimus 
bei demonstracijas.

kiekvieną dieną šimtai 
darbininkų s u a reštuojama 
Jungtinėse Valstijose. Kiek
viena savaitė atneša naujus 
rekrutus į armiją politinių 
kalinių. Kiekviena savaitė 

darbininkų iš- 
iš Amerikos, 
savaitė atneša

ELIZABETH, N. J.

šalių

mato simtus

Ir kiekviena

Iš drg. Fosterio Prakalbų 1

Birželio 21 d. čia kalbėjo 
drg. W. Z. Foster, Komunistų 
Partijos kandidatai į Junfctį- 
nių Valstijų prezidentus. Jžan- 

nustatė i i Pakalbąs dirbantiems bu- 
i vo po 10 centų, o bedarbiams

lyje, negalėjo pašlėpt skanda
lo. Tardymas parodė, kąd 
vaikų žaginimas kunigais — 
auklėtojais koledže buvo gy
venimo reiškiniu. Medicinos 
apžiūrėjimas kol kas i_____
32 vaiku išžaginimo faktus^

Už Sočiareli užsistojo popie- j veltui, žmonių prisirinko la- 
žiaus "Oservatore Romano” or- bai daug. Net kapitalistine 

Popiežiaus laikraščio 1 spauda rašė, kad .buvo suvirš 
Sočiarelį nekaltas 2,000. Kapitalistinė gi sp&u- 

Kas liečia tą “inci- j da, kaip žinoma, visuomet 
tai visame kalta nėr- mažina darbininkų skaičių, 

Girdi, nuo širdingų dalyvaujančiu mūsiškiuose mi- 
aldų ir naktinio budėjimo ‘ tinjrUOse e ,

fjganytojas apsirgo nervų liga • j
ir biskį nukrypo nuo teisingo šiame mitinge dalyvavo 
kelio. . . geras būrelis lietuvių; dau-;

Kaipgi popiežiui negint sa-, giausia ūkininkai iš Oregon 
vo mylimojo? Juk giedotojų ' City, kuris randasi už apie 15 
choras prieš “bolševistinę ne- mylių nuo Portlando. 
dorybę” nustoja tokio malo
naus ir autoritetingo balso.

“Balsas.”

Dabar Vatikano soste sėdi, 
l, popiežius Pijus. 

Iki jo buvę dešimt štukų tų 
Pijų. Šis Pijus—vienuoliktas.

Ne visuomet jis buvo popie
žium. , Ne visuomet Pijum.' li
ne visuomet yienuol iktūoju. 
Buvo laikas, kuomet dabarti
nis katalikų dievo 'vietininkas 
žemėj buvo ■ vienturčiu Milano 
pirklio sūnum. Būsiančio tėvo 
tėvas buvo šilko išdirbinių fa- j 
brikantu. Tuomet Pijus ' vie
nuoliktasis vadinosi — Achil 
Ratti. '

Tėvai, kad išaugštint savo 
giminę ir sutvirtint savo fi
nansus, nutarė duot sūnui dva
sinę apšvietą. Jaunas Ratti 
pastojo į vienuolių ordeną. čia 
jis atkreipia į save dopię savo 
oratoriškais gabumais.' Ilgą 
laiką jis stoVėjė už stalo tėvo 
krautuvėj. Jis puikiausiai iš
moko “dūšių gaudymo” meno. 
Kokih nors supuvusią prekę 
Ratti' gklėjo padaryti šedevru. 
Užstalės patyrimą jis pernešė 
į. dvasiškas'.sferas. Gir.eitu lai- 
■ku-Ratti-, tampa ji;e:torikosf iš-! 
kalbingumo,) profesorium. Į būdami metus be darbo, negalė

Slinko metai.: Ratti vis augš- Į jo užsimokėt bankams pasko- 
.................................. Vis jų ir Namų Assoc., o mies

tui ’taksų. Nežiūrint, kiek tie 
darbininkai turėjo įmokėję už 
namus, daug ar mažai, bet jei cialiais mokesčiais, kad mokėt 
neužsimoki dabar skolos bei bedarbiams apdraudą, 
nuošimčių, tai ir nebe savinin
kas savo taupinio. •

Buržuazija per savo įstaigas 
mokina darbininkus taupyti 
pinigus. Bet kuomet darbi
ninkai kruvinai uždirbtų cen-

■ jį i kaip žinoma

; kerio,” štreikas pereina į 
Nacionalės Mainierių Uni-

.įjos'vadovybę. H m .i, i

Įvairios Žinutės

Tapo areštuota keletas 
šyvų pinigų dirbėjų, kai 
zabetho ir Brooklyn© policija! 
užpuolė slaptą smuklę po' 
num. 266 Humboldt St., Broo
klyn©. Vienas jų — Wm. 
Burch, iš Elizabeth©, kitas Jo
seph Brehm, brooklynietis.

Apart kitų pagautų žmonių, 
tie meisteriai įdavė netikrą 
pinigų Mykolui Butėnui ir An
tanui Venskui.

Flemingtohe, N. J., eina 
teismas tūlo Curtis, kuris 
yra įveltas į išyiliojimą iš 
Lindbergo nemažai pinigŪ. 
Liudijo pats Lindbergas. 
Bet iš visko matosi, kad 

i teismui daugiausia rūpi nu- 
i plauti rankas New Jersey 
valstijos policijai. Jeigu vi
sa teisybė būtų pasakyta, 
tai gal paaiškėtų, kad Lind- 

įbergo sūnaus “kidnapini- 
;mas” buvo žinomas tai po- 
Įhcijai.

Nuo pavojingo 
ant laivo “Valda” 
Elizabetho vyrai: 
Charles Krajicekai, laivo ka
pitonas ir savininkas, ir Oscar 
Christianson, pečkūrys.

1 Tai buvo ekskursinis ir žu- 
vavimo laivas. Buvo išvažla- ■ 
vęs į “mėnesienos ekskursiją”/ 
su daugeliu ekskursantų. Pri-> 
važiavus prie „
N. J., ant Hudson© upės, .kas 
tai pagedo gariniame katile; j 
bejieškant sugedimo priež., nuo j (( 
garinio katilo šovė smarki ug- į 
nis, mirtinai apdegindama tris 
minimus vyrus.

vyzdinga įstaiga. Patį Sočia- 
relį popiežius paskyrė1 kole-'| 
džio vadu. Ir štai nesenai ta-1 
me koledže kišeniniu peiliuku 
papjautas vaikas Dibene.

Dalykas tame, kad tas auk- ganas. 
lėtinis sunkiai pasiduodavo re- žodžiais, 
Ilginiam auklėjimui. Taip, pa- avinėlis, 
vyzdžiui, Dibene pasiskundė : dentą,” 

kad i vų liga, 
daro Į''

koledžio administracijai, 
šventas tėvas Sočiareli 

į jam nešvarius siūlymus.
Administracija nutarė, kad 

ant kiek tai uždaryto tipo mo
kyklos įstaiga, tai šiukšlių iš 
grįčios nęišnešt. Prisiėjo ne
klaužadą ir bedievišką vaike
zą papjaut.

Bet slapta tapo viešu. Val
džia negalėjo. pasilikti nuoša-!

Philadelphijoj 2,800 Varguolių Neteko Nainy
PHILADELPHIA, Pa. - 

Vien tik per balandį liko par 
,duota 2,800 darbininkų damų. darbininkų priešas. 
Jų namus pardavė šerifai. 'Už 

I tai pardavė, !kad darbininkai,

tyų kho tarnybos laiptais, 
artinosi prie dievo sosto.

Iškalbumas, batų laižymas, 
mokėjimas sukt uodegą ir da
ryt politine^,., .intrigas—visos 
tos ypatybės padėjo Ratti. 
Toks žmogus buvo reikalingas 
buržuazijai ir katalikų dvasiš
kiai. Ir štai Ratti jau ne 
ti, o Pijus vienuoliktasis.

Jis mažai įdomaujasi 
siškais reikalais,—tegul 
juodu darbu užsiima provinci- tų susitaupo, tai ta pati bur-

Užtat didėja žuazija atima iš jų vienokiu 
kaipo visokių i 

visų

Rat-

dva- 
tuo

Pittsburgho katalikų ap
gavikas kunigas Cox bala
dojasi po Europą. Dabar 
jis t r a n kosi Paryžiuje. 
Paskui trauksiąs į Berlyną 
ir į Italiją. Ten pasimaty- 
Įsiąs su Mussoliniu.

Kunigas Cox muilina akis 
apdegimo bedarbiams. Jis netgi ketina 
mirė trys kandidatuoti į Jungt. Valsti

jų prezidentus ant “Liber- 
ty Party” tikieto.y O visą 

L tą kunigo Cox biznį finan
suoja tam tikra grupė kapi
talistų, 11 kurie1 nori : dšnluštis 
tš Pėhnsylvanijds t politikos 

dtą grupę, tokių pat, pri
Edgewaterio, KU.

John ir

J. K-tis.

Darbininkai Išvijo Šnipus
LACKAWANNA, N. Y. 

—Čionai federates valdžios 
šnipai trankosi po saliūnus 
ir areštuoja ateivius plieno 
darbininkus. Tą patį jie 
bandė padaryti saliūne ant 
Ridge Road. Bet čia jiems 
darbininkai išpylė kailį ir 
išgrūdo laukan. Buvo vie-: 
puoliką šnipų.

Hooverio taip vadinama 
“Recons truction Finance 

; Corporation” jau paskoli
no bankams ir geležinke
liams apie du šimtu milio- 
nų dolerių. Tai graži auka 
‘/vargšei” plutokratijai. O 
penkiolika milionų bedarbių 
iš Hooverio valdžios negau
na nė vieno dolerio.

Da vis eks-kareiviai tebe-: 
traukia į Washingtoną> Bir-> 
želio 30 d. per Bridgeport, 
O., trysdešimts trokų pra
važiavo ir visi, pilni vetera
nų. •

prieš

asaros 
jis su-

ar kitokiu būdu. Iš vienų at
ima bankieriai pinigus, bank
rutuodami bankus. Iš kitų at
ima namus, drabužius, rakan
dus ir ką tik randa vertės ke
lių centų. O patį darbininką 
su šeimyna išmeta į gatvę pus
nuogį badu stipti.

1926 metais garsusis darbi
ninkų “prietelius” gubernato
rius Pinchot pravedė įstatymą

ypatingai mainieriai, kad jis 
buvo ir tebėra veidmainys ir

Pinchot yra gudrus demago
gas; Kad paslėpus savo pir- 
miąsias veidmainystes nuo 
darbininkų akių, jis dar gud
resnę 'demagogiją vartoja. Jis 
daug kalba už bedarbius, net 
žada turčius aptaksuoti spe-

Prakalbos buvo iškilmihgos. 
Vos spėjo drg. Foster pasiro-

I dyti, tuoj visa publika sustojo 
ir davė jam karštą pasv^ikint- 

j mą. Drg. Fosteris kalbėjo 
[ apie kapitalizmo smiikimą, 
taip kad kapitalistai jau neži
no ką daryti. Dabar kalbama 
apie, panaikinimą prohibicijos 
įstatymo, kaipo išeitį iš krizio; 
bet tas nieko negelbės. Bedar
bės negali panaikinti nei “sau
sas”. nei “šlapias” įstatymas. 
Bedarbę panaikinti tai reikštų 
pakeisti šią sistemą. Kalbė
damas apie buržujines parti
jas, drg. Foster nurodė, kad 
pačiuose pamatuose nėrl skir-f 
tumo tarp demokratų, repub- 
likonų ir socialistų partijos, 
nes jos visos stoja už kapita
lizmo “tvarkos” išgelbėjimą, ir 
darbininkui nėra ko iš jų tikė
tis. Baigdamas, draugas kal
bėtojas ragino visus susi p ra-, 
tusius darbininkus stoti į Ko
munistų Partiją ir kovoti 
prieš kapitalizmą ir rinkimų, 
kampanijoj ir laike balsavimų 
remti tiktai šią darbininkų 
klasės partiją.

Taip ir aš tariu visiems 
draugams ir draūgėms: stoki- 

Į me visi į organizuotą darbinin- 
j kišką judėjimą ir visi iš vieno

f

jos kunigėliai. 
Vatikano role 
imperialistinių išmislų, 
diplomatinių intrigų, visų pa
saulinių spekuliantiškų kombi
nacijų centro. ■

Vatikanas tampa tuo vagių 
urvu, kur nakties tyloj išdirba
mi žmogžudiški planai 
Sovietų šalį.

Iš popiežiaus akių 
upeliais bėga, kuomet
tikdamas su visais pasaulio 
vergų savininkais šmeižia apie namy savininkų naudai. Kuo- 
“priverstiną darbą” SSRS.! tas įstatymas buvo dar 
Kartu su Henry Deterdingu ii diskusuojamas, tai ir pats Pin- 
JO nurodymu, popiežius Padū-; clwt daug sykių kaibėjo-per 

radio, susirinkimuose ir per 
spaudą,-kad tas įstatymas ap
saugos darbininkų sudėtus pi
nigus, g namus;, < tąi yra, . ,kad 
randaįuninkas užsimokėtų ren- į Lloyd

.,i : O i neužsimokant ne, tik bedarbių šelpimo

pusė gyventojų yra 
bado nasruose.

Žiemą buvo užlaikomi 
vieniai bedarbiai “flaphousėj”. i 
ant Hamilton ir 18-tos gatvės. 
Ten buvo tarp 5000 ir &000 
bedarbių ,ir ten jie gavo nors 
pamazgų kartą į dieną. Dabar 
T1 711 komitetas/ vadinamas 

. __________ ______  - ( -7- ____ __1 —j komitetas,
prie kryžiaus ka savininkas namų gali jį išmes- uždaro ir ią namą, o bedar- 

ti, bet ir užareštuoti jo visokį bius visus išvaro ant, gątvės. 
turtą už rendą. Tad šio kri- Viąnintėlė prieglauda belieka 
zio momentu “realesteitinin- 
kai,” namų savininkai, pasko
lų bendrovės ir visokie vertel
gos ir naudoja minėtą įstaty
mą. Ne tik išmeta bedarbius 
iš namų, bet atima iš jų viską, 

Tas pats kunigas Sočiareli, kas tik'~dar -turi vertės centą 
kuris nesenai pąpjove 14 me- kitą, kaip tai, rakandus, dra- 
tų vaiką. . . , . bužius, kad ir paskutinį švar-

Popiežius Pijus vienuolikta- ką nuvelka, atima kurą, mais
tą, jei randa; o patį, darbinin
kė išmeta į gatvę su visa šei
myna badu mirti.
Laike pereitų rinkimų dauge
lis darbininkų balsavo* už Pin
chot. Jie, tikėjosi,, ;kad Pin-

kušiai mušdamas ■ sau kumšti
mi į krūtinę, klykia apie Sovie
tų “dumpingą.”

Bet ,visų> daugiausiai tas iš- 
•kalfoingųmo prq^esorius, Išeik
vojo ?rušių. žodžių . prįeš/,‘vieš-

nedoriųgu- ,dą

l’o, kad bendrom visu impėria- 
l’’?-_________ L J.5. _ j. 'c?rtnėi ’ _i ~

bininkus ir valstiečius patikėt 
į nekaltą prasidėjimą.'

Kryžiaus kare už dorišką 
švarumą, ypatingai padėjo po
piežiui jo mylimasis ir artima
sis ir sankeleivis < kunigas So
čiareli. >

listų jėgom priverst SSRS, dar

bužius, kad ir paskutinį švar

šis jau senai užsiėmė augan
čios kartos auklėjimui^

Jis pastatė eilę religinių mo
kyklų ir kolėdžių. Sočiareli' 
aktingai padėjo jam šioje 
“šventoje” dirVoje. ’

Buvo'įsteigtas vieno vie'nuo- , , . . J ..
liktojo pirmtakdnų •f’ijaus IX' chot bus jų prietelius, toks ge
vardo koled’žids. ! Kolladžius 
kolėdžių. Dainą dainuoja, Pa-,

ras, kaip kad jis kalbėjo. Bet’ 
dabar daugelis persitikrino,

teikti 
pagelbą. Bet tuom pačiu kar
tu truškina jis kiekvieną dar
bininkų kovą prieš algų kapo
jimą, prieš nepanešamas dar
bo sąlygas. Jo policija daužo 
darbininkams galvas ,kalina 
tuos, kurie tik atsisako badu 
mirti. Parduoda darbininkų 
namus, rakandus, drabužius, 
kurą, ir maistą,-tik už tai, kad 
tie darbininkai yra bedarbiai, 
negali užsimokėt taksų bei ren 
dų namų savininkam, bankam. 
Argi negudrus iš jo demago-! 
gas? , |

Philadelphijoj yra gyvento- į kovokįme už tiesioginius dar- 
jų virš 2,000,000, o bedarbių bininkų reikalus, sykiu vesda- 
randasi 500,000. Skaitliuo- ■ mj j<0Vą prieš patį kapitali- 
jant -tik po du šeimynoj, tai mo viešpatavimą. Atminkime, 

atsidūrę, darbininkų klasė nieko 
neturi pralošti, o pasaulį iai- 

pa- mėti. <
Lai gyvuoja Jungtinių Am

erikos Valstijų Komunistų 
Partija!

Lai gyvuoja Sovietų Sąjun-; 
ga!

tiems varguoliams tai išmatų 
kampai po atviru dangum.

Tiesiog yra sunku ir žiūrėti 
į tokį baisų skurdą darbinin
kų. Sunku ir įsivaizduoti, 
kaip gali sveiko proto žmogus 
panešti tokį skurdą, laipsnišką

Jaunuolis.

Rumunija Veikiausiai 
Nusileis Sovietams

BUCHAREST. — Rumu
nijos atstovas iš Lozanos 
praneša, kad einama prie 
susitikymo tarpe Rumunijos 

i ir Sovietų Sąjungos delei
bado mirti ir savo šeimynas nepuolimo‘ sutarties. Loza- 
mannti. . Jeigu nebūtų mais- „ *• ,,,,, ............„„j„ ■ □
to, namų, drabužių, tai būtų 
kitas klausimas. Dabar gi i 
miestas yra užverstas maistu,' 
drabužiais, čeverykais, namų i 
daugybė tuščių, visi sandėliai 
lūžta nuo perviršiaus. O rank- 
pelnis, kuris savo kruvinu 
prakaitu sukrovė tokį milži
nišką (turtą, išstatė, didžiausius 
viešbučius, užvertė krautuves

no j tuo tarpu randasi d. 
? Litvinovas. Sovietų užsienio 

į reikalų komisaras ir veda 
. i tas derybas. Numatoma, 

kad Rumunija pagaliaus tu
rės priimti Sovietų formul' 
delei sutarties. Tuo tarp 
laukiama pasirašymo nepu* 
limo sutarties tarpe Len 
jos ir Sovietų Sąjungos.
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Pirmadienis, ,Mepos 4,1932 LAISVE
T

IŠTIŽIMAS IR OPORTUNIZMAS
(Savifcritika)

Mūsų “Laisvė” nėra gana re
voliucinė. Jos raštai tankiai

ei jų susirinkimus, jeigu tiktai 
eitume pas darbininkus i^, kvies
tame stoti į ALDLD ir kitas

VVllUClilt;* UUo 1 clblell IclIlKldl « » . x 1 • 4 ' j

neturi ^evoliucinės prasmes. Jo- į. ' tsios raštų tvarka netikus. De, tų geiy®. pĮsekm?s.' , t , t h { 
pav., paimsim No. 147. Gra- . ^ogus»sugebantis ,korespon-:

1.... dencijį parašyti, ir šaukiantis.;mozdiškas antgalvis, karikatūra 
ir krislai didesnę pusę puslapio 
užima. Žinioms vietos mažai 
bęlikę. Tam pačiam numery 
tema tokia žinia. j laikymas idarbininkiškoj dvašioj

“Už DARBĄ NUŠOVĖ priklauso nuo Koniuništų Par- 
LIETUVĮ DARBININKĄ • tijos vadovybės. Visgi tas opor- 

i tuniz. kavalkas ALDLD. stato 
i pirmoj vietoj, net K. P. vardo 

' ’ . Padėkim, kores-
,1 pondentas nežinojo. , jog Jisai 
- dožą oportunizmo nuodų “Lais

vei” / 
mūs komunistiniai
kad jie tuos pesimizmo nuodus 
ant

Abelnai korespondencijos per
il gos.

Visokį protokolai iš “Laisvės” 
špaltų turi būt išvalyti be jo
kių kompromisų.

Abelnai imant, “Laisvės” li-

kitus prie veikimo, negaji' neži
noti Komunistų Partijos ' rolės, 
klasių ; kovoj. , 'Negali' hežiiįoti,; 
jog ALDLD gyvavimas 'ir isši-

i “Brbckton, Mass. — Darbi- -------. '
n ink as Cursi, kuris senai dir-J- 
bb dirbtuvėj, kurioj lietuvis nesuminint. 
Ki Arosimas yra formanėliu, ’ . .....l/'”
paskutiniu laiku buvo paleis

tas! iš 'dąrboį Jis reikąlajvo, 
kad vėl būtų ’priimtas- į darba.
Bįt Arosimas pasakė, kad ji
sai jau sąmdo kitą darbininką 

į Vietą pirmiaus dirbusio Luigi
IJ pursi. Tuomet kilo arg«- 
nfentai už šį darbą.

‘ “Jodei, kuomet pasakė, kad 
Cprsi jku netenka darbo, tai 
ji£ai peršovė A rosimą labai 

'■ pavojingai, kuris dabar randa
si i ligoninėj ir vargiai galima nija yra komunistinė, tik pusė- 
Mkėtis, kad jisai pasveiks. ši-jtinai nuplukus-ištižus.
tas susisaudymas, kaip mato-, 
me, tai įvyko del varžytinių 
užį darbą. Jei darbų būtų ga

nėtinai, tai nereikėtų nei su
sikirtimų turėti del darbo. Tai 
vis bedarbė veda prie tokių 
tragedijų.”

Nfe tik išvada netikus—netei
singa. Darbų ganėtinas buvi- 
map kapitalistinėj sistemoj su- 

' sikirtimų neprašalins, nes darbo 
sąlygų blogumas, skubinimas, 
diskriminacija ir algų mažumas 
pagimdo susikirtimus.0 ‘ Be to, Į 
pats redaktorius ganėtinam 
darbų buvimui netiki, nes įde
da abejotiną žodį “jei.”.

Patsai “antgalvis uždėtas; 
buržuazijos ideologijos. Pati ži-' 
nia yra svarbi, tik jos klasinė,| 
dvasia išromyta. Kapitalistų 
šuva lietuviškas boselis K. Aro- • 
simas padarytas lietuviu darbi
ninku, o darbininkas L. Cursi,!

_ . . - . J ' Lais-
prisiuntė. ' liet kur dingo' 
______l~L./..i redaktoriai,

Laisvės” špaltų užpylė ?

D

yra augščiausioj vietoj.* Tre
čia, atsitolinimas nuo dirban
čių masių. Kolonijų darbuoto
jai, maijo, supratimu, yra “L.” 
geidėjai’, ^Daugelis žingeidąuja 
asmeniškai' - ..smulkmeniškai su 
savo cėntirąliniais vadais susi- 
pažintį; Korespondentai laukė 
yyriadsio rjedaktbria'ųs sų asmę-; 
nikais ; nusiskufidįmais i^ tikė
josi’gauti : patarimus! ateičiai. 
Diįiugų'. .ta'rpe, bediskušdojant, 
reyolidcinis' (redhktorius į į gali 
šųnkiusi kalusimuš’ padėti' len
gviau išrišti’, kęvingumo ener
giją pakelti-t-iyra' tas svarbiau, 
negu pati> prakalba. Tąčiaus 
mūsų Taupas, pamatęs įebesį 
Philadelphijoj, nusipjovė! , ant 
visų, draugų, bei organizacijų, 
ir tarytum pernokusi lepšė, ant 
lytaus ištižo. Tai tau revoliu- 
•oionieriusi 1 ; ; ; • j ; -

ti i i K. Arminas. ;

NUO : REDAKCIJOS. Kai 
kurios d. Armino pastabos la
bai vietoj. Ypatingai jo aštri 
kritika delei žinios iš Ęrock- 
tono pataiko į tašldą. Mes ra
giname visus mūsų .skaitytojus 

I bei darbuotojus pastebėtus trū
kumus mūsų dienraštyje bei pas 
vadovaujamus draugus iškelti 
aikštėn.

Drg. Tauras, mums rodos, jo-

kių blogų intencijų šiame atsi
tikime neturėjo. Jam atrodė, 
kad tik bereikalingos draugams 
išlaidos pasidarys ir todėl jis 
verčiau pats iš savo kišeniaus 
pasidengė tos pusės kelionės lė
šas, negu važiuoti iki galo ir 
varginti Minersvillės draugus. 
Jam atrodė, kad lis ir Miners- 
villėj., Pasitaikė, kad nelijo. 
Esti tpkių atsitikimų, kad nu
važiuoji į pikniką, o lija,. 
draugai nervuojasi ii* net išme
tinėja, kad kalbėtojas “nevar
toja galvos” ir važiuoja, kuo
met atrodo į lietų. Pasitaiko, 
kad nuvažiavęs nerandi ne tik 
korespondentų bei darbuotojų, 
bet pačios rengimo komisijos. 
Esti tik laiko ir pinigų eikvoji
mas. .O. ypač šiuo tarpu, kuo-

* . i • i i J • ' i * • •met , tiek daug , seimų, kada 
“ Laisvės” štabe, beliko du- 
trys draugai/ laikas priseina 
taupyti. Kaip tik del tos prie
žasties birželio 26 d. d. Bimba 
turėjo pranešti Wo^cesterio 
draugams, jog negalės būti jų 
piknike. Laikraštis juk turi iš
eiti. Todėl, mūsų supratimu, 
šiame atsitikime d. Arminas 
perdaug rūsčiai išmetinėja d. 
Taurui.

naujų skaitytojų ir kiek galint 
palengvinti negalintiems užsi
mokėti. Tik augindami 
stiprindami savo 
spaudą, mes kartu 
me ir visą mūsų 
veikimą.

Rezol. Kom.:
J. Weiss, 
D. Krūtis, 
P. Poshkus.

ir 
revoliucinę 
sustiprinsi- 
revoliucinį

krizio prispausti, kenčia

Rezoliucijos, Priimtos ALDLD. II Apskr 
Konferencijoj Lindene, N. J., Birželio 26 d

Man iš
rodo, kad reikalinga revoliuci
nės - geležinės disciplinos pa
čiame redakciniame štabe, o 
tas įvestų daugiau iniciatyvos 
dienraštyje.

Propozicijos.
Krislus” perkelti į antrą

puslapį. Krislai pageidaujami 
organizuotiems, augščiau prasi
lavinusiems .skaitytojams, kurie 
gali juos suraseti bile kur.

2) Karikatūrą perkelti į pas*- 
kutinį puslapį.

Pirmas puslapis turi būt pa
švęstas klasinėms žinioms. Mes 
dienraštį leidžiame ne vien del; . 
savo pasiskaitymo, bet del dir- j dar dirbantiems algos be paho- 

O darbiniu- vos kapojamos. Visi kapitalis-

REZOLIUCIJA PRIEŠ ATEI
VIŲ TEISIŲ VARŽYMĄ

Dabartiniu ekonominio kri
zio laiku, Jungtinėse Valstijo
se apie 12 milionų darbinin
kų be darbo; kiti milionai dar
bininkų dirba, tik dalį laiko, o

deportuoti visus kovingus at
eivius darbininkus. Tas bilius, 
jeigu pereitų senate, paliestų 
ne tik ateivius darbininkus, 
bet kartu būtų smūgis ir visai 
darbininkų klasei. Prieš tą bi- 
lių turi kovoti visi, kaip atei
viai, taip ir čiagimiai darbiniu-i 
kai.

Mes, ALDLD. 2 Apskričio'bančiųjų masių. O darbiniu- vos kapojamos. Visi kapitalis- 
ikai trumpas, aiškias, arti su ąy- -tų atstovų' ir ,jų spaudos aiš-i 
įvenimu surištas žinias daugiau- kinimai, kad krizis -1
jsiai skaito - interesuojasi. • • ‘ ‘ ~ ‘ “

a .k a < i i 3) Paskutiniame puslapyje, gadynė, yra tik akių 
kliriS UZ SRVO u£ll OcI-CIUORcJ. KO" ; tywrnni illkzli is klrisiu ' • i i • • i ii• -L --a----- X..- jiiumpi suaipsniuKai is kuisiu ,muilinimas darbininkams, kad

kares fronto. .. , , • v , , ,ira -a * • ; •„ 'jie nekovotu, pries bosus, bet4) Viduryje, tarp įvairių J ' /, ■ •/ ’ y ,v ’ramiai lauktų to jiems žadamo O VA Cl A 1 A f AVt^zUA MVllb I . ' V l
dieną; nors po vieną teoretinį: ^erlaikio. Vienok faktai rodo

pa-lka kitą. Juo tolyn,, tuo eko- .... . .p ..... . f-j-- • bininkų organizacijose bei ma-nominis krizis vis didėja; vis- ' 
Ūaugiaus dirbtuvių arba suvis 
užsidaro arba dirba tik dalį 
laiko, kad vis daugiaus ir dau
ginus darbininkų atleidžiama 
nuo darbo. Per pirmuosius ke
turis mėnesius šių metų garny 
ba mažėjo suvirs 4 nuošim
čiais kas mėnuo. Tas nepaken- į 

Pittsburghe i čiamas, vis didėjantis skurdas i 
' ’ verčia darbininkus stoti ko-j 

von, kad apsigynus nuo bosų 
puolimo ant darbininkų. Kapita
listinė Wall St. valdžia su pre
zidentu Hooveriu priešakyje, 
bando visokiais būdais darbi
ninkus įtikinti, kad šis krizis, 

■kaip ir pirmiaus buvę kriziai, 
greitu laiku praeis ir vėl visi 
galėsime džiaugtis gerlaikiu.

Vienok šiandien jau vis di
desnės ir skaitlingesnės darbi
ninkų masės .toms jų pasakom 
.pradeda 
desėtkai tūkstančių kaip atei- "į"s 

^Ne-'^ų, taip ir cfagimių darbinin- 
darbi-!^1! stoja į kovojančių darbi

ninkų nuo K. Partijos1 atsitolini-1 ninku eiles, kurioms vadovau- 
J. Gasiunas. augštai kla-lja K. Partija. Vis didesnis

skaičius darbininkų pradeda į me vjg platesnių dirbančiųjų .' 
dalyvauti visose K. Partijos masių labai svarbią rolę lošia 
vedamose kovose ii kampani- darbininkų revoliucinė 
jose. • t- — 1____ o Y2

Pirmosios Gegužės5 ir prieš. darbininkų žodžiu, ten gali- 
karo-pavojų demonstracijose ; me jjerns per spaudą pasakyti.

vojo, ignoruojamas. Čia ne tik 
iš gero klasių kovos vaizdo at
imama klasinė mintis, bet bjau- į straipsnių, įdėti bent kas antrą 
riu .tautiškai-buržuaziniu rau-l^l __ „ ,1__ ’
gu 'dvokia. 'Taip tik social-fa- Į straipsnelį iš komunizmo 
šistai gali žinias fušeriuot. 1 matų ir streikų strategijos.
Šita žinia turėjo būt užvardyta: | 5) j vidurinį, liuosąjį lapą yi- 
Darbininkūs nušovė lietuvišką sa apgarsinimų mėšlą suversti, 
š-un/.

^Kita žifiia telpa “Laisvės” No. 
14Š po antgalviu: “Gimimų

6) Daugiau vertimų iš “Dai
ly Workerio.” Kas iš tų origi
nalų, kad jie negyvi. D. W.

Skaičius Mažėja Visam Pašau- yra užtenkamai degančios revo- 
lyje.” Faktas įrodomas skaitlį- j bucinės energijos.
nėmis. Čia vėl netikusi išvada' _
padaryta, būtent: “Darbininkai, i urg. Gasiunas.
kuomet nedirba, negalvoja apie5 Birž. 11, 1932,
apsĮvedimus ir šeimynas. ’ Tas buvo rengiamos masinės prakal- 
nietiesa.v Gamta, nesiskaito su ^os protestui prieš Dies ateivių 
darbo sąlygomis. Bedarbiai deportavimo 
apie šeimynas galvoja, tik ne- - -
turi progos tuoktis ir šeimynas pTice'”sk7mdėsr:^'“Aš*°negaHu 
auklėti, kaip kad dirbantieji.; draugų ateivių šiom prakalbom

Bilių. Komunis
tų Partijos dist. org. Carl

Tą progą kapitalistinė sistema 
jiems atima.

Antgalvyje vėl klasės pavog
ta. Kas, kas, bet komunistinio 
dienraščio redaktoriai negali 
nežinoti to, jog yra du pasau- 
liai> t. y., kapitalistinis ir dar
bininkų sovietinis-socialistinis 
pasaulis, žinia turėjo būt už
vardyta: “Gimimų Skaičius žy
miai Mažėja Kapitalistiniam 
Pasaulyj”. Paslėpti nuo darbi
ninkų klasinę sąmonę, tai yra, 
buržuazijai pasitarnavimas. Į

Tankiai “Laisvėje” demons
truojančių bedarbių maršavimai 
vadinama “eisena.” žddis “ei
sena” reiškia paprastą, neorga
nizuotą, galvą nulenkus ėjimą. 
Maršas gi reiškia: kareivišką; 
disciplipuotą' komandą, koja į i 
koją, su atyda į pryšakį, ener-; 
gingą žygiavimą į kovą. ;__

Su kokiu tikslu jūs, draugai !.jiubinę K." Partiją 
redaktoriai, tą revoliucinę dta- 
šią nuo darbinink£,iABlMiat’ [,po dalj kalbinio darbo? 

, įdomumai labai pageidaujami, Partijos disciplina prisiartins 
tiktai jų dauguma būna be kla-1 
sinįų išvadų. Klasinė. kova j 
bandoma ir tenais nuginkluoti.;

Draugas D. M. šolomskas sa-: 
vo 'straipsniuose perdaug skait- • 
linių vartoja. Tas daro nuo- i 
bodumą-monotiškumą skaityto-;

............................................. ..
Kprespondejic. be galo liuo-jSyįj# Gauname telegramą nuo 

No. 147 d, Tauro iš Philadelphijos, kad .......................... _

gauti pasidarbuoti. Drg. Ga- 
siunas sako, kad kalbiniu darbu 
esąs užimtas. Aš nežinau, kas 
gali būt svarbesnio kalbiniam 
darbe už ateivių gynimą.” Man 
paviršutiniai pasiteiravus, išro
do, kad visam Pittsburgh© di
dmiestyje, su jo artimom apie- 
linkėm, vos apie pusė tuzino 
lietuvių K. Partijai tepriklau
so, nepaisant, kad mūsų Parti
ja tenais pusėtinai stipri, 
daleistinas yra lietuvių <

kinimai, kad krizis 
praeis ir vėl užviešpataus ger-

tuojaus ' pusmetinė konferencija, laiky
ta 26 d. birželio Progress Hall, 
Linden, N. J., raginame visas 
ALDLD. kuopas, pavienius na
rius ir visus lietuvius darbi
ninkus stoti kovon prieš šį 
žiaurų bosų pasikėsinimą ant

netikėti, šiandien jau

į kovojančių d are
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SĄJUNGOS. 24 pusi.
KOMUNA. Parašė
66 pusi.
TIKYBA.

H
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5
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Nedelioj, 10 d. liepos, Spaudos , cester, Mass. Svarbu visiems 

piknikas, Olympia Park, Wor- Į darbininkams jame dalyvauti

Naujas Nupiginimas
REZOLIUCIJA UŽGYRIMUI 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
RINKIMŲ PLATFORMOS IR 
KANDIDATŲ

'| 1

Daugelis milionų . Amerikos 
darbininkų, sunkaus ekonomi
nio
neišpasakytą skurdą ir bado 
naštą. Nematydami jokios ki
tos išeities, jie vadovybėje Ko
munistų Partijos smarkiai ko
voja už josios pastatytus rei
kalavimus delei bedarbių ap- 
draudos ir tuojautinės pašal
pos. Komunistų Partija buvo, 
pirmutinė, kuri suorganizavo 
bedarbių maršavimą į Wash,- 
ingtoną už viršnurodytus rei
kalavimus. Pasekmėje to or
ganizavimo ir agitacijos išsi- 
vystyipo, mes matome ener
gingą, maršavimą buvusių ka
reivių ' pasauliniame kare, ku
rie ir dabar dar kovoja Wash
ingtone už jiems priklausan
čių bpnų atmokėjimą.

Tad mes, ALDLD. 2 Apskri
čio pusmetinės konferencijos 
delegatai atstovaudami 1,000 
narių, pilnai užgiriam Komu
nistų Partijos rinkimų kampa
nijos platformą, kuri pilnai at
sako įį šios šalies darbininkų 
ir bedarbių reikalavimus. 

I Ir
Mes iraginame visus ALDLD. 

narius ir Amerikos lietuvius 
darbininkus balsuoti už Komu
nistų Partijos pastatytus kan
didatus. draugus Fosterį ir 
Fordą ir kt. ateinančiuose pre
zidentiniuose balsavimuose.

Komūnistų Partija ir jos pa
statyti kandidatai, draugai W.

'ir kt. yra 
vienatiniai darbininkų klasės

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

Rėngkime Juos Kovai už Pasiliuosavimą 
, ją po Kapitalistines Priespaudos

’ ‘ ' Pirniiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 

JŲ YPATYBĖS. Paraše Dr. A. Pe
triką. Pusi. 128. Apdaryta

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE, 
popieros 450 pusi.

D febai

darbininkų teisių. ... Visose dar-j FosteriJ j. Ford^ llr 
l*x t va A va Ir 11 ZA M/V ZA VA 1 rr ZA ZA 1 A ZAC1 ZA rA ZA1 YV*I Oe, , J • • >■~ vienatiniai <_______ _______
siniuose susirinkimuose išnešti atstovai, kurie pilnai kovoja 
protesto rezoliucijas ir pasiųs- lygiai be tautų skirtumo už 

....................... 'galutiną, pasiliuosavimą 
i darbininkų iš kapitalistinės 
vergijos, dabartinio didėjan
čio ekonominio krizio ir karo 
pavojaus. Komunistų Partija 

j buvo pirmutinė už pripažini- 
| mą Sovietų Sąjungos ir orga
nizavime didžiųjų darbininkų 
demonstracijų prieš kapitalis
tų rengiamą puolimą ant So
vietų Sąjungos.

Visi lietuviai darbininkai 
privalo vesti plačią kampaniją

ti savos valstijos senatoriui! 
Washingtonan.

Tik visi bendrai kovodami, 
apginsime savo reikalus.

Rezol. Kom.:
J. Wess,

D. Krūtis, 
P. Poshkus.

REZOLIUCIJA SPAUDOS 
KLAUSIMU

Dabartiniu ekonominio kri
zio laikotarpiu, kuomet milio-

KAROLIO MARKSO 
MA. Parašė L. B. 
336 pusi.

SOCIALDEMOKRATIJOS ŽLUGIMAS 
IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta

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

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

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANCI JOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė

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

386 puslapiu. Apdaryta 
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.

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

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

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVĘNO. 
Parašė U. Sinclair. Pusi. 246.

RUSIJOS ISTORIJA. ’ Parašė M. Po
krovski. 320 puslapių. Apdaryta

LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR- 
, B AI. Parašė M. Jarosloyskis. Knyga 
būtinai reikalinga perskaityti*(kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei. Turi 
432 puslapių. Aapdaryta

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

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

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

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

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

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

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

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai
tė labai naudinga. 64 pusi.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi. 
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.

SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė
L. Andrejev. Knyga turi 56 pusi. 
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi.

ARELIAI. Apsakymėlis. 16 pusi. 
HKOFESiNĖS 
PARYŽIAUS 

Baks. Turi 
NAUDOTOJŲ 
TAUTŲ LIUOSUOTOJA1.

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

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

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

nines darbininkų armijos be I rėmimui visų Komunistų Par- 
darbo ir kudfhet kasdien be-1 Ujos pastatytų kandidatų atei- 
darbių skaičius vis auga di
dyn; kuomet su kiekviena die
na dirbančiųjų darbininkų są
lygos vis bloginama pavidale 
algų kapojimo, liginimo darbo 

! valandų ir skubinimo sistemos, 
neišvengtinai skatina 

darbininkus jieškoti įrankių 
kovai prieš bosų puolimus ant 
darbininkų.

šiose kovose ir organizavi-

nančiuose prezidentiniuose 
balsavimuose, ir remti ją vi
sais galimais būdais, kaip mo
raliai, taip finansiniai. Mes 
raginame visas ALDLD. kuo
pas ir kitas darbininkų orga
nizacijas organizuoti komu
nistų kandidatų rėmimo kliu- 
bus visose Amerikos lietuvių 
kolonijose.

Rezoliucijųmas.
siniai sąmoningas draugas, yra 
giliai atsakomingas už komu
nistinę vadovybę lietuviškai 
kalbančių darbininkų toje apie- 

j linkėję. _ . ;
Drauge Gasiunai, teiksies

i viešai per “Laisvę” pasiaiškinti,. _ __ „ __  r t x____ v_
: kas jum yra svarbiau už revo- dalyvavo šimtai tūkstančių yįenOk dabartiniš ekonominis 

ir ateivių darbininkų. Kova už bedar- 
prieš deportavimą gynimą, kai-1 biams apdraūdą iš bosų ir vai-1 

Kitaip I džios iždo, .organizavimas be
darbių tarybų taipgi darbinin
kuose randa didelio pritarimo. 
Tos visos kovos, kurios yra ve
damos už kasdieninius darbi
ninkų 4-eikalavimus, kartu vys
tosi taip pat ir į kovas už ga
lutiną tikslą—nuvertimą kapi
talistinės sistemos ir įsteigimą 
darbininkų ir vargingųjų far- 
merių valdžios.

Tas, žinoma, labai pavojin
ga kapitalistų klasei. Jinai 
jieško ir suranda vis naujus 
įrankius puolimui darbininkų 
klasės. Dabartiniu laiku su
manė ir kongreso atstovų rū
mas jair perleido Dies bilių, 
kuriuomi remdamiesi galėtų

Drg. Tauras.
Birž. 19> š. m., drg. V. Tau

ras buyo apsiėmęs kalbėti ben
drame ALDLD 9 aps. ir A.LDS 
6 rajono piknike, Minersville, 
Pa. Virš 300 žmonių iš visos 
apielinkės susirinko pasiklau- 

Gauname telegramą nuo
sos. Pav., “Laisvės” !
tilpo korespondencija iš Pitts- tenai lyja, todėl 

siąs.
Ką šitas reiškia? Pirma, 

drg. T. negalėjo būt užtikrin
tas, kad už šimto mylių irgi ly
ja. Ir Minersvillej tą dieną 
nelijo. Čia darbininkų suvilio
jimas.

Antras, prakalba pas d. T.

burgho po antgalviu: Pas Pitts- 
burghiečius Užsilikęs Įprotys. 
Apart visos perdėm pesimistiš
ko tono “žinios,” išvedama: 
“Veikiant tačiaus galima daug 
kas nuveikti. Jeigu tiktai pra
dėtame visur kalbėti ir spaudo
je skelbti apie mūsų otganiza*

jis nepribū-

spau
da. Kur mes negalime pasiek-

krizis palietė labai daug ir 
[mūsų spaudą, šimtai ir tūks
tančiai skaitytojų, kurie ran
dasi bedarbių eilėse, pegali 
atsinaujinti jau ir taip užvilk
tų prenumeratų; taipgi dauge
lis naujų darbininkų norėtų 
mūsų laikraščius skaityti, bet 
neturi ištekliaus užsimokėti., 
Tas labai sunkiai atsiliepia į I 
mūsų spaudos įstaigas, kurios ' 
jau ir pirmiaus kaip tik galą 
su galu tegalėdavo sudurti.

Mes, ALDLD.
pusmetinė konferencija, todėl 
raginame visas kuopas ir pa
vienius narius .visais galimais i 
būdais paremti mūsų spaudą: 
“Laisvę,” “Vilnį,” Daily Wor
ker!” ir “Darb. Balsą”. Mes 
turime stengtis gauti daugiau

D.
W.

komisija:
Poškus,
Krųtis, 
Weiss.

.15

REZOLIUCIJĄ POLITINIŲ
KALINIŲ KLAUSIMU!

Mes, susirinkę darbininkai, 
apšvietos organizacijos dele
gatai ALDLD II Apskričio į 
konferencijoj, 26 dieną birže
lio, Linden, N. J., karštai svei
kiname visus Amerikos ir Lie
tuvos politinius kalinius, kurie, 
kovodami už visus darbininkų 
klasės reikalus, sunkiai ken- 

| čia kapitalistiniuose' kalėj i- 
! mųose. Mes pasižadame ir 
j raginame visus darbininkus ir 
jų organizacijas kovoti visais 

9 . , galimais būdais už galutiną
ps mcio pa|juosavįmą Tom Mooney, 

Billings, Scottsboro jaunuolių, 
i Ed. Berkman ir visų kitų po- 
1 litinių kalinių.

Mes taipgi raginame remti 
visais galimais būdais Tarp-

(Tąsa 4-tam Pusi.)
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giasi prie karo ’priėš Sovietų 
Sąjungą. Kapitalistai bando 
suversti krizio naštiį!ant darbi
ninkų klasės pečių. Socialfaši- 
stai ir visokio renegatai veikia 
darbininkų tarpe kapitalistų 
naudai. Darbininkai turi kovo
ti ne tik prieš kapitalistus, bet 
ir jų agentus. Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas, sakė 
drg. Browder, kaipo darbinin
kų organizacija, privalo imti 
dalyvumą vįsose darbininkų ko
vose po Amerikos Kohiūnistų 
partijos’ ir Komunistų Interna
cionalo vadovybe.

Antras Partijos atstovas, ne
gras, drg. Amiš, taip pąt pasvei
kino seimą ir nurodė, kaip val- 
dan^ibji klasė, paaštrėjus klasių 
kovai, griebiasi žiaurių darbi
ninkų spaudimo, pėrs'ekiojirho ir 
terorizavimo priemonių. Dies

Jsavaitę. ’ Jiems buvo nurodyta, 
kad nieku būdu negalima įvesti 
tokios atigštoš pašalpos;'to net 
neleidžia ir apdraudos dep'art- 
mentas. Sumanoma įvesti (su
sivienijus) pašalpos augščiausią 

Greitai ten nuvyko areštuotų gimines laipsnį $15 į savaitę, ir to juk 
‘ ’ ’■ pilniausiai užtenka susirgus na

riui.
Vienybės klausimu patiekta 

sutartis priimta vienbalsiai.
Nutarta, kad vienybės komi

sija ir Pįld. Taryba bendrai su 
APLA ištirtų, ,ar galima būtų 
įvesti pašalpos aūgštežnį laips
nį, negu $15 į savaitę, suvieni
jus abi organizacijas.

Draugai Jeskevičiūtė ir Mi- 
zarą išrinkta broliškais delega
tais į APLA nepaprastą seimą.
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(Tąsa)

Kada jo kūnas ant tiek buvo sukapo
tas, kad pavirto į kruviną gabalą mėsos, 
tada oficierius suvarė į jį septynias kulkas 
ir kardu nukirto galvą.

Tokių baltųjų “darbelių” nesuskaitoma 
daugybė. Visi Kolčako pagelbininkai ge
nerolai: Semenov, Rezanov, Kalmykov, 
Ivanov, Rynov ir kiti buvo kaipo koki ca- 
rukai ir jie, su pagelba užsienio imperialis-

ir pažino savuosius. Jie prašė pas baltuo
sius leisti juos palaidoti, bet oficierius Slo- 
vožin jiems atsakė: Tr jūs patys stovite ant 
duobės krašto. Man yra pranešta, kad 
šio miestelio visi gyventojai yra bolševikai 
ir jis bus gerai išvalytas.’ ”

Artirifiausios gelžkelio stoties viršinin
kas įsakė tuos lavonus sumesti į duobę ir 
pridengė špalomis. Lavonai buvo baisiai

tų apginklavę gaujas, puolė darbininkus ir į sukoneveikti. Jų tarpe buvo viena mote- 
° 1 I ris, kurios krūtys nupjautos.

Apie kitus žygius pasakojo baltųjų dak- 
! taras Miroslavo v, kuris ant to traukinio 
tarnavo: “Miestelyje Olovenaja, į šarvuotį 
buvo atvaryta 25 asmenys vyrai ir viena 
moteris. Juos* visus, nuplakė .nagaikomis 
ir nusivarę prie ledo skylės ten juos suka
pojo kardais ir sumetė po ledu.”

Toliaus daktaras pasakojo, kad tarpe 
“Čitos miesto ir Verkneudinsko šarvuotis 
“Istrebitel” pasiuntė į aną svietą apie 40 
žmonių. Jų tarpe buvo viena jauna mer
gina, kurią pasiuntė už tai, kad ji nesuti
ko su komandieriaus' lytinio gašlumo rei
kalavimais. Reikia pasakyti, kad šarvuo- 
čiaus komandierius buvo didelis bolševikų 

; priešas ir juos naikino su šaknimi. Pirm 
j užimsiant jam 'šio šarvuoto traukinio ko- 
mandierio vietą, jis buvo viršininku gelž- 

; kelio stoties Andranovka, kur jo įsakymu 
' sušaudyta 400 darbininkų.”

.... ....... ...... ........... . v . Tą visą pasakojo daktaras Amerikos 
valstiečiai ir darbininkai sukilo pries ja-•. yUDęįninkui Morrow. To paties traukinio 

............  . i kanuolininkas A. Gamtemirov patvirtino 
apie Olovenoje areštuotus ir apie Mozgony 
areštuotus. Taipgi jis pasakojo, kad ant 

............. (stoties Koli buvo areštuota jauna mergina
Greitai prr-1 ap moįerjs# Komandierius šarvuočio no-

kovingus valstiečius.

Japonų žygiai
Imperialistinė Japonija planavo užgrob

ti Sibirą. Ji buvo pasiuntus į Sibirą 145,- 
000 kareiviu. Dar lapkričio mėnesį japo
nai pribuvo į Blagovėščensko miestą ir už
grėbė jį. Tuoj aus jie sugavo , tris rusus 
darbininkus ir uždarė juos į tvartą. Ke
lias dienąs juos ten laikė be jokio maisto, 
po to nusprendė nužudyti. Amerikos ar
mijos pulkininkas Styer, kuris buvo liudi
ninku to įvykio pasakoja: “Išvarė rusus 
darbininkus ir suklupdė, dviem iš karto 
nukirto galvas, o trečią vaikiną, apie 18 
metu amžiaus, tiktai sužeidė. Vaikinas; 
pašoko, nusitvėrė už galvos ir sušuko: ‘Už; 
ką mus žudo japonai? Užmuškite grei
čiau!’ Tada japonai dabaigė jį.”

Toki japonų žygiai išvarė valstiečius iš j 
kantrybės ir 19 d. vasario, 1919 metais, ■ i . • • -» ■> • • i • n • i • •

Konstitucijos Projekto
- Svarstymas i t

Kbnštitucijčs projektą skaito, ^us deportavimui svėturgirfnų 
įstatų'komisijos darbininkų. • Negrų lynciavi- * c ' w-» n n T i r» r/xrwS m r\ ' Iro d I I IVdrg. Andrulis,

narys, ,
Apsvarsčius keletą konstituci

jos projekto punktų, ketvirta 
sesija užbaigta 7-tą vai. vaka
re.

organizacija. Bacevičius pareiš
kė, jog jis nieką’d nėra sakęs, 
kad LDS turi būt beparty^iška! 
organizacija. Kur tik kalbėjęs, 
visur sakęs, jog LDS privalo 
remti darbininkų kovas ir ko
munistinius vajus.

Didžiuma balsų priimta LDS 
1-mos kuopos pataisymas.

J. Siurba.
(Tąsa bus)

SO. BOSTON, MASS
Prakalbos

Trečiadienį, 6 d. liepos 7-8 , vai. 
vakare rengia prakalbas Kbmtonistų 
Partijos, So. Bostono koupelė. įvyks 
ant kampo Broadway ir C gatvių. 
Pageidaujama, kad Partijos simpati- 
kai dalyvautų.

REZOLIUCIJOS

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
tautinį Darbininkų Apsigynimą 
ir Tarptautinę Darbininkų 
gelbą.

Rezoliucijos komisija:
P. Poškus,
D. Krūtis,
W. Weiss.

Pa-

Piknikas > L
Spaudos piknikas__įvyks 10 ’d.1 lie

pos, sekmadienį 
Daug ką apie pil 
nes kas yra buvęs _ ,
cesteryje, tas žino šaunumą jų. 
reikia primint, kad Bostonas^! __ _
rengiasi važiuoti ir tikimaSfr/ka l nu- 

1 sivež pagarsėjusius -Bostono ‘{Soli- į 
darity Players,” kurie suloŠ ant oro *

į, Worcester, Mass, 
ikniką nėra ką kąllbėt, 
yęs ant piknikų įWor- 

■^Tik

ponus. Buvo didelių susirėmimų, darbinin-. 
kai ir valstiečiai nugalėjo japonų kareivių 
būrį. 'Del to buvo f sukeltas didžiausias 
skandalas ir šaukta, kad bolševikai būk 
išskerdę tūkstančius japonų.
buvo japonų naujos karo jėgos ir jiems į ;§jo“išg6d7nti jąTbet patyręs,“kad'jf esanti 
pagalbą baltųjų divizija, kurią vadino j pan'rasta moterims liga serganti įsake ofi- 
Laukine Mongolų Divizija.’ Tada prasi- cierfui Petrikovui išvesti įr nušauti, ka 

dėjo baisus darbininkų ir valstiečių zudy- įr DacĮarč ” 
mas. Tas patsai pulkininkas sako, kad 
vien miestelyje Sromske daug žuvo: “Bau- Artinasi Galas Govėdoms.
džiamosios karo jėgos vien Sromsko mies-' ’ .. .. ‘ .

’telyje sušaudė 150 rusų darbininkų. Jų, Raudonoji Armija pradėjo pliekti bal- 
l’avonus sumetė visai arti Amerikos karo Į tuosius ’ir. varyt juos laukan iš Sibiro, 
jėgų apsistojimo į griovį ir biskį primetė Raudonieji kovotojai , supliekdami Kolca- 
žemėmis. Bet taip planas šlubgsnis buvo ko armiją, gavo daug užsienio imperiahs-

Raudonieji kovotojai , supliekdami Kolča-

PENKTA SESIJA
Penkta, Sesija prasidėjo 8-tą 

vai. trečiadienio ryto. Toliaus 
tęsėsi konstitucijos projekto 
svarstymas.

Pildomosios Tarybos klausi
me priimta sekamas punktas:

“Kandidatai į viršuj nurody
tas vietas nominuojami visuoti
nu balsavimu LDS narių prieš 
seimą. Gavusieji daugiausiai 
balsų kandidatai ir turinti rei
kalingas kvalifikacijas, pasilie
ka kandidatais išrinkimui sei
me, ir vienas jų kiekvienam urė
dui, gavęs daugiausia balsų, lie
kasi išrinktu.”

mas. Jis pažyniėjo, kad LDS 
organizacija, apart savo reika
lų, turi nepamiršti abelnos dar
bininkų kovos prieš valdančio
sios kiksės ataką, prieš Dies de
portavimo bilių, prieš negrų 
lynčia^imą, prieš algų kapoji
mą. Taipgi ragino delegatus 
darbuotis už' rėmimą Komunis
tų Partijos kandidatų ir pro
gramos šioj rinkimų kampani
joj.

Kompartijos atstovus delega
tai <
sudainuota Internacionalas.

UžGYRIMO , REZOLIUCIJA
ALDLD CENTRO KOMITE- i Broadway ir

TO VEIKIMO

Diskusijos Pildomosios 
Tarybos Klausimu

žemių, kad sužeistųjų rankos ir kojos ky
šojo iš po žemes, o šunės ėdė ir tąsė 
lavonus.”

šarvuotas Traukinis “Istrebitel”
Vienas iš amerikiečių, būtent ponas 

S. Atby, kuris buvo prikamanduotas prie 
Sibiro gelžkelio prižiūrėjimo, 
apie generolo Semenovo šarvuotų trauki-j 
nių žygius: *

“Šarvuotas traukinis “Istrebitel” pribu
vo į stotį Mazgony. Tai buvo 5 d. sausio, Į 
1919 metais. Kareiviai buvo po vadovys
te' oficieriaus ir vieno vietinio baltųjų 
šnipo. Jie suareštavo 15 darbininkų, su
sivarė juos į traukinį ir išsivežė.... Ant 
rytojaus mes gavome žinią, per telgramą, 
kad 22 mylios nuo miestelio atrasta lavo
nai.

tų atvežtų ginklų, kaip tai, kanuolių, amu
nicijos, tankų ir paėmė idesętkus" tūks
tančių kolcakinės armijos kareivių į ne
laisvę. Lapkričio 14 d., Raudonoji Armija 
paima Kolčako sostinę Omską, o gruodžio 
20 d.—miestą Tomską.

Kolčakas su savo likučiais bėgo išilgai 
nasakoia 1 Sibirą linkui Mandžūrijos. Gruodžio 27 d. 
! 1 sukilo darbininkai mieste Irkutske ir, su

pagelba partizanų armijos ir sukilusių 
; Kolčako kareivių, areštavo ir patį užsienio 
imperialistų berną admirolą Kolčaką. Nors 
imperialistai ir kazokų oficieriai darė pla
nus jo atmušimui, bet tas ,įau nieko ne
gelbėjo, sukilę darbininkai ir partizanai 
teisė tą nevidoną ir 7 ,d. vasario, 1920 me
tais, Kolčaką ir artimus jo rėmėjus 
sušaudė.

ju

(Tąsa bus)

LIETUV. DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 
PIRMAS ISTORINIS SUVAŽIAVIMAS

išdavė finansinį orga- 
komisijos raportą.
sekė įvairių komisijų

pereitais metais ryškiai iškilo 
LDS ir APLA susivienijimo 
klausimas. Bendram abiejų or
ganizacijų Pildomų Tarybų po
sėdy j padaryta sutartis. Vie-

nariai ir kuopos pasisako už 
vienybę. .Nugalėję visas kliū
tis ir susivieniję mes galėsime 
sudaryti didelę darbininkišką 
fraternalę organizaciją. APLA 
turi virš 1,800 narių ir 52 kuo
pas. Organizacija neprastai 
finansiniai stovi. Jos finansai 
nepuola, bet kyla. Tačiaus, jos 
ateitis, kaip ir kitų panašių or
ganizacijų nėra šviesi, nes jos 
dabartinė dirva yra siaura—jos 
rllV’AZO O 11 VI O T.TIQ' Uni Oil .nybei kliūtis kol kas yra ta, kad dirvą susiaurina LDS' Bet su- 

įregistruota vienijus abi'organizacijas, būtųLDS dar nėra j 
Pennsylvanijos valstijoj. Yra 
dar techniškų kliūčių, kurias

(Tąsa)
Po diskusijų raportas priim

ki tas vienbalsiai.
Draugė Jeskevičiūtė * smulk

meniškai
- nizacinės
J Po to 

raportai.
• • Pertrauka pietums 1:30 vai.

KETVIRTA SESIJA
■ Ketvirta sesija prasidėjo 2:45 

vai. po pietų.
Vienbalsiai nutarta pasiųs-

■ ti sekamas telegramas: J. V.
augščiausiam teismui, reikalau-

■ - jant, kad. nekalti Scottsboro ne
grai jaunuoliai būtų tuojaus pa- 
liuosuoti; J.V. senatui, reikalau
jant atmesti Dies sveturgimių 
darbininkų deportavimo bilių; 
Tom Mooney, išreiškiant prole
tarinę simpatiją ir pasižadant 
'neatlaidžiai kovoti už jo ir kitų 
politinių kalinių paliuosavimą.

Vienybes su APLA 
Klausimas

Drg. Mizara raportavo vieny----------------- -------------------
bes klausimu. Nurodė, kad jau pasisakytų už. vienybę. APLA

tvirta darbininkų savišalpos or
ganizacija. “Tiesa” turėtų grei-

mes turime nugalėti. Mūsų LD tai tarnauti ir APLA nariams 
S seimas turi pasisakyti už vie- ( 
nybę. APLA nepaprastas sei- ganizacijų suliejimo, 
mas prasidės sekantį pjehktadie- 
nį% Pittsburghe, -ir veikiausiai sijos, 
pasisakys už vienybę. Turėsi
me dėti pastangas, kad vienybę 
įvykdyti kuogreičiausiai. Sako, 
kad mūsų seirtias turėtų vien
balsiai pasisakyti už vienybę.

Draugė Jeskevičiūtė perskaitė 
LDS ir APLA sutartį.

APLA Sekretoriaus 
Pranešimas <

Drg. J. Gasiunas, APLA sek
retorius, pirmiausiai pasveikino 
LDS pirmą seimą varde APLA 
Centro Komiteto, ‘pažymėdamas, 
kad APLA Centro Komitetas 
pageidauja, kad LDS seimas

organu, einant prie galutino or-

Po to sekė klausimai ir disku-

Pašalpos Klausimas
Nemažai buvo diskusijų klau

sime,’ kaip suderinti pašalpos 
laipsnius, suvienijus abi orga
nizacijas. Mat, yra narių (la
bai mažai), kurie priklauso 
abiejose organizacijose ant aug- 
ščiausių laipsnių pašalpų ($12 
LDS organizacijoj ir $13 į sa
vaitę APLA). Tūli delegatai 
išsireiškė, kad reikia taip pa
šalpų laipsnius sutvarkyti, kad 
suvienijus organizacijas, narys, 
priklausantis abiejose organiza
cijose ant augščiausių pašalpos 
laipsnių, susirgus gautų $25 į

Nemažos diskusijos buvo Pil- į taisymą išbraukti žodžius dar- 
domosios Tarybos narių termi
no apribavimo klausime. Buvo 
apie 16 kuopų įnešimai, kad 
konstitucijoj įdėti patvarkymą, 
jog išbuvę porą terminų Pildo- 
mojoj Taryboj, negalėtų trečiam 
termine kandidatuoti į viršinin
kų,urėdus. Tūli delegatai nuro-' 
dinėjo, būk organizacijoj išsi
vystys biurokratizmas, jeigū ne
bus tokio apribavimo.- : Kiti dė- i 
legatai nurodė, kad organizaci
joj biurokratizmas išsivysto ne 
del to, kad vienas ar kitas as
muo ilgą laiką išbūna urėdo vie
toj. Biurokratizmas yra pada
ras blogos sistemos. Buvo su
minėta biurokratizmas SLA or
ganizacijoj ir mainierių (Lew- 
iso kontrolįuojamoj) unijoj. Ir 
tūli nariai darė išvedimą, jog 
tokis biurokratizmas gali išsi
vystyti ir LDS organizacijoj. 
Bet jiems buvo nurodyta, jog 
anose organizacijose biurokra
tizmas išsivystęs del to, kad jo
se viršininkai gauna labai dide
les algas; paskui pati jų tvar
ka nėra darbininkiška. Gi LDS 
organizacijoj viršininkų algos 
mažos. Prezidentui, vice-pre- 
zidentui, iždo globėjams algos 
nemokamos. Paskui mūsų pati 
organizacija yra darbininkiška, 
ir mes turime žiūrėti svarbiau
siai, kad Pildomosios Tarybos 
nariai laikytųsi darbi n i laiško 
revoliucinio nusistatymo. Ir 
kaip tik greit bile kuris narys j 
išeina prieš darbininkišką re-1 
voliucinį judėjimą, taip greitai 
jis turi būt iššluotas lauk iš va
dovybės. Pavyzdžiui, Bacevi
čius buvo pastatytas preziden
tu. Bet kaip greitai jis išėjo 
prieš darbininkų revoliucinį ju
dėjimą, taip greitai jį nariai 
darbininkai atmetė pereituose 
LDS Pildomosios Tarybos bal
savimuose. Svarbiausia mums 
reikia žiūrėti, kad viršininkai 
būtų ištikirpi darbininkiškam ju
dėjimui, kad jie sąžiningai dirb
tų organizacijai. Reikalinga 
padaryti tokius patvarkymus, 
kad tuojaus prašalinti iš Pildo
mos Tarybos bile narį, kuris 
pasirodytų dirbai organizacijai 
žalingą darbą. Po diskusijų se
kė balsavimas vardošaukiu. 
Prieš termino apribavimą bal
savo 82 seimo dalyviai, vienuo
lika—už, šeši susilaikė. ,
Komunistų Partijos Atsto

vo Pasveikinimas
Trečiadienį, 3 vai. po pietų, 

atvyko Komunistų Partijos Cen
tro Komiteto atstovas drg. 
Browder pasveikinti LDS pirmą 
seimą, 
nurodė, 
didėja, 
rialistai

ALDLD II Apskričio kon
ferencija, apsvarsčius ALDLD 
Centro Komiteto užbrėžtą 
knygų leidimo liniją, pilnai ją 
užgiria. Mes taipgi sveikina
me Centro Komiteto vedamą 

, kovą prieš visokį apsirdiškusį 
entuziastiškai pasveikino; i oportunistinį veikimą^ oi gani-1 

zacfjos viduryje. Prašalmimas !
Nutarta parinkti aukų Komu- visokių pruseikinių ir butkinių 

nistų Partijos rinkimų kampa-elementų pasirodė .pilnai ant 
nijai. I (Teko pastebėti, kad tą • sveikatos ALDLD organizaci- 
klausimą balsuojant, renegatas i jTą mes matome Paterso- 
Prūseįka išdūmė lauk.) Aukų j Lindene ir kitose N. J. ko-j 
viso surinkta $22.05.

Po to toliaus sekė konstituci
jos projekto svarstymas.

Vėl buvo daugiau diskusijų, 
svarstant Skyriaus VII paragra
fą 1-mą ir LDS 1 kuopos pa-

Ibininkų judėjimui,” o jų vieton
■ pridėti žodžius “LDS tikslams 
ir principams.”

Tūli delegatai nurodė, jog re
negato Prūseikos ♦šalininkai, jų 
tarpe ir Bacevičius, nurodinėja, 
kad LDS turi būt bepartyviška

lionijose, kuriose po apsivaly-. 
mo nuo oportunistinio elemen-i 
to dikčiai šio apskr. narių įs-’ 
tojo į Komunistų Partiją, atsi-! 
gavo darbininkų veikimas, 
kaip kad organizavime bedar- i 
bių, apšvietoj ir verbavime 
naujų narių į ALDLD. *

Rezoliucijų komisija:
P. Poškus, 
D. Krūtis, 
W. Weiss.
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Vote Foster Kliubas ,
Komunistų Partijos kuopęl .

Bostone labai rimtai svarsto (atida
ryt; Vote Communist Club’ą. Tai yra 
parandavot tinkamą kambarį y ant 

įsteigti propagandos 
centrą už Komunistų Partijos kan
didatus laike rinkimų kampatoijok Šis 
darbas galima bus įvykdinti t \ su 
parama klasiniai susipratusių drau
gų darbininkų.’ Todėl prisidėkime 
visi, kuo kas galime ir turėsime ge
rų pasekmių.

Bostonidtis.
(iąr-158)

Lietuvos Darbininkų ir K a 
Biednuoihenės Dvisavaitinis 
: : : raštis (su paveikslais)

BALSAS

So.

m o

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda ją 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menėsJ gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą? :

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

■ ......... ■■ ■■■ -t.:. -4. ■-- ■ . -- I r,

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
; i Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

Yra Sužymėta 200 Ligų
NURODOMA Iš KO JOS ATSIRANDA, PATARIAMA KAIP JŲ IŠVENG

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS. .
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kadmokėti nors dalinai apsiginti.

j žemiau seka surašąs kažkurių ligų, 
del darbininkai turi. apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdoj, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo jš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
(Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia^saulės nudegimas. t 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 

i’Niksterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai dėl skirtingų priežaščių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja. 
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų ‘pavojingumas. 
.Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas. žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
iPaspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

mas. ’
Kokia pagalba užnuodintam duoti? 
-Kaip reikia nešti sužeistus?
Svarba gimnastikos, mankštinimasi. 
Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų ir akių tinkama priežiūra.
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 

Ynas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 
žymėtas ligas. „ . „ . .
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

KNYGA Iš 126 PUSLAPIŲ, KAINA $1.00
Kas užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00 

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVE,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija. - 
Aštrusis narių reumatizmas. 
Rauplės ir vėjarauplės. 
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnojo, galvos ąkaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos, žolės, 
šlapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. ‘‘ 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai, ; 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės.
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški-, , 

mas..
Plaukų slinkimo priežastis.
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly

kai.
Priežastis vaikų šlapinimosi nakčia, 
Diegliai viduriuose, vėžys, gūžys. 
Patrūkimas arba vadinama kyla. 
Mažai krūtyse pieno ir kodėl? - 
Skaudžiosios mėnesinės, baltosios. 
Gyvenimo permaina moterims. 
Iš ko paeina visiems žinomas žaksėji- 

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su- 

Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai • T* V • j • 1 • 1 • 2*1*15

Pasveikinęs seimą, jis 
•jog . kapitalizmo krizis 
bedarbė' didėja. Impe- 
•išėjimui iš krizio ren-
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Pirmadienis, Liepos 4, 1932 ) -I • Puslapis Pėnktas

PIONEER CORNER slip on the top of the pile and 
say, “That’s right. It says 
Foster.”

Now it really doesn’t say 
Foster at all. It says what- 

u*ch a militant! ever happens to be written on 
fighter in our ranks that he it—maybe Lenin. The magi- 
has risen to be a member of cian puts it ori bottom of the 

Some time during the year the Central Committee' and
1882, a Negro railroad w^rk- now has been nominated can- 
er named Lymon Forsh was didate for the vice presidency, 
lynched in the town of Gain- And now, all you workers 
Seville, Georgia. He was and farmers children of this
cnarged with the usual bunk I country it’s up to you to help j
-U“getting fresh with a whi- us the million votes we a**e Jp Reply to BicIidllskicnČS 
ti woman.” His family was out f°r *n this election. One , . v ..
driven out of the town and million votes for Foster and NODSCnSe 111 Hie YellOW
moved away to Pratt 
Alabama. Here his son, 
named Lymon Forsh, went to 
vtork for the Tennessee Coal, 
idon, and Railroad Co. At'ers in this country refuses to i Having nothing to do I picked 
tne end of his first week on be fooled by them and their i up “Naujoji Gadyne.” My I 

•tjie job he received a pay en- fake promises any longer and eyes just gianCed through the I 
J dope with the name Ford will support only the Commu-1 paper and j saw 

rittęn on it. jnist Party the real leader of • Yorkas Atbudo.”
x __” u Ml their struggles.That s not my name, he I 

protested to the forman, “my 
name is. . .

“Oh, shut up,” snapped the 
forman, “you can keep that 
nanje. It don’t matter about 
a {nigger’s name nayhow.”

And SO in 1893—December While workers cannot pay 
22 to be exact—when a son • Yet they slave on double bent, 
was bom'to the worker whose I And still are starving, 
father had been lynched, he I n n ... . ', _ _ Bosses blind the workers eyes,was named James Ford. n . ... .. , ... By telling them all sorts of lies There were 3 children in n . ., .. . ..., ,, . ! But in spite, the workers willthe Ford family and the mise-’ ... , . •■ . <, , . „ . . Even though starving,rable wages the father receiv- * .
ed as a miner and a steel wor- i Oh, you parasites of spoil, 
ker were hardly enough to Oh, you who rule ov’r the soil, 
keep them alive. They mo-! 
ved to Ensley, Alabama—but 
they found that 
ers were treated 
over the South, 
paid the lowest 
poorest homes to live in and 
poorest schools to attend. 

The mother was forced to 
become a washwoman in or
der to keep the children in 
school. Even so, when James 
was., 14 he jvas forced to go 
to work.

His first job was on a rail
road train earning 50 cents 
a day. ^Later he worked as a js collect subs for our own 

a steam ■

'so in 1926 he joined the Com
munist Party. Since that time'

Communist Candidate for Vice ^aS ^een
President of the U. S.

JAMES W. FORD

pile goes throug. some more PHILADELP1A, PA. 
monkey business ąnd says: “I ,__
feel that this slip reads Le-!ALDLD Apskr}čio Reikalai5

t \z zx i r* z-K z-x La ZK J 4- .-a 4- 1nin.” You see he found that 
out when he made believe he 
was reading the Foster. And 
so on down the pile. You can 
fool lots of. people and have

'some fun. Try it and see.

VIETINES ŽINIOS

City, Ford wil1 show the bosses and “Naiiioii fiadvne” 
also their fake Republican and De-1 • "J •» J

mocratic, and Socialist parties!
that at least one million work-1 Gee, what a boring

A million dollars has been spent. 
And for the Olympics it has 
A rotten capitalistic event, 
While workers are starving.

went.

A million dollars has been spent.
their rent,

rise.

Negro work- 
the same all

They were 
wages, the

į any English paper. At least, 
| you’ll get a little of the truth 
though I must admit not much. 
To Jell thei .truth, there isn’t’ 
much difference between 
“Naujoji Gadynę” and a ca
pitalist paper.

As to the Bingo Party, if 
, -kt i you would have come down “East New'

After read-!you would have W1tnessed foi\ 
i ing this I felt like fire. Now, i yourself that we didn t play 
i you must excuse me for wri-! “craps.’ Why didn t you come 
j ting English for if I wrote I down? Were you afraid it 
j Lithuanian I couldn’t for the: mU<ht be Bing, Bing to your 
i world tell all 
'tell.

į Visus Apskričio Narius
Brangūs Draugai ir Drau

gės
Nepamirškite. dalyvauti Ap

skričio piknike, kuris įvyks 
liepos (July) 10 d., Vytauto 
Parke, Philadelphia, Pa.

Taipgi prašome, kad visų 
kolonijų draugai sukrustų or
ganizuoti busus, automobilius 
važiuoti į šį pikniką; o pėsti 
irgi yra kviečiami mobilizuotis 
atmaršuot į jį. Piknikas gi 
bus didelis.

i užmušė du valstiečiu, o dau
gelį sužeidė. Pd valdžios 
globa tapo suorganizuota te
roristų organizacija “Gele
žiniai Sargai,” kuri yra pa
naši Lietuvos “Geležiniam 
Vilkui.” ,

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

day.

that I want to!self? Don,t won'-v we don,t 
! yet resort to a thing like that, 
j And we not only had a nice 

we also made some 
put for organization- 
This is only the be- 

We’ll soon have our

that for several. time but 
haven’t had a ; money to

Isn’t it true 
i months^ we 
meeting? Every time a meet-j a] Reecjs> 

‘ing was called “Comrade” (I [ginning, 
i beg your pardon, Madam) • organization on its feet again 
j Rainienė and many others ,even after your hard work to 
I were sure to have some other ’ maj<e it fall. ' 
| appointments. 
I ; . .| 1 remember one evening ve-i
j ry well. It was raining, pour-1

! ’ * x V» * OVAI, į . | Į

You’ve gained your wealth through Į cats and , dOgS and I was
our toil,

But no longer shall we starve!

Hello, There, Comrades!
How’s the big new contest 

coming along? I know some
thing about it but I’m not 
going to tell you until next 
week. For those of you who 
may not have,seen last week’s 
Corner Ill repeat that this con-- 
test is the swellest one’we’ve 
had yet. All you have to de

not feeling veriy well. It’s fun
ny, though, when a person is 
anxious to keep an organiza
tion going and anxious to at
tend somehow he manages 
to come to the meeting, 
the other poor women 
afraid to get wet

But 
were 
and 

melt, just like a lump of su
gar. And somehow they all 
managed to come down to the 
March meeting and present 
.all - the money

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

Prot. Rafit. P. Janiūnas, 128 W.
49th St. I

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Maas.

VaJdyWa 1931 metam:
W. Geluaevičia. 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka, 

rašt. j)^Stripinia,

blaksnidth’s helper, 
hammer operator, a machin
ist’s helper. He worked so 
hard and he saved every pen
ny so carefully that he was 
able .to get through high school 
and on to 

In 1917
S. army, 
of the 32 
92nd division, 
to France he was sent to the 
'American Radio School but 
here too he was faced by race 
discrimination and he was not 
admitted.

The army proved no excep
tion to the U. S. government 
policy encouraging race hat
red towards the Negro sol
diers. They were, separated 
from the white soldiers. They 
were 
were given 
work to do. 
ty of dirty work to be done in

i i the army.
In this division things got everybody in the room. They 

so bad that Ford organized a are told to write one word 
protest agdins th0 captain who ; on the slip for instance the 
was leading the persecution. name °f some revolutionary 
The protest was so succesful ^ea^er hero like Lenin or Fos- 
that the captain was removed, ter or lorn Mooney.  —

After the war Ford went sistant and the magician ag- 
to work in a mattress factory ree on one wor^ between them 

In 1919 he got that the assistant will write 
' . He on his slip. Let’s say the as- 
Workers I sistant will write Foster. Then

Fisk University. 
Ford joined the U. 
He was a member 
signal corps of the

When he-’ got

Pirm.
Pirm. . _

256 Amea St.\
Nutarimų rašt. j.\Stripinit, 

49 Sawtelle AvBf
Turto rašt. K. Venulftutkit,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia,

158 Ames St.
Iždininkas M. Miškini*,

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

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUriVSTfiS NAUJOS VALDY- |

BOS, ’
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut, 

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

Finansų raštininkas, A. Rutkauskas, j 
1 Vine št., Lowell, Mass.

Protok. raštininkas V. Mikalopas, 
973 Central St., Lowell, Mass.

Iždininkas S. Paulenka,
500 Lawrence St., 

Kasos globėjai: J. M.
. 42 Tyler St., 

ir A. "Raudeliunas, 
75 Union St., 

Maršalka M. Uždavinis,
4 Corbet Place, Lowell, 

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

Organo Prižiūrėtojas
• J. M. Karsonas.

PITTSBURGH*) IR APIELINKfiS 
; PRIEŠFAŠIST1NIS K-TAS, 1931:
i Pirm. S. Ivanauskas, <354 Marguerite 

_ • Ave., Wilmerding, Pa.
,ass' ■ Pirm, pagelb. W. A. Kairys, ' 414 

Broadway, Pitcairn, Pa.
Prot. sekr. A. K. Sliekiene, 8121 El

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J.» Gataveckas, 109 Cress St., 

Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 

Way. S. S Pittsburgh, Pa.

Mass,

Draugai, visi gerai žinote, 
kad buvusi šio Apskričio iždi
ninkė, sklokininkė Jatužienė 
visus Apskričio iždo pinigus 
nuo organizacijos pavogė ir 
sunaudojo kontr-revoliuciniam 
darbui.

Todėl mūsų visų yra. parei- 
i ga kuo skaitlingiausiai daly
vauti šiame piknike patiems ir 
kviesti pašalinius darbininkus, 
idant padėtų mums dvigubai 
atpildyti išvogtą Apskričio ka
są, kad galėtume pasekmin- 
giau vesti kovą už darbininkų 
reikalus prieš išnaudotojų kla
sę ir sykiu prieš jų agentus.

Štai vienas draugas iš Rea- 
dingo, Pa. sako, kad jų koloni- 

1 joj tai beveik nepasiliks nei 
I vieno 'lietuvio darbininko na
mie tą dieną, bet visi būsią 
suorganizuoti važiavimui į mū
sų pikniką; jis priduria, kad 
per sklokininkus išvogta mūsų 
pinigų suma turi būt atpildyta 
su kaupų.

Ot, taip tai puiku. Gerai 
būtų, kad visų kolonijų drau
gai per šį mūsų dienraštį rašy
tų, kaip skaitlingai organizuo
jasi važiuoti į šešto Apskričio 
pikniką.
žinotume, kaip didelius stalus 
papuošti skaniais valgiais ir 
.gėrimais.i . i ,

Draugiškai,
Rengimo Komisija,

Lowell, Mass. 
Karsonas, 

Lowell,

Lowell,

Mass.

Mass. ’

Mass.
ŠV. KOKO DRAUGIJA 

Montello, Masks.

BAYONNE, N. J.. VALDYBA 
1931 METAMS:

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

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.

VALDYBA 1931 ME 
V. GelURevTčius, 51 Gle 
paftelh M. Miškini*, 9

M:
dale St. 

rton SU 
on St.
wtell Ave. 
rton St. 
on St.

Intervale

Pirm.
Pirm. . .. _ ________ .
Užrašų rašt. J. ^Stoškus. 20 Fa

I Finansų rašt. J. Stripinia, 49
I Tždininkaa I«. Petrauskas, 22 

Ligonių rašt. A. Baronas, 20 F
' Iždo Globėjai: F. Alusevičia,
I St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S.

Petraviėia, 702 N. Montello St. ; Maršalka
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Vial Montello. Mnas.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmų soredą, 7-tą vai. vakare. Lietuvių 
. Tautiškam Name.

ISITĖMYKITE NAUJUS ANTRAŠUS
A few months ago, it is 

i true, LDSA. had 16 members 
but there are three times three 
now 
and 
have 
you 
coming up. 
ly one member from Chicago 
which, I believe, you know, is 
true but won’t admit it. All the 
rest of members are from East 
New York and Richmond Hill, 
and, I beg your pardon, we 
have other members 
chicagoans to

which adds up to nine, 
next month we hope
at least three more.
see our organization

And we have

to
So
is

on-

Tada mes, komisija

Tel. Michigan 2-0455 Foxcroft 9-6901

EXTERIOR & INTERIOR DECORATORS

P. BIELIAUSKAS
88-31 76th Street

Woodhaven, N. Y.

A. BALCHUNAS
’ 321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y.

to~* different1 fjcers. 
Lparts of the world. 11 n • ’
i'r . . •

I Now, A. Bieliauskiene, you 
ask what dirty job you finish
ed ? I’ll tell you. Giving $90 
to “Naujoji Gadyne” is it. 
Why? Because “Naujoji Gady
ne” is not a workers’ institu
tion. It does not stand for 
the workers’ cause, 

camp for the next three and i 
a copy of Red Corner Book 
And Battle in the Barnyard 
for third prize.

Next week we will print the 
first score, 
in on it. 
Pioneer Box 28 Sta. D, New 
York 
right 
to be

magazine the New Pioneer 
and the prizes are won.

Two weeks ' in a Pioneer 
camp to the boy or girl who 
collects the most subs.

One week each in a Pioneer

besides
eject as our of-

talk going ar-' 
do not admit el-

Draugas Ford Kalbėjo 
New Havene, Conn.

JUOZAS KAVALIAUSKAS<♦>There was 
ound that we 
derly comrades to our organi
zation. It is not true. We want 
young and old. We’re all equal. 
But when the old (as you, sklo 
kininkes, did) do not consider 
yourself with the young it is 
bad business. When the sklo- 
kininkes were executives—I 
was never recorded in the 
books as an honor member. 
1 was just some one to add on 
to the sum of members. I felt 
like a lost soul at the meetings, 
for whatever I said no atten
tion paid to it. You can really

tija ir jos kandidatai kovo
ja už darbininkų klasės in
teresus. į

Prie d. Fordo priėjo vie
nas senas juodveidis darbi
ninkas, kuris paeina iš Ala- 
bamos, pasveikinu komunis
tų kandidatą ir Bako: “Šis 
pasimatymas su jumis yra 
vertas mano gyvenimo.”

<t>

< >

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

<♦>NEW HAVEN, Conn. — 
Birželio 30 d., čionai kalbėjo 
d. James Fordas, Komunis
tų Partijos kandidatas į 
Jungt. Valstijų vice-prezi- 
dentus. Jo paklausyti susi
rinko keturi šimtai darbi
ninkų ir užsimokėjo įžangą. 
Mitingas buvo sėkmingas. 
Drg. Fordas kritikavo kapi
talistines partijas ir nuro
dė, kaip tik Komunistų Par-

<!>

<!>

<♦>
<b
4>

T 
♦ I

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

That reminds me of some
thing funny that happened 
when those right opportunists 
organized their LDD. and had

Hurry up and get; a meeting at Fountain Ave. 
Write to the New ■ I happened to go in about two 

days afterword to price the 
hall for our “Bingo Party.” 
The proprietor, who is a hard 
working man, told me he ren
ted out the hall to an organi
zation. They said it was for 
the “workers’ cause,” but he 
said they look kind of weal
thy for working people. Eve
ry one of them had a car, and 
a nice one, too.

City, for sub 
away. There’s no 
lost if you want to

Red Magic
Remember 1 told 

teach you some omre 
gic tricks? Here’s a

<t>

<!>

'T ; .
:x<

blanks 
time 
win.

you I’d 
Red Ma- 
new one.

As to the money we sent to

say that I was snubbed. So 
I say—come one, come all to 
the LDSA. Ill k., come young 
—come old I We all have a 
h— of a good time when we 
get together at our social af
fairs. We have our meetings 
every first Thursday in the 
month. We hold our meet
ings at -our members homes; 
and now, watch for it in the | 
“Laisve”

< >

r

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

called inferior. They 
all - the dirtiest 
And there’s plen- i ^nc kid is the magician and 

ihe has an assistant. Slips of 
Į paper are passed around to the Kentucky strikers. About

I three months before the last 
meeting we decided to send 
$5 to them, but Rainienė kept 
the money until this last meet
ing and saw that you had to 
send it now. Don’t forget that 
the Kentucky strikers needed 
that money. They were fight
ing for their very life and 
bread, they needed help—and 
here our most good-hearted 

’Union and was such an active the assistant collects the slips Rainienė kept the money for 
’ 1J three more months in which 

time—*who knows how many 
' were starved ? I wonder what 

'Here he went out so strongly that he can’t see what’s writ- would happen if every organi
zation did that. Just picture 

magic yourself in their place. Despe
rately waiting and hoping for 
help. Oh, how considerate
you ^are, Madam. “No, we 
have beautiful apartments,
cars, homes—we don’t have 
that sort of feelings!”

If “Nauj. Gadyne” does not 
write anything about these 
starving workers, then take

in Chicago.
a job in the Post Office.
joined the Postal

revolutionary

Thank you 
say so much 
sklokininkes. 
sign it

for letting me 
to , our “dear” 
Will you -please

Nusižudė Bedarbis

The as- B. Misevičiutė,
1 Finari. Sekr.

P. S. We are saving the $2 
due; might spend it 
hall or turn it over 
workers’ cause. Long 
Communist, Party.

for 
to 

live

the
the 
the

member that he was sent as putting his own on the bottom 
a delegate to .the Chicago Fe-'of the pile. The slips are gi- 
deration of Labor conferenceJ ven to the magician face down

agains Jim Crowism that he ten on them. Then he takes 
lost his'job. ithe sliPs» says soine

During the next few years words like hokus pokus or 
he realized that the Commu-' something and says “The first 
niat Party was the only party slip has the name of foster 
that rpfillv -fmiorht -fnr wnrVor’s written on it. Did anyone 

The assistant 
look, surprised

I

B. M.

MAYNĄRD, Mass^Bir- 
žėlio 24 d. vakare nusiskan
dino American Woolen Co. 
prūde Michael Glebus, lie
tuvis bedarbis, 51 metų am
žiaus. Jis |)uvo nevedęs. Pa
liko du broliu Amerikoje. 
Priklausė prie šv. Juozapo 
Draugijos, tai ir tapo palai
dotas kataliku kapinėse.

“L.” Ko'resp.

įvairių karštų gėri
mų, ypač k u o m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos f v a l 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 
Btaen Island Fer
ry.

LUTV1NAS

Lu t v in’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tit Eliz&betho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metUy 
Taip pat iaisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių Ma
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tei. Trinity 3-8729

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

that really fought for worker’s1 written on 
rights—whether they were Ne-j write Foster?” 
gro or white. He learned that j will of course 
It was the only party that was like everybody else and will

• fighting to get absolute equa- say: “I did.
lity for Negro workers. And Į gician will turn up the first

Then the ma-

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraūjo, odos, Šlapinimos ir 

gimdymo organų 
m. mmiN 
S. M 

Tatįi 2nd 3rd /Avės 
NEW YORKE

Valandos ąvo 10 Iki 1 
Nuo 4 Iki 8 

Nedčliom nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su Xrtay 

patinusias gyslas jčirškinimais

Pasigailėjimo Nebūsią

Ir

BELGRADE. — Jugosla
vijos fašistinė valdžia pra
dėjo kriušinti visus savo 
oponentus. Kerta ne tik 
komunistams, bet ir? šiaip 
“demokratams.” Šalę Bel
grado policija užpuolė poli
tinį valstiečių susirinkimą,

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

t Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZI NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien r— 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedelioiu — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai

, /
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: Puslapis šeštas , LAISVE Pirmadienis, Liepos 4, 1932

VIETINES ŽINIOS
Didelis Išvažiavimas IDS. 
Pirmos Kuopos Liepos 10 d.

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

Budeliškai Sumušė ir Slapta 
{kaltino Keturis Kovingus 
Airius Darbininkus

NEW YORK. — Pasirodo, 
kokis yra kapitalistinių teismų 
“viešumas.” i Keturi nariai ko
vingo Airių Darbininkų Kliu- 
bo tapo slapta Įkaitinti, kaip 
“razbaininkai.” T'ą {kaltinimą 
padarė Bronxo pavieto Grand 
Jury, neduodama jokios žinios 
nei areštuotiems nei jų advo
katams iš Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo.

Tuos keturis airius darbinin
kus areštavo ir bjauriai sumu
šė už tai, kad jie kraustė at
gal į kambarius vieną airę be
darbę našlę su keliais vaikais, 
kurie buvo ištrenkti i gatvę už 
tai, kad jų motina negalėjo 
užsimokėti rendos.

Pereitą ketvirtadienį buvo 
jie iš kalėjimo atvesti į magis
trato teismą, kuris juos būk 
tai be bausmės paleido; bet 
jau buvo antras w a įrantas, 
pagal Grand Jury’ės padarytą 
kaltinimą, ir šie keturi darbi
ninkai beinant iš teismo buvo 
vėl areštuoti .

Su teismu ponai nesiskubi
no; kelias dienas laikė juos 
kalėjime, idant šiek tiek ap-
gytų žaizdos nuo policijos ir 
detektyvų sumušimo.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas veda jų bylą.

Nukerta 12 nuoš. Laikraščių 
Klišių Darbininkams

NEW YORK.—Kada laik- 
raščių ir žurnalų leidėjai su
manė nukirsti algas paveikslų 
klišių (cut’ų) darbininkams, 
Afherikos Darbo Federacijos 
unija ne streikai! šaukė darbi
ninkus, bet pasiūlė susitaikyt 
su darbdaviais per “bešališ
ką” teismą. J šį teismą buvo 
paskirta teisėjai Schmuck ir 
John Clark Knox ir Ryran, 
miesto mokyklų galva. Jie 
tad greitai ir nusprendė, kad 
darbininkai turi nusileisti 12 ir 
pusę procentų uždarbio. Dar
gi ir pamokslėlį pasakė, kad 
blogais laikais ir darbininkai 
turi padėti nešti krizio naštą. 
Tikrumoje gi tąi darbininkams 
suverčiama ant nugarų visa 
sunkenybė šios neišgydomos 
kapitalizmo ligos.

Bjaurus Mokytojų
Apgaudinėjimas

NEW YORK.—Atsirado ko
kis tai žulikas, kuris bedar
bėms mokytojoms, išvažiavu
sioms iš miesto, išsiuntinėjo 
telegramas, kad tuojaus su
grįžtų, nes joms esą duodama 
vietos. Telegramos buvo pa
siųstos taip, kad pačios moky
tojos priimdamos turėjo už jas 
apsimokėti; paskui išleido 
paskutinius centus kelionei į 
New Yorką, o atvažiavusios 
nerado jokių joms žadamų vie
tų.

Miesto mok: vald. d'džiuo- 
jes, kad sutaupo pin., sumažin 
dama skaičių klasių per pa
dauginimą mokinių skaičiaus 
kiekvienoj klasėj; tuo būdu 
nereikėsią naujų mokytojų 
samdyti, o galima būsią dar ir 
senųjų daugiau paleisti iš tar
nybos.

Demokratų Blofai per Radio 
Kaštavo $700,000
'■NEW YORK. — Skleidimas 

per radio demokratų suvažia
vimo, įvykusio Chicagoj, kaš
tavo $700,000. Tokios milži
niškos sumos pinigų išleidžia
mos delei politinio darbininkų 
ir farmerių mulkinimo.

Masinis Mitingas Numaska- 
vimui Republikonų, Demo- 
kratų ir Socialistų

NEW YORK.—Bus aikštėn 
išvilkti ir numaskuoti apgavi
kiški prižadai republikonų, 
demokratu ir socialistų politi
kierių liepos 9 d., šeštadienį, 
8 vai. vakare, milžiniškame 

’ mitinge, kurį šaukia Komunis
tų Partija Coney Island Sta- 
diume. Stadium sutalpina 20,- 
000 publikos, ir sprendžiant 
pagal darbininkiškų organiza
cijų i tai atsiliepimą, reikia 
spėti, kad Stadiumas bus dau
giau negu užpildytas miniomis 
dirbančiųjų ir bedarbių. Vy
riausią prakalbą pasakys ne
gras drg. James W. Ford, K. 
Partijos kandidatas į Jungti
nių Valstijų vice-prezidentus. 
Bus ir muzikalu. dainiška ir 
vaizdinė revoliucinė progra- 
m a.

Ruoškitės į tą demonstracinį 
masių su plaukimą, kad galin
gai pareikalaut valdžios ir ka
pitalistų kaštais ° maitint be
darbius ir jų vaikus, griaus
mingai pasisakyt prieš uždar
biu kapojimą ir išreikšt savo 
solidarumą su vienintele dar
bininkų partija, tai yra Komu
nistų Partija.

“Viešpaties Dienos” Žmogus 
Vagis-Kyšininkas

NEW YORK.—Dviem iki 
penkių metų kalėjimo tapo nu
teistas “Viešpaties Dienos 
Draugijos” agentas Cornelius 
D. McNerny. Ta draugija 
stengias priverst žmones sveri- j 
čiausiai užlaikyt sekmadienius, 
susiturėt nuo visokio darbo ar 
biznio. Bet, landydami po 
krautuvėles ,teatrus ,šokių sve
taines ir kt., tos draugijos ag
entai, jieško'sau kyšių. Davei 
gerą kyšį, tai ir gali laužyt, 
kiek nori semadienio šventę. 
Pats McNerny dabar nuteistas 
už paėmimą $100 kyšių iš te
atrinių namų savininkų sąjun
gos prezidento. Bet kyšiavi- 
mas jam buvo jau ne pirmie
na.

1927 m. tas ponas buvo ar
eštuotas už su.klastuotą $250 
čekį; 1930 m. buvo įkaitintas 
vagystėje, o 1931 metais nu
teistas už vagišiavimą; bet iki 
šiol jis išsisukdavo nuo kalė
jimo bausmės; teisėjai vis at
leisdavo jam bausmę, kaipo 
“apaštalui,” liepdami pasitai
syt; o jis “taisėsi,” matote, 
kaip.

Privertė Duot $25 Išmestam 
iš Kambariu Bedarbiui

NEW YORK.—Kada bedar. i 
Woll šeimyna, 581 Beck St., į 
buvo išmesta iš namo del ren- i 
dos neužsimokėjimo, tos apie-! 
linkės Bedarbių Taryba suruo- |

■ šė demonstraciją prieš mies-j 
tinį šelpimo biurą, kuris ir bu-į

i vo priverstas duot Wollui $25 j
■ delei užsimokėjimo rendos ki-j 
i toj vietoj.

Uždarė Vakarinę Mokyklą 
Ateiviams Darbininkams

!. NEW YORK.—Kad šutau- 
i pins miesto iždui pinigų, mo
kyklų valdyba uždarė viešo
joje mokykloj num. 25 va
karines pamokas ateiviam dar- 

j bininkams, kurių dauguma yra 
bedarbiai. 400 darbininkų mo
kinių išnešė prieš tai protes
tą, visi pasirašydami. Tuomet 

'jie buvo pasiųsti Į žydų tech
nišką vidurinę mokyklą, bet 
kada čia atėjo, tai kiekvieno

i buvo pareikalauta po $3.

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

Taigi, draugės ir draugai, 
' esat kviečiami dalyvauk šia- 
i me išvažiavime kuo skaitlin- 
j ginusiai, o ypač LDS 1-mos 
i kuopos nariai visi dalyvaukite 
ir pažįstamus atsiveskite.

Išvažiavimo vieta labai len- 
' gva surast, nes visiems jau 
i per kelis metus žinoma. Iš 
New Yorko ir Williamsburgo 
geriausia imti Jamaica trauki
nį ir išlipti ant Forest Park
way stoties; o tada jau ir 
drožkite į kalną ir girioj čia

I rasite išvažiavimą.
Na, 0 kas link programos, 

tai bus labai įvairi; naujau
sias dainas dainuos pagarsėjęs 
.Aido Choras, bus visokių žais
lų, ir 1.1. Tapgi bus gardžių i 
užkandžių ir gėrimų, kuriais) 
pasirūpins gerai patyrusios šei 
mininkės, komisijos narės drg. 
Depsienė. ir Jakštienė.

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

LDS. 1-mos Kp. Komisija.

Bedarbė Apleido Savo 
Keturis Vaikus

NEW YORK.—Moteris be-i
darbio ex-kareivio, Katarina 
Bucellato paliko keturis savo 
vaikus nuo 16 mėnesių iki 9 
metų amžiaus buveinėje Ame
rikonų Legiono, Hall of Re
cords Buildinge. Ji čia buvo at 
ėjus protestuot, kad už gauna
mus iš Legiono $46 pašalpos 
per mėnesį ji negali su šeimyn- 
na pragyventi. Reikalavo pa
didinti pašalpą, o kada Legio
nas atmetė reikalavimą, moti
na raudodama pabėgo, palik
dama savo vaikus. Jau ketu
ri mėnesiai nebuvo mokėta jo
sios renda už kambarius. Jos 
vyras ex-kareivis bedarbis gu-' 
Ii ligoninėje po operacijai. O . 
dar žmona gavo pašaukimą i j 
miestinį teismą, į kurį namų 
savininkas kreipėsi, reikalau
damas teisės išmest ją laukan 
iš kambarių po num. 334 
Broom St. Pusbadis gyvenimas 
ir visi tie rūpesčiai ją ką tik 
iš proto neišvarė.

Suklastavęs 22 Čekius
NEW YORK.—Knygvedžių 

knygų peržiūrėjimo specialis
tas Cyril Webster tapo įkaitin
tas už suklastavimą 22 banki
nių čekių.

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

A. M. Balchtmas, Savininkas Tek, Stagg 2-5938

Registruokitės į 
Workers School

NEW YORK.—Eina regis
travimasis į vasarinį terminą 
revoliucinės darbininkų moky
klos, Workers School, 35 East 
12th St., New Yorke. Pamokų 
terminas prasidės liepos 25 d. 

-ir tęsis iki rugsėjo 16 d. Lie
tuviai darbininkai, ypač jau
nuoliai, naudokitės šia proga 
įsigyti naudingiausios klasinės 
a p š v i etos ir prasimokinti,- 
kaip sėkmingiau praktiškai 
darbuotis darbininkų judėjime.

Darbininkų Gyvenimo
Sąlygos Didmiestyje

K e 1 i o 1 i k a ^d r a u g ų n a u g a tu c - 
kiečių prašė manęs, kai nuva
žiuosiu į New Yorką, parašyti 
jiems laiškus apie čionaįtinę 
bedarbę ir abelnai apie darbi
ninkų gyvenimo sąlygas.

Draugai, kiekvienam rašyti 
atskirai laišką būtų daug dar
bo ir visai maža nauda; ir ži
notumėte tik jūs keli Nauga- 
gatucke. Geriau bus, kad ži
nos ir daugiau, visi “Laisves” 
skaitytojai.

Gyvenu New Yorke jau tre
čia savaitė; trempiu gatves 
Brooklyne ir nikelius moku už 
važinėjimą į New Yorką; dar
bo j ieškau ne juokais, nuodug
niai ; bet rezultatų nesimato 
ir nežinia, ar kada jų susilau
ksiu; tai didelis klausimas, 
į kurį sunku atsakyti.

Didžiajame New Yorke, 
kaip apskaitliuojama, yra jau 
apie milionas ir pusė bedarbių. 
Čia yra tūkstančiai dirbtuvių 
daugiau, nekaip Naugatucke. 
Keli metai atgal darbininkai 
turėjo progą gaut jose darbo. 
Dabar gi tose dirbtuvėse dar
bininkų 'skaičius griežtai su
mažintas ir vis dar šimtais pa- 
1 eidinė j a iš darbo.

Kurie dar kiek dirba, tiems 
algos nukapotos iki žemiausio 
laipsnio; labai tankiai ir pa-j 
vieniui darbininkui negalima j 
pragyventi iš tokio uždarbio ;j 
o ką jau kalbėti apie darbi-j 
ninkus su šeimynomis? Jie ir 
jos 'pusbadžiai gyvena, arba 
badauja.

Dirbantieji vis dažniau 
streikuoja prieš bado algas, 
kaip kad odos ir čeverykų dar
bininkai, kailiasiuviai, rakan
dų darbininkai, skalbėjai, me
talo darbininkai ir kiti, vado
vybėje kairiųjų unijų.

Pelnagrobiai išnaudotojai, 
matydami daugiau kaip milio- 
ninę minią bedarbių, tuomi 
naudojasi delei streikų laužy
mo. Bet streikieriai abelnai 

tvirtai laikosij pikietuoja, nė- 
p r i s įleisdami streiklaužių. 
Streikuodami gi paprastai iš
kelia ir obalsius kovos už ūmią 
pašalpą visiems bedarbiams ir 
už socialės apdraudos įstaty
mą. Jie supranta, kad vienin
telis būdas tam atsiekti yra 
per kovą, per organizavimąsi 
į kairiąsias industrines unijas, 
priklausančias prie Darbo Uni
jų Vienybės Lygos, ir kitas ko
munistų vadovaujamas orga
nizacijas.

Pragyvenimas, kambarys, 
maistas ir drabužiai šičia pi
giau, negu Naugatucke. Tai 
reiškia, kad turintis tą pačią 
sumą pinigų gali New Yorke 
ilgiau už tuos pinigus gyventi. 
Neturintieji gi darbo nei pini
gų čia, kaip ir kitur, yra pri
versti badauti.

Palyginamai čia visas judėji 
mas milžinišku laipsniu yra di
desnis už Naugatucko judėji
mą. Aš turiu mintyj revoliu
cinį darbininkų veikimą^MBet 
veikimą palyginus su dabarti
nėmis darbininkų gyvenimo 
sąlygomis, tai ir čia veikimas 
turėtų būt didesnis ir kovin- 
gesnis. O iš didmiesčių ima 
pavyzdį mažesnieji miestai ir 
miesteliai.

Po “Laisvės” pikniko para
šysiu daugiau žiniai jūsų, 
draugai naugatuckiečiai, kaip 
ir žiniai kitų šio dienraščio 
skaitytojų.

Draugiškai,
Geo. Kuraitis.

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.) 

SUSIRINKIMAI- 
BROOKLYN, N. Y.

APLA. 22 kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, liepos 5-tą dieną, 
pradžia 8-tą valandą vakare. Vieta, 
Laisves raštinėje.

Visi draugai laiku pribūkite. Dele
gatas išduos raportą iš seimo. Taipgi 
ir nauju nariu atsiveskite.

A. B.
(156-157)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Saldainių Storas
Parsiduoda, už prieinamą kainą 

saldainių krautuve. Vieta gera ir 
biznis gerai išdirbtas. Pragyvenimas 
galima gerai padaryti. Kas nori ga
li pirkti visą biznį, o jeigu ne, tai 
galite eiti i pusininkus, tai yra pirk
ti pusę biznio. Kreipkitės 510 Ma
rion St. ir kampas Broadway, Brook-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Darbo

f

Esu prityręs darbininkas ant far- 
mų. Ypatingai gerai nusimanau prie 
vištų užlaikymo. Moku budavoti jų 
užlaikymui tvartus ir 1.1. Kam rei
kalingas tokis darbininkas, kreipki
tės šiuo antrašu: P. Demikis, 27 
Cheever St., Ansonia, Conn.

(156-158)

pajieškau
Aš Paulina Urbanavičiūtė pajieš

kau savo dėdės Antano Malaškevi- 
čiaus. Paeina iš Alytaus apskričio, 
Telksnių kaimo. Pirmiau gyveno 
Philadelphijoje. Meldžiu paties at
sišaukti, arba kas žinote praneškite 
jo antrašą, už ką būsiu dėkinga. 
'Paulina Urbanavičiūtė, 1529 Hoff St. 
N. S. Pittsburgh, Pa.

(155-157)

Telefonas: Stagg 2-910S

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SP1NDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

Nuo » vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gyriau Gmina ir chroniškai vyrų ir 

motorų liirna kraujo ir oda*. 
Padarau ištyrimų kraujo Ir šlapumą.

DR. MEER 
156 W. 44th St., Room S«T 

Now York, N. Y. 
Valandai Prlšmlmoi

Ryto nuo 10 Iki 1, Po pietų nuo 8 
Iki 0 vai. vakari 

Sekmadieniais nuo 11 ryto Iki 1 pa pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180 

...... 1

Kojy Nesveikumai 
Vokįetys Specialistas F tvPj
Garankščiuotos krau- vVX

jagyslės, niežinti ek- TWfcA
žyma, kojų skauduliai v*/)Lj|
ir skausmingi kojų su- \Jį/(
tinimai, paeinanti nuo ywį. J
gyslų įdegimo, yra gy- . F/'lJ 

domi be operacijų J U j]
DR. O. MEYER

208 West 54th St.
New York City

Valandos: 2 iki 6, Seredomis ir 
Subatomis 11 iki 1, 2 iki 6, 
Apart Nedėldienių

-------- i -------  —-----  --  -- — XX X'

LORIMER RESTAURANT -
LIETUVIŲ VALGYKLA > •

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! .

SAVININKAI MARČIUKAI 
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

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

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS < DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSIN[ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO’ 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS 1, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN/y IR NAKTĮ. MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrinta

■■■—-—■——n—.—.—.—.—.4.

i Laikrodžiai, Deimantai ir

I Auksiniai Dalykai .
Dovanom ar patys sau norėda

mi pirkti laikrodžius, daimantus 
ar bi ką iš auksinių daiktų ži- 

| nokite, kad pas mane pigiau nu- 
■ sipirksite.

| ĮVAIRŪS LAIK
RODŽIAI NAU
JAUSIOS- M^ADOS 

!už PRIEINAMA 
į KAINĄ

I Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
t žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
■ Taigi kreipkitės pas manė, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
? Williamsburgiečiams, kuriems
■ pertoli pas mane atvežti pataisy

mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. . 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.” u

VIKTORAS JANUŠKA
1 127-17 Liberty Avė H
i Tarpe 127 ir 128 gatvių

Richmond Hill, N. Y.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, ' 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. 1

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKIS—
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon. vieton, 
po niRneriur 
SI 2 Marion Stų 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street ctotia 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVE”




