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Pirmą sykį Amerikos istori
joj šių metų prezidentiniuose 
rinkimuose į Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentus statomas neg
ras. J jokią valdvietę niekuo
met Jungtinėse Valstijose nie
kas negrų netik nerinko, bet 
dargi nestatė kandidatais, apart 
Komunistų Partijos. Pietinėse 
Valstijose, kur didžiumą gyven
tojų sudaro negrai, net žmo
gaus teisėmis jie nesinaudoja, 
nekalbant jau apie “demokrati
nes” teises. O vienok visos ka
pitalistinės partijos labai gar
siai šaukia apie demokratiją ir 
lygybės teises.

Vien tik Komunistų Partija 
netik teorijoj, o ir praktikoj ko
voja už lygybę rasių. Komu
nistai veda kovą už ekonominę, 
politinę ir socialę lygybę juod- 
veidžių su baltveidžiais. O nuo 
dabartinio laiko visuomet bus 
pabrėžiama ir kovojama už pil
ną apsisprendimą, neprigulmy- 
bę negrams (pietuose), 
jie to pageidauja.
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jeigu

tankiai didmiesčiuose, 
miesteliuose ir kai- 
lietuviams darbinin-

Labai 
mažuose 
muose, 
kams tenka susidurt su negrais, 
kartais net gyvent kaimynystėj 
su jais prisieina. Būtinas pri
valumas kiekvieno baltveidžio, 
o ypač klasiniai sąmoningo dar
bininko užmegst draugiškiau
sius ryšius su negrais, pasiūlyt 
jiems komunistinę literatūrą, 
užkviest į mūsų parengimus, 
mitingus, kviest juos įstot į 
mūsų organizacijas. Lietuviai 
darbininkai labai daug gali pri
sidėti mūsų darbuotėje tarpe 
negrų. Viename kaime A.L.D. 
L.D. kuopa prisidėjo prie su
organizavimo Lygos Kovai už. 
Negrų Teises. Tos kuopos na
riai eidavo platint komunistinę 
literatūrą, skiriamą negrams 
darbininkams.

šiais metais prezidentinių 
rinkimų kampanijoj juo dau
giausia domės būtinai reikia 
kreipt sale visų kitų darbų, — 
darbui tarpe negrų. O gaut 
prijautimo tarpe negrų labai 
lengva, nurodant, kaip Komu
nistų Partija, vesdama įvairias 
kampanijas ir kovas už kasdie
ninius darbininkų reikalus, vi
suomet kelia negrų lygybės 
klausimą.

Scottsboro negrų jaunuolių 
klausimas neturėtų būt užmirš
tas. Juk tie jaunuoliai jau pe
reitą metą būtų buvę nužudyti, 
jeigu ne Komunistų Partijos 
kampaniją už juos. Dabar irgi 
baltas statomas į prezidentus, 
o juodas į vice-prezidentus — 
Komunistų Partijos kandida
tai.

Kotelių Susivienijimas kelia 
baisų gvoltą ,kad jų biznis puo
la. Esą, visokie butlegeriai sy
kiu su policija ir valdžia daro 
negirdėtus pinigus, jokių taksų 
niekam nemoka už nelegališko 
biznio vedimą. Kuomet, esą, 
hotelių (viešbučių) savininkai 
bankrutuoja todėl, kad, esą, 
bizniavoja sulig įstatymų.

Ta viešbučių sąjunga kriti
kuoja 18-tą amendmentą, pagal 
kurį įvesta (neesanti, neegzišt 
tuojanti, kaip jie sako) prohi- 
bicija. Jie matomai stovėtų už 
panaikinimą prohibicijos, bet 
ar tas graftas, papirkinėjimas 
valdininkų pranyks. Jie graf- 
to ir nenori panaikint. Jie tik 
nori, kad jų pelnai didėtų. O 
pelnai tik ir gali didėti, kuomet 
darbininkai išnaudojami, kuo
met grafteriai, po kurių ko
manda ginkluotos 
spėkos, prievartą 
verčia darbininkus 
pitalistams pelnus 
atlyginimą.

—s-----------

7 DARBININKAI KRITO 
KOVOJ

valstybės 
naudodami 

gamint ka- 
už mizerną

MADRID.— Pirmą Gegu
žės dieną kovose Ispanijoj 
7 darbininkai likosi nukau
ti. be tų, kurie jau mirė 
kovose, daug darbininkų 
dar yra ligoninėse.
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MASSACHUSETTS VALSTIJOS GUBERNATO-
' R1US ATMETE BEDARBIU REIKALAVIMUS

BOSTON, Mass.— Mas-1 gacija ir jų pritarėjai, ku- 
sachusettes valstijos alka-! rie buvo susirinkę Common 
nieji maršūotojai įteikė sa- Į Parke, numaršavo į svetai

nę ir laikė masinį susirinki- i 
mą. Šiame susirinkime da
lyvavo apie 3,000 darbinin
kų ir visi nutarė tęsti kovą 
toliaus del socialės apdrau- 
dos. Darbininkai pasireiš
kė, kad kova turi eiti prieš 
nedarbą. Darbininkai rei
kalavo, kad Berkman ir vi
si kiti politiniai kaliniai bū
tų paleisti.

vo reikalavimus valstijos 
gubernatoriui ir kitiems 
valdininkams. Bet guber
natorius Ely savo kalboje, 
nepaisant, kad darbininkų 
masės reikalauja, pareiškė, 
kad jisai yra priešingas ap-( 
draudos sistemai. Mat, 
jam negalvoję, kaip darbi
ninkai gyvena.

Vėliaus darbininkų dele-

Industrializacijos Frontas Sov. Sąjungoj
ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOS

Išleista Kovo Mėnesį
Keturių korpusų trakto- 

rinių plūgų (Rostselmaš) 
išleista 3,448 (uždavinys— 
2,500).

Penkių korpusų traktori- 
nių plūgų išleista 250 (už
davinys—125).

24 eilių t r ak toninių sėja
mųjų mašinų išleista 2,543 
(uždavinys 1,400).

Traktorinių bulves sodi
namųjų mašinų (“Krasnyj 

{plug”) išleista 244 (uždavi
nys 200).

LENGVOJI PRAMONĖ 
1-me 1932 M. KETVIRTYJ

Medvilnės Audiniai
Medvilnės išdirbinių pra

monės įmonės išdirbo pir
mame šių metų ketvirtyje 
624,456,000 metrų pagamin
tu audiniu. Metu ketvir- 
ties programa išpildyta 
91,2 nuoš. Pirmame šių 
metų ketvirtyje, sulyginus 
su tuo pačiu pereitų metų 
periodu, medvilnės audinių 
išdirbimas padidėjo 8 nuoš.

Vilnoniai Audiniai
Vilnonių išdirbinių pra

monė išleido 26 mil. metrų 
gelumbinių ir komvolinių 
audinių.

METALAS
Ištirpinta 1-me 1932 Metų 

Ketvirtyje
Pirmame šių metų ket

virtyje visose SSRS meta
lurgijos gamyklose ištir
pinta 1,398.170 tonų špižo 
ir 1,467,854 tonai plieno.

Sulyginus su pirmuoju 
pereitų metų ketvirčiu špi
žo ištirpinimas padidėjo 
27.5 nuoš., plieno ištirpini
mas—16 nuoš.

1932 m. kovo mėnesį vi
dutinis į parą špižo .ištirpi
nimas siekė 15,576 tonus. ! 
Sulyginus su pereitų metų

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimčsite, Tik 

* Retežius, o Išlaimčsite 

Pasaulį!

====^===================

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

Mary Perez yra delegatė į Sovietų Sąjungą su 
darbininkų delegacija. Jinai yra veikli darbuo

toja tabako darbininkų unijoj.

r
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JAPONIJA PASIUNTĖ NAUJĄ ARMIJOS DIVI
ZIJĄ PRIE SOVIETU SĄJUNGOS RLIBEZIAUS

TOKYO.— Vakar dienos’ 
pranešimai duoda žinių, 
kad Japonijos valdžia vėl 
naują armijos diviziją, su 
generolu Tamons, pasiuntė 
į Tunhua distriktą. Šitas 
distriktas yra prie Mandžu- 
rijos ir Sovietų rubežiaus.

Kita Japonijos armijos 
kolumna, po vadovyste ge- 

kovo mėnesiu padidėji- nerolo Nakamura,'jau pa- 
Vidutinis į siekė Fangcheng, prie upėsmas 22.8 nuoš.

parą plieno ištirpinimas šių 
metų kovo mėnesį siekė 15,- 
798 ( tonai. Sulyginus su 
pereitų metų kovo mėnesiu I 
—padidėjimas 9.6 nuoš.

Sungari ir eina link Sanh- 
sing. Sanghsing yra netoli 
Sovietų sienos.

Tuo pačiu laiku eina mū
šiai tarpe Japonijos ir chi- 
nų sukilėlių prieš Japonijos 
“neprigulmingą” valdžią. 
Tai jau labai aiškiai mato
si, kad Japonija stiprina 
savo jėgas prie. Sovietų Są
jungos rubežiaus. O tai 
reiškia karo pavojų.

Streikas Budavotojy Pramonėj Paskelbtas

Clara Zetkina Ragina

NEW YORK.— Algų ka- mažuma gali organizuotis 
pojimas prasidėjo ir būda-; ir kovoti prieš algų kapoji- 
vojimo srityje. Tas algų ka- i mą.
pojimas privertė darbinin- 4. Organizuoti pikieto li
kus eiti streikan. Gegužės nijas pradedant trečiadienį

4. Organizuoti pikieto li-
ir .» v >r | • KUS 01U SlieiKan. LrCgUZeS nijdb piaueuaiiL ueciduieių Kovoti UZ NCgFŲ Laisvę 2 dieną, apie 30,000 darbi- prie sekamų darbų: 1) Ra-

Gerai darbininkams žino
ma senelė Clara Zetkina 
veikėja ir kovotoja, kuri 
jau yra 70 metų amžiaus, 

Metų ketvirties ragina viso pasaulio darbi-
planas išpildytas 96,9 nuoš. ninkus kovoti už paliuosa- 

Įvimą negini darbininkų, ku
rie nuteisti mirti.

Zetkina > pareiškė,

. Avalinė
Avalinės pramonė išleido 

18,116 tūkst. porų avalinės. 
Planas išpildytas 82,3 nuoš. 
Vidutiniai į parą išdirbi
mas 1932 m. kovo mėnesį, 
sulyginus su tuo pat perei
tų ' metų periodu, padidėjo 
14.5 nuoš.

ANGLIS
Iškasta 1-me 1932 Metų 

Ketvirtyje
Pirmame šių metų ket

virtyje visuose SSRS ang
lių j rajonuose iškasta 17,22- 
1.5 tūkst. tonų anglies. Me
tų ketvirties programa iš
pildyta 87,2 nuoš.

Anglies iškasimas pirma
me šių metų ketvirtyje, su
lyginus su tuo pat pereitų 
metų periodu, padidėjo. 35.- 
5 nuoš.

Sausio mėnesį visoj SSR- 
S buvo. iškasta 5,896.5 tūl^s. 
tonų anglies, vasario mėne
sį—5,550.1 tūks. tonų, ko
vo mėnesyje—5,7744.9 tūks. 

1 tonu. 
* Au.

AMERIKOS IMPERIALISTAI RUOŠIA 
PASAULIN} KARA PACIFIKO OKEANE
Amerikos Imperialistai Norėtu Pakreipti Japonijos Karą 

Chinijoj j Karą už Užvaldymą Pacifiko Vandenyno, bet 
Laukiama Kol Geriau J. V. Jėgos Bus Sutvirtėję

imperializmas j ieško gink
lų pagelba išeiti iš šio ka
pitalizmo krizio. Bet tai 
tik svajonė. Kapitalizmo 
krizis negali baigtis tol, kol 
kapitalizmas gyvuoja.

Darbininkai ruošiasi gin
ti Sovietų Sąjungą ir pa
versti imperialistinį karą į

WASHINGTON, D. C.— 
Amerika ruošiasi užvaldy
mui Pacifiko vandenyno. 
Tai labai gerai parodo “D. 
W.” korespondento prane
šimai iš Washingtono. Tie 
pranešimai parodo, kad 
veik visas Jungtinių Valsti
jų laivynas yra sukoncent
ruotas Pacifiko vandenyne. 
200 karinių laivų sutraukta piliečių karą už darbininkų 
šiuose pakraščiuose, bū- pergalę. Tai reikalinga tu- 
tent: Hawaii, Pacifiko pa- rėti mintyj kiekvienam dar- 
kraštyje ir Azijos vande- bininkui.
nyse.

Tie laivai sutraukta neva 
po priedanga manevrų Pa
cifiko vandenyne. Bet ir po 
manevrų Atįantiko laivy
nas palikta Pacifike. 
pačiu sykiu laivyno admi
rolas W. V. Pratt buvo pa
siųstas patirti karinę padė
tį Pacifiko pakraščiuose. 
Jisai taip pat reikalavo, 
kad didžiausios jėgos būtų 
palikta Pacifiko vandeny
ne.
Japonijos Laivynas Kon
centruojamas Japonijos 

Jūrose
Tuo pačiu laiku, 

Amerikos laivynas 
truojama Pacifike, 

i ponija sutraukė savo jėgas 
! į Japonijos Jūrą, netoli Si- 
I biro pakraščio. Japonija 
greitai gali pulti Sovietų 
Sąjungą iš šių pozicijų.

Yra daviniai; kad Ameri
ka savo karinių jėgų yra 
pasiuntusi net į Aleutian 
salas, kurios yra dalis Alas- 
kos ir Amerikos kontrolėje. 
Šios salos randasi tik 900 
mylių nuo Kurile salų, kon
troliuojamų Japonijos. A- 
merikos ekspedicijos į šias 
salas, neva pridengtos agri-■ 
kultūros reikalais, buvo ka
riniais tikslais organizuoja
mos.

Filipinai planuojama pa
daryti kaipo karinio laivy
no bazė • Pacifike. Tai visi 
siūlai rodo, kad Amerikos

Tuo

kuomet 
koncen- 
tai Ja-

Tom Mooney Sveikina 
Edith Berkman

SACRAMENTO, Cal. — 
Tom Mooney, kuris jau ke
liolika metų kalėjime, pa
siuntė pasveikinimą Edith 
Berkman, kuri yra ligoni
nėj ir laikoma kalėjime už 
veikimą del darbininkų. 
Mooney sveikina Berkman, 
kad jinai laikosi su susipras 
tusiais darbininkais, kadjL 
nai sveikino darbininkų ko
vas Pirmą Gegužės. Tom 
Mooney pareiškė apie save, 
kad “nuosprendis mano da
lyke yrą simbolis juodžiau
sios reakcijos. Tik darbi
ninkų veikimas gali paliuo- 
suoti politinius kalinius.” 
Jais pasitiki ir pats Moo
ney.

Vėtra Palietė Yucatan?dio City; 2) Metropolitan 
Life Insurance, Madison 
Ave.; .3) Inland Terminal, 
16th St. ir 8th Avė.; 4) 
Post Office, 30th St. ir 9th 
Ave. Darbininkai tik pa
tys organizuodamiesi gali 
laimėti kovas.

ninku įvairių amatų išėjo 
streikam

Bet šį streiką jau norėjo 
parduoti senų reakcinių 

į unijų vadai. Balandžio 29 
dieną Budavojimo Amatų 
Taryba susirinko ir svarstė 
streiko ir algų kapojimo 
klausimą. Šiame susirinki
me 32 prieš 9 senosios uni 
jos '

az pries y senosios um- i m • no n i •vadai balsavo, kad dar- Jail 1110016 113 UOleOŲ 
kiekvienas darbininkas, ku-ibininkai priimtų algų ka- “ViIjiiAq” Paevmlnnimili 
rib širdyje yra žmonišku- pojimą. Tą politiką jie VllOlCo rdbVulnlIUHllU

kad

MEXICO CITY.—Prane
šimai iš Progreso, Yuca
tan, nurodo, kad tą šalį pa
lietė gana skaudžiai nemie- 
laširdinga vėtra. Vėtra su
naikino daugybę namų ir 
medžių. Taip pat padare 
daug kitų nuostolių. Vėjas, 
sakoma, ėjęs po 120 mylių į 
valandą. Ši vėtra palietė 
ir kitus miestus.

mo, turi reikalauti, kad 
Scottsboro jaunuoliai būtų 
paliuosuoti. Jie nekaltai 
nuteisti. Veikėja, kuri 50 
metų savo energijos padėjo 
darbininkų judėjimui, pa
reiškia, kad Amerikos isto
rija jau bus perdaug su
teršta kruvina politika, jei 
nebus paliuosuoti nekalti 
darbininkų tėvų vaikai.

DU MILIONAI MASKVOJ 
DEMONSTRAVO

MASKVA.— Vėlesni pra
nešimai taip pat parodo, 
kad tik Maskvoje Pirmą 
Gegužės dalyvavo 2,000,000 
darbininkų. Galima pažy
mėti, kad ir Maskvos dar
bininkai reikalavo, kad A- 
merikos valdžia; paliuosuo- 
tų Tom Mooney ir Scotts
boro jaunuolius ir kitus po
litinius kalinius.

bandė pravesti ir lokaluo- 
se. Vadinasi, darbininkai 
prirengti ne kovai laimėti, 
bet priimti algų kapojimą. 
Tai tokia Amerikos Darbo 
Federacijos linija, ų Bet i ei
liniai nariai privertė - reak-: 
cinės unijos vadus i skelbti; 
streiką. Vienok, tie įvadai 
neorganizuoja ; darbininkus 
pikietui. Jie tik pasakė, 
kad darbininkai pasiliktų 
lauke kol eina “derybos.”

Todėl eiliniams darbinin
kams Darbo Unijų Vieny
bės Lyga siūlo sekamus vei
kimo būdus streike:

1. Streikas reikia plėsti 
į kitus budavojimo skyrius.

2. Lokalai turi rinkti ei
linių narių, streiko komite
tus, kovai prieš algų kapoji
mą.

3. Lokaluose, kuriuose ne
galima oficialiai išrinkti ei
linių narių - komitetai, tai

Dar sekapii brooklynie- 
čiai prisidėjo prie pasveiki
nimo “Vilnies” suvažiavi
mui, kuris įvyks gegužės 8 
dieną: f : ;

Ch. Jankaitis .... $1.00 
F. Palaitis ......’. 1.00 
W. J. Ndrris .......... 1.00
J. Nalivaika ...... 5.00 
Baltrėnas ......... /. 1.00
P. Gustaitis ............ 1.00

Viso $10.00
Pirmiau buvo paskelbta 

$103.50. Taigi, jau turime 
.sudėję. $113.50. Dar 
mes gauti daugiau.

tiki-

Jvyk'o Klaida
Vakar dienos “Laisvėje”, 

surase aukotojų “Vilniai,” 
tarp kitų vardų buvo pažy
mėta vardas K. Jolanta, o' 
turėjo būt—K. Jotauta.

Lietuvos Kunigai Organizuoja Slaptą 
Organizaciją

KAUNAS. — ’ Lietuvos 
spauda praneša, kad Lietu
voj organizuojama slapta 
organizacija, kuri vadinasi 
“Laisvės kovotojų sąjun-

cija nieko negelbės darbi
ninkams, kuri organizuoja
ma klebonijose, kad ir nu
vertimui Smetonos. Dabar
tinės varžytinės tarpe Lie-

ga.” Policijos daviniais, tai j tuvos taip vadinamų tauti- 
šią sąjungą organizuoja ku- 
nigai, kurie nusistatę prieš 
Smetoną. Mat, Smetonos 
valdžia buvo uždariusi vie
ną krikščionių demokratų 
laikraštį, būtent “Lietuvos 
Aidą.”

Policija paskelbė, kad da- 
sekta iki klebonijai ir pasi
rodė, kad kunigai ^Rankele, 
Adomaitis ir Šalčius turėjo 
reikalų su ta organizacija.

Suprantama, ta organiza-

ninku ii' kunigijos yra tik 
už valdymo vadeles. Jie 
organizuoja tokius sukili
mus ,kaip kad padarė pats 
Smetona.

Tokie sukilimai darbinin
kams neduoda nieko. Dar
bininkai turi organizuotis 
prieš visus tuos parazitus, 
kurie valdo dabar Lietuvą.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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dabai* griežtai iškelia' augščiau ; 
visko didžiausią pavojų: sutarti
ną .karišką žygį imperialistinių

Bendrasis Dalykų Stovis Šiais laikais
Rezoliucija Amerikos Komu nistų Partijos Centro Ko
miteto Keturiolikto Plenum o

.sįalių prieš Sąjungą Socialist]-, 
nių Sovietų Respublikų, prieš

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.APŽVALGA

_ ; ‘ t

ir sistematiškai griebiasi de
magogiškų ir “demokratinių” 
manevrų, vis daugiau ir dau
giau naudoja socialdemokratus, 
mustiečius ir įvairius apgayin- 
gus-“kairiuosius”, vartodama 
juos, kaipo įrankį, su kurio pa- 
gelba galima būtų sumaišyti

r:::::::::?:::: Trečiadienis, GegUŽ. 4, 1932

ĮVAIRŪS DALYKAI 1,1

Amerikos Legionas, Ame-įsirengę kovoti. Bet jie ne

Pranešama, kad gubernato
rius Rolph -pasakė, jog Moo
ney turėjęs teisingą teismą. 
Bet teisėjas, kuris vedė teis
mą, prokuroro pagelbininkąs, 
kuris prirengė bylą, policijos 
viršininkai/ kurie ^surinko da- 

* vinius, ir visi', apart vieno, na
riai džiūrės, kuri pasmerkė jį, 
yra pasakę, jog jis neturėjo 
teisingo teismo. Kiekvienas 
liudininkas, kurio darodymas 
darė bent kokią įtaką ant tei
sėjo ir džiūrės, melavo, kaip 
vėliaus tapo įrodyta, o svar-

Kas Sukirs Lietuviškus 1
Klerikalus? ;

I

Del niekšiškumo ir bjau-i 
riaušių melų prieš Sovietų 
Sąjungą nei jokis reakcio- 
nieriškiausias laikraštis ne
gali lenktyniuoti su kunigui 
organu “Draugu”. Tasai 
šlamštas balandžio 30 d. lai
doj dideliu antgalviu per 
visą puslapį šaukia: “Rusi-; 
joj nedarbas; dirbtuvės už-l 
daromos.” 
da sekamą bjaurų melą iš! 
Rygos:

žiniomis iš Maskvos, sovie
tų Rusijoj plinta nedarbas. 
Visur daug dirbtuvių (fabri
kų) . uždaroma. :____  ___
tarčių darbininkų netenka 
darbo ir neturi iš ko gyventi. 
Šiandien Rusijoj jau daugiau 
kaip vienas milijonas darbi
ninkų bedarbiauja pramonės 
centruose. Bet sovietų laik
raščiai apie tai tyli.

Kas gi už “Draugą” gali 
bjauriau pameluoti apie So
vietų Sąjungą? Ir tie dar
bininkų apgaudinėtojai iš 
“Draugo” pastogės mano, • 
kad tuo būdu jie sumulkinsj 

t i i • - i i-l cuii i\aiviniię. ivuva cizjdaug darbininkų, kune I M()on , J h
skursta ir badauja k/pita- ■ R / į j. b « 
hstinej Amerikoj ,s pnezas- pasm’arkinta.
ties bedarbes ir kurie mato, | _____
kad Sovietų Sąjungoj nėra : ■ ’
bedarbes. (Medvilnės Specialistų Pro-

Tokis sufabrikuotų žinių j teslas Scottsboro Byloj 
skelbimas rodo, kaip “Drau-;
gas” deda visas pastangas' Grupė negrų medvilnės 
gyhimui stimpančio kapita-1 specialistų, kurie dabar dir- 
liztno ir niekinimui darbi-’ba medvilnės laukuose So- 
ninkų valdomos šalies.

’ r , i blausieji iš tų liudininkų pri- 
(J toliaus paciuo-1 sipažino, kad jie melavo.

Nėra jokio įrodymo, kad 
Mooney ką nors bendro tu
rėjo su ta eksplozija. Moo- 

y ney nekaltas. Prieš, jį me- 
šimtai'Tuks- lagingai liudijo tokie liudi

ninkai, kurie už tūkstančių 
mylių buvo nuo eksplozijos. 
Faktų faktais įrodyta, kad 
prieš jį buvo sudarytas suo
kalbis. Ir dabar Californi- 
jos gubernatorius pareiškė, 
kad Mooney turi supūti ka
lėjime.

Bet Amerikos darbinin- 
• kai, ypatingai kovingieji 
; darbininkai, sako, kad ne- 
■ kaltas darbininku vadas ne- 

. | turi puti kalėjime.' Kova uz

vietų Cen tralinė j Azijoj,
^pasiuntė Sekamą protestą 

Mat, kuomet visam kapi- jiAiabama valstijos guberna- 
talistiniam pasauly apie 50. toriui Scottsboro byloj: 
TniTiAnn dcu’hininlzn hn rLi’.imilionų darbininkų be dar- Į. 
bo, kuomet milionai badau
ja, o Sovietų Sąjungoj nėra 
bedarbės, tai visokie darbi
ninkų priešai bando sugal- i 
voti kad ir bjauriausius me
lus apie Sovietų Sąjungą. I 
Jie net nesigėdi kartais taip j 
bjauriai meluoti, kaip da-1 
bar “Draugas” pamelavo. 
Kadangi vis daugiau ir dau
giau darbininkų pritaria 
Sovietų Sąjungai, tai darbi
ninkų priešai deda pastan
gas diskredituoti 
Sąjungą.

Sovietų

Apie Tom Mooney
New York “Times” gegu

žės'2 d. laidoj S. G. L. Knox, 
kuris dalyvavo karinėj de
monstracijoj San Francis
co, Calif., 1916 m., kurioj 
provokatoriai išsprogdino 
bombą ir del to Tom 
ney tapo apkaltintas, 
kito ko rašo:

Aš buvau už kelių
- ped

Moo-

šimtų 
nuo eksplozijos, bet aš 

au procesijoj, o ne jos tė- 
^mytojas. Išgirdaus eksploziją, 
ir maniau, kad tai “fajervor- 
ka8.” Tik po keliui minutų vė
liau pamačiau, kad klydau, 
kuomet įbridau į kraujo kla
ną. Gyvenau netoli San Fran
cisco, ir sekiau kiekvieną teis
mo smulkmeną, ir nuo to lai
ko skaičiau viską tuo klausi
mu; profesoriaus Frankfur- 
tertio raportą, paremtą prezi
dento Wilsono komisijos tyri
nėjimu, raportus įvairių ape
liacijų del vyriausybės susi-‘ 
mylėjimo ir tt.

Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partija šiek tiek pagerino 
savo darbą, kaip kad streikuo
se, alkanųjų bedarbių eisenose 
ir negrų kovose. O vis *delto, 
nežiūrint, kad dabartinėse są
lygose Partija vis geriau ga
lėtų atlikti kasdien didėjančias 
savo pareigas kovoje prieš bur
žuazijos daromus užpuolimus, 
prieš aiškią Amerikos imperia
lizmo politiką, kaipo užpuoliko; 
nežiūrint tiesioginiai gręsian
čio naujo pasaulinio imperialis
tų karo, —mūsų Partija dar 
nepadarė, pamatinių permainų 
savo darbe, kurios tai permai
nos yrą reikalingos, kad gali
ma būtų atlikti svarbiausią sa
vo tuojautinę užduotį. Ta už
duotis yra padarot taip, kad 
daugiau nebūtų to < Pkrtijdš at4 
siskyrimo nuo svarbiausių ma- »Moji republikonų partija atvi-

tą pasaulio proletariato tėvynę. rikos Darbo Federacija ir [turi klasinio supratimo. Už
Nuųyas pasaulinis kąrąs da- Nacionalė Garsintojų Są- tai klasiniai ; _

rosi betarpišku pavojum. Did- junga su gegužės 1 d. of i- darbininkų didžiausia prie- 
žiausias ir būtiniausias greitas cialiai užbaigė “karą prieš dermė pasiekti tuos darbi-

klasiniai sąmoningų 
junga su gegužės 1 d. of i- darbininkų didžiausia prie

uždavinys visam pasaulio prole
tariatui ir dirbančioms masėms, 
labiausia Amerikos proletaria
tui, yra vesti smarkiausią, pla
čiausią, labiausiai pasišventusią 
ir narsiausią kovą prieš naują 
imperialistinį karą ir kad ap
ginti Chiųijos liaudį ir pastatyt

darbininkams galvas ir juos di- geležinę apgynimo sieną aplink
zorganizuoti.

Dvi svarbiausios buržujų 
partijos (republikonai ir de
mokratai) , abidvi' pilnai remda
mos, finanpiąį kapitalą,. pasida
lina tarp savęs roles, kad pri
laikyti prie savęs minias, taip 
kad jos neątsimestų nuo finan
sinio kapitalo ‘ politikos, ’kuriai 
itarnaųja įfcįgyvenusi i dviejų 
partijų sistema. Dabar Naldan-

Central] nė
Jungtinių Amerikos

šių' Arnėrikos pfdletąriatoi; at
sistoti minių priekyje, kaipo 
pirmutinėms jų eilėms kovoj 
prieš užpuolimus iš buržuazijos 
pusės ir prieš imperialistinį ka- 
i*ą, ir drūčiai įleisti šaknis nus- 
veriančiai-svarbiausiose pra-> 
monėse, o tatai padaryti per 
stangų asmenišką susisiekimą 
su darbininkais.

Ekonominis krizis skaudžiau
siai užgavo tai Jungtinių Val
stijų kapitalizmą. Tatai paro
do tokie dalykai, kaip negirdė
tas nupuolimas pramonės ir 
prekybos ir masinės bedarbės 
išaugimas,—kas panardina mi- 
lionus ant milionų darbininkų į 
alkį ir skurdą miestuose ir sod
žių apygardose. . Krizis naiki
na smulkiai-buržujinius minių 
prisigaudinėjimus apie “ameri-- 
konišką gyvenimo gerumą,’ ’ 
“apie bendrus reikalus tarp 
darbininkų ir kapitalistų,” ir 
sutveria tinkamiausias sąlygas, 
kuriose galima sudaryti ir su- 
stiprint klasinį frontą proleta
riato ir darbo minių?
j Kad išgelbėt , kapitalistinę 

.“tvarką” nuo dar gilyn einam 
į-Čio krizio, kad sui-ast kapitalis- 
i tiška išėjimą iš krizio; tai Ame
rikos buržuazija žiauriausiai 
atakuoja minias ir įkaitus ren
giasi karui prieš imperialisti
nius savo lenktyniuotojus, o la
biausiai kariškam žygiui prieš 
Sovietų Sąjungą.' Po vienam, v. . /
uždarbio nukirtimui daroma ki- j v£ La Follette trečiąją partiją 
tas; milionai bedarbių yra pri- į ir kurie dabartiniu r-—----- 
versti kęst alkį ir skurdą, ir mi
nių gyvenimo laipsnis jau yra 
numuštas daugiau kaip 50 nuo
šimčių—tai vaisius uždarbių 
kapojimų ir bedarbės. Nedide
lis skaičius viešpataujančių fi- 
nansierių su valstybės pagel- 
ba (kasdien vis daugiau susi- 
kuopia šalies turto į savo ran
kas, per dar nematytą nubied- 
ninimą darbininkų, taipgi kaš
tais mažų savininkėlių (taksų 
mokėtojų), farmerių ir smal
kiosios buržuazijos (Hooverine 
“Atsteigimo Korporacija”, mui- 

■“tų padidinimas ir kt.). Kapi
talistų varomą užpuplančiąją 
politiką parodo policihiai-fašis- 
tinis ir pusiau raistinis pa- 
aštrėjęs j Slopinimas it teroras 
prieš .darbininkuss ir prieš jų 

G- Tuo
Tjačiu laiku buržuazija, plačiai

Mes, amerikiečiai negrai 
medvilnės specialistai, dirban
ti dabartiniu laiku Sovietų Są
jungoj, griežtai protestuojame 
prieš nuteisimą mirčiai aštuo- 
nių negrų darbininkų klasės 
jaunuolių Scottsboro byloj.

Mūsų protestas yra parem
tas mūsų žinojimu Scottsboro 
bylos ir tikru patyrimu dis
kriminacijos, kurią pietinių 
valstijų baltoji valdančioji 
klasė veda prieš negrus. To
dėl mes žiūrime į tą nuteisi
mą, kaip į legališką lynčą ir 
koncesiją baltajam šoviniz
mui. '

Mes, kartu su milionais dar
bininkų visam pasauly, žino- 
mes,kad tie jaunuoliai yra ne
kalti jokioj piktadarystėj ir 
reikalaujame tuojaus juos pa- klasines organizacijas 
liuosuoti be jokių sąlygų. ]

Ilin |J t-l -lyi ] T J I II III į| j iį Ii
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Uz Ką Balsuoti j LOS. Pildomą Tarybą? \
/ ' ' : * U ' ‘ f d') ■ i' i ; U ' V

kabai ; svarbu, kad LDS*‘visuomet pasiliktų1 iŠtiki-j 
mas darbininkų .klasės’ reikalams. LDS. yra: darbU 
ninku savitarpinio susišelpimo organizacija, ? todėl 
narių pareiga saugoti, kad joje neįsigalėtų pragaiš
tingas elementas, kenkiantis darbininkų vienybei. 
O tokiais mūsų judėjimo griovikais šiandien yra 
Prūseika, Butkus ir kompanija. Jie susivienijo su far 
šistais, socialfašistais ir net su policija prieš susipra
tusius darbininkus ir darbininkes. Dabar jie bando 
įlysti į LDS. ir tęsti griovimo darbą iš vidaus. Jie 
stato į LDS. Pild. Tarybą savo kandidatus tokius, 
kaip Bacevičius,’Joneikis ir kiti, k L ; i

Neduokite nė vieno balso už oportunistų kandida
tus. Balsuokite už tuos kandidatus, kuriuos rekm 
.menduoja komunistų frakcija ir kurie yra ■ ištikimi 
darbininkų klasės reikalams draugai. Kožnas balsas 
paduotas už oportunistų kąndidatus yra balsas' už 
darbininkų priešus. Todėl visi balsuokite už drau
gus Mizarą, .Krasnitską, Jeskevičiutę, Kaškiaučių, 
Mikitą, J. Bimbą ir Dr. ralevičių.

Sovietų Sąjungą, 
pareiga
Valstijų Komunistų Partijos 
yra kovot prieš naują imperia
listinį karą ir užvis labiau su 
didžiausįu pasišvehtimu įr( nar- 

. sumu mobilizųoit . darbininkų 
klasę apgynimui'SoVi^tų Sąjun- ' 
gos. 'Kova prieš amerikinį im
perializmą, prieš5 jo karinius 
besirengimus ir prieš jo pla-1 
nuojamą užpuolimą Sovietų Są- j 
jungos, ši kova turi būt centru 
kasdieninio Partijos veikimo 
miniose: dirbtuvėse, darbo uni
jose, streikuose, tarp bedarbių, 
negrų, jaunuolių ir moterų 
darbininkių. Tiktai per gabu
mą sutelkti ir suorganizuoti mi-

depresiją.” Tų organizaci- ninkus komunistine apšvie- 
jų vadai skelbia, kad nuo ta.
pereito vasario mėnesio iki Į 
dabar jie “suradę” darbo del 
668,607 bedarbių. Gi jie sa
kė, kad į tą . laiką surasią 
darbo del 1,000,000 bedar
bių, ir tuo būdu nugalėsią 
bedarbę.

Mes smarkiai slenkame 
nuo kapitalizmo linkui ko
munizmo, ir to slinkimo su
laikymas yra būtinai reika
lingas, jeigu mes norime 
išlaikyti (šalies) konstituci
ją ir išgelbėti savo tautą,”

riau vykdo šią politiką bado, te
roro ir kariškų prisirengimų. 
Demokratų partija, kuriai da
bar užduotis yra gaut paramą 
dirbančiųjų, o ypač bedarbių 
minių, nusivylusių del Hoove- 
rio valdžios, turi tą pačią na- nias kovai už tuojautinius jų 
minę ir užsieninę politiką, kaip reikalavimus ir prieš karo pa
ir republikonų partija. Demo- vojų, kaip prieš didžiausią grę- 
kratų valdomos valstijos vykdo siaučia darbininkų klasei blo

gybę, tegali Partija atsistoti 
priekyje minių ir turi atsistoti 
priekyje jų, kaipo jų revoliuci
nis avangardas—kaipo sąmo
ningiausi, labiausia pasišventę 
ir geriausiai organizuoti iš dar
bininkų tarpo..

Jie daug kalbėjo apie “ka- pareiškė balandžio 28 d. 
rą prieš depresiją.” Jie stambus Amerikos kapita- 
skelbėj kad kasdieną padedą listas William Guggenheim 
tūkstančius; bedarbių prie j viename pokilyj New Yor- 
darbo. Tačiaus bedarbė nei !ke. 
kiek i nesumažėjo, bet prie-1 

išingai, nuo vasario mėnesio 
i ant daugiau kaip vieno nuo
šimčio padidėjo. Tie “su
rasti” darbai yra niekas 
daugiau, kaip blofas. Ne
senai net toks kapitalistų

tą pačią politiką, kaip ir Hoo- 
verio valdžia. Demokratai kon- 
gresmanai balsuoja už visus su
manymus, atkreiptus prieš dar
bininkų 
partija, 
minias, 
vartoja
link bedarbių šelpimo. Vyriausi 
demokratų kandidatai j prezid. 
.(Roosevelt, Baker, Ritchie 
ir kt.) yra labiausia išsimiklinę 
prigąudinėtojai; ir, pavyzdžiui, 
šiaurinėse valstijose šneka apie 
lygybę, negrams su baltaisiais, 
o pietinėse valstijose remia lyn- 
čiškus įstatymus ir pilnai vyk
do žvėrišką Wall Stryto politi
ką.

Blokas vadinamų “progresy
vių”, atstovaujantis turtinguo
sius farmerius ir tūlas dalis 

,mažų kapitalistų (La Follette, 
Morris, ir kt.) taipgi pilnai re
mia Wall Stryto politiką, šio 
bloko opozicija yra mizernesniai 
—bailesnė, negu kad kada pir- 
miaus. šie elementai, kurie 

' 1924 metais buvo suorganiza-

klasę. Bet demokratų 
norėdama sumulkinti 

vis plačiau ir plačiau 
demagogiją, ypač kas

Jis, kaip ir kiti kapita
listai ir jų agentai, šaukia, 
kad reikia kas nors daryti, 
idant išgelbėti “civilizaciją”, 
tai yra kapitalistinę siste
mą nuo galutino susmuki- 

____ ___ ____ _ mo. Bet jie negali surasti 
laikraštis, kaip New York i jokių vaistų išgydymui 
“Evening'Post”, išreiškė ab- stimpančio kapitalizmo, 
ejojimą apie “surastus dar-1 
bus.” Daug tų darbų lai-' 
kini, trumpo, laiko. Žino
ma, buvo daug ir tokių atsi
tikimų, kad dirbanti darbi
ninkai tapo išvaryti, o be
darbiai paimti už daug ma
žesnę algą.

WILKES-BARRE, PA

• Balandžio 8 d. buvo sureng
tos prakalbos drg. Undžienei 
'ir A. Bimbai.
I

Drg. Undžienė savo kalboje 
n . I nurodinėjo, kaip Sovietų Są-
Dabar ta naujo, bloto ;i jungOje darbininkai stato nau- 

kampanija oficialiai užsi- ją pasaulį, kaip jie tvarkosi ii’ 
baigė. Bedarbiai ir dirban- kaip dirba visose industrijose; 
tieji darbininkai gali maty- kaiP darbai darbininkų pagal 
.ti, kad jį nedavė nieko gero;
— nei kiek nesumažino be
darbių armijos.

Nei vienas iš kapitalistų 
ir jų agentų sugalvotų sky- 
mų1 “mažinimui bedarbės” 
nepaveikė teigiamai. Į vi- 

lį.—Apie 10 vai. balandžio 28 sus valdančios klases .sky-

Alkanųjų Maršuoto- 
jų Pasitikimas ir Pa
lydėjimas Lawrence

LAWRENCE, MASS. — Al
kanųjų maršavimas į Bostoną, 
Massachusetts valstijos sėimd-

d, jau buvo pilnas darbininkų 
miestinis sodas Lawrence. Pa
sirodo ant pagrindų, kalbėto
jai su iškabomis ir bedarbių' 
reikalavimais, tarp kurių yra 
reikalaujama, kad kiekvienam 
šeimyniškam bedarbiui būtų 
mokama iš valstijos iždo po 
$15 į savaitę ir dar po tris do-

muš darbininkai turi žiū
rėti, kaip į priemones apga
vimui darbininkų, bandy
mui sulaikyti darbininkus i

: naujausią sistemą vedama. 
(Moterys ir vyrai fabrikuose, 
(ūkyj .ir moksle visi lygias tei
ses turi; yra moterų inžinierių, 
universitetų profesorių; mote
rys visuose darbuose lygios su 
vyrais.

■ Kalbėtoja dėste,, kaip ^dar
bininkas ligoje gerai prižiūri
mas, kaip duodama darbiniu-, 
kams apmokamas pasilsėji
mas kas metai; kai]) vaikai 
yra gerai auklėjami Sovietų 
Sąjungoje, ir kaip tingūs dar
bininkai yra pataisomi ir tam-.z -i v J * 1 MliJlUlacll y JLČt U L<A ibv I111nuo kovos UZ tinkamą pa- pa gerajs darbininkais.

i momentu !^er^us ^el kiekvieno jo šeimy- 
į • . • ■YT. • . •. • ■»-» i"»i za Luvi i’Ailrin o J 4GI vieni paremia Hooverį, o kiti 
demokratų partiją, tikisi sueit 
į rinkimų bloką su demokratais, 
taip kad padaryt Wall Strytui 
galima palaikyt minias, prira
kintas prie senųjų kapitalisti
nių partijų. Tuo pačiu 
laiku šie “progresyviai” prigau- 
dinėjančiai šneka apie šelpimą

šalpą bedarbiams, už ap
draudą kapitalistų ir jų vai- publikai labai patiko.
džios iškaščiu.

Drg. Undžienes prakalba

Drg. A. Bimba kalbėjo apie 
Rymo katalikus ir lietuvių tau-

nos nario, kurį reikia maitin
ti ; kiekvienam pavieniui be
darbiui, vyrui ar moteriai, mo
kėt bent po $10 pašalpos į 
savaitę; visiems ex-kareiviams 
tuojaus išmokėt pilnas sumas, 
priklausančias jiems sulig bo- 
nų, ir t.t.

Kalbėtojai dėsto bedarbės 
klausimus ir bedarbių reikalą-

bedarbių (Pinchot), bedarbių vįmus> nurodydami, kaip dar- 
apdraudos įstatymą (La Folle- į 

tte), apie parama farmeriams 
ir tt. t- . <

Griežta atmaina tarptautinia
me padėjime yra žymiausias 
apsireiškimas dabartinėse ąpy- 
stovose. Karais del pasaulio 
persidalinimo išnaujo ir pirmoj 
vietoj delei Chinijos pasidali
nimo tarp imperialistų ir del i 
chinų revoliucijos sukriušinimo 
jau yra imperialistų vedamas 
Tolimuose,. Rytuose.

j Didžiosioę ■ • . imperialištiįiėš 
Valstybės, ypač 1 JąpohįjAį į 

į Juiįįtipęs ; ya|sti;jos„ dąbai’i Vis 
ląb|3u J ir Jkbįaii rįsiyėlia -į' aš- 
triaiįsiū^ nėsūtikifnųs delėf-są-i 
to ■ dalięs, įkuria ; j.i^ tikisi, gau
ti CMhijbs išnįitrddjime ir pa? 
s-idalinimę, ir telkia savo kariš
kas spėkas /(laivynus, oro pajė
gas, karo pramonę) delei gin
kluotos kovos Didžiajam Vande
nyne (Pacifike). Tuo pačiu 
laiku Japonija, Jungtinės Vals^ 
tijos, Anglija įr Francija ne- 
kantraudamos deda pastangas, 
kad tarp savęs susirokuot; tos 
gi jų pastangos del 'susidūrėji- 
mo paėjna iš visų jų bendros 
neapykantos prieš Sovietų Šą- 
jungą^ delei prtruošimo bend!1 
ro kariško žygio pfiėš Sovietų 
Sąjungą;, sykiu eina- Japonijos 
armijų judėjimas į, Šiaurinę 
Mąndžuriją, įkaitęs-darbas bal
tagvardiečių,-—o visi tie apsi
reiškimai tokioje padėtyje kaip

Am Socialistu Partiios tiškus kataIikus; Padarė daugAm bocianstų raitijos juok(j tQ> kaip bažnytinin.
vadas kunigas Norman Tho-,kaj nnulkina publika 
mas balandžio 29 d. kalbė-juokėsi ir juokėsi.
jo Chattanooga Universite- į Šitas' garsusis darbininkų 
te, Chattanooga, Tennessee, ii kalbėtojas toliau kalbėjo apie 
Jam, kaip ii* kitiems social- 
fašistiniams kapitalistų le- , 0 e- ma.line.Hai 
kajams, rūpi apsaugojimas durnus, ypač kad darbininkai 
kapitalistinės sistemos, ir j neorganizavo lokaluose strei- 
todel jisai savo kalboje per- ko komitetų, nepaklausė Ko- 
sergėjo Amerikos kapitalis-,^ar^jp.s nurodymų, o 
tų valdžią, kad ji darytų ką; 
nors apsisaugojimui nuo i 
riaušių. Sakė, kad jis va
žinėdamas patyrė, jog dar
bininkuose vystosi kovingu
mas, girdi, susidūrę su klau
simu, kovoti ar badauti, ne-

I visada Amerikos darbinin- 
j kai pasirinks toliau tęsti ba- mainierius.

Drg. A. Bimba ragino mai- 
O kas labiausia' ta social-! pienius organizuotis į streiko 

alkanųjų mąršayįmąs * keliomis fagjsįa nustebino taB kad ' komitetus ateinančiose kovose, 
gatvėmis. Išeita ’ iš " ’ ™

fašistiniams kapitalistų le-
; nurodinėjo, 

____ mainieriai pralaimėjo 
streiką, iškeldamas visus trū-

ibininkai gali išsikovoti sau so- 
cialę apdraudą ir tuojautinę 
piniginę pašalpą. Tam reikia 
tinkamai masiniai susiorgani
zuoti. Kalbėtojai prisiminė ir 
apie nuolat gerėjantį padėji
mą Sovietų Sąjungoj, kur pa
ti bedarbė jau senai panaikin
ta.

j Priimtą vienbalsiai dvi re- 
įzoliucijos, už paliuosavimą 
Edithos Berkman ii* Tomoj 
Mooney’o. ! ' '•

Prakalbos tęsėsi pusantros Į davimą, 
valandos. Po prakalbų buvo

I Malonini ir kitiem reakcionie
riam vadam to ir tereikėjo, 
kurie to ir norėjo, kad eiliniai 
mainieriai nesiorganizuotų į 
streiko komitetus, nepaimtų 
streiką vesti patys mainieriai. 
Reakcionieriai vadai iš U. M. 
W. unijos, su policijos pagel- 

į ba ir valstijos kazokų, sulau
žė mainierių streiką, pardavė

miesto gatvėmis. Išėrta’ 
miesto ant Boston-Lynn kelio, 
vedančio į Bostoną.’

Palydėjus ’ mąrŠubtojtfs, pu
blika grįžot atgal;. o alkanieji 
maršųotojai toliau keliavo į 
Bostoną. įteikt valstijos legis- 
latūrai bedarbių reikalavimus.

Tėmykįte laikraštyje prane
šimus, kada - alkanųjų bedar
bių delegątai sugrįš iš Bosto
no. Tuomet čia bus vėl laiko
mas masinis mitingas su pra
kalbomis miesto sode, kur de
legatai praneš mums, ką jie 
girdėjo nuo Massachusetts gu
bernatoriaus, bei seimelio.

Beje\ atvirkšti mūsų “tęvo
ji U c i o n i e r lai” tiktai savo 
“Klampynėje” kėlia “ revoliu
ciją,” o prakalbose ir bedarbių 
maršavime po miestą jie nei 
akių neparodė. Jiems tatai 
svetimas dalykas.

Bedarbis V.

darbininkuosė jis visur pa
stebėjo Y ’ ' t
kėjimą politiniam veiki
mui.” Girdi, i daugelis ba
daujančių Amerikos darbi
ninkų persiima sukilimo 
miricia. Tas, žinoma, labai 
nepatinka ponui Thomas. 
Už tai jis ragina Wall Stfy- 
to valdžią daryti.šiokias to
kias reformas, kad nuslo
pinti .darbininkuose kylantį 
revoliucinį ūpą.

vesti streikus patiem eiliniam 
nariams; masiniai eiti į pikie-

didėjantį nepasiti-1 į0 linijas sykiu su savo mo-

Amerikos darbininkai, 
ypatingai tie darbininkai, 
kuriuos jau labai skaudžiai 
palietė ekonominis krizis 
(bedarbe, bankų bankrutai 
ir tt.), su pasipiktinimu žiū
ri į esamą padėtį. Jie pa-

terimis ir vaikais. Moterys tu
ri ir vyrus prižiūrėti, kad 
streiko laiku eitų į pikietus; to 
nedarant streikas vis bus pra
laimimas ir reakcionieriai va
dai visada streiką parduos ka
pitalistams.

Toliau kalbėjo apie karą, 
kaip visų valstybių imperialis
tai rengiasi pulti Sovietų Są
jungą; nurodė visas baiseny
bes imperialistinio karo.

Publika labai liko užganė
dinta. žmonių buvo pilna sve
tainė ir dar pilnas koridorius 
stačių stovėjo.

Drg. Bimba smarkiai kvietė 
ir ragino rašytis į Komunistų 
Partiją, nes tik jos vadovybėj 
darbininkai tegalės išsiliuosuo- 1 
ti.

S. P
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REAKCIJOS PASEKMĖS KANADOJ
Kapitalistiniu! pasauliui' mos. Vietoj kad nugązdi- 

einant prie pabaigos gyveni-I nūs darbininkus, padaro 
mo, kad dar pratęsti sauja- juos dar kovingesniais. Ne
lei parazitų lėbingą gyveni-;teko girdėti nė vieno atsiti
nką, tai valdžia į 
riausią reakciją smaugimui 
darbininkų revoliucinio ju-i kalėjime už darbininkų kla- 
dėjimo. Ligi praėjusių 1931 į sės reikalus, būtų apleidęs 
metų Kanados darbininkų darbininkų kovingas orga- 
judėjimas turėjo šiek tiek nizacijas. 
laisvesnes rankas.

Abar, kada bedarbių armija; silpnina 
sudaro apie 10
dos gyventojų, kada dirban- Montreale dabar laukia teis
tiems algos nukapojamos Ii- mų apie 25
gi žemiausio laipsnio ir dar-1 draugai, kuriuos buržuazi-Į 
bo sąlygos dar kas kart sun
kinamos, įvedama dar žiau
resnė skubinimo sistema,: mus pūdymui.
tai daugelis darbininkų pra- bus galimybės protestais ir 
dėjo pasipiktinti tokia tvar- k o v ingomis demonstraci jo- 
ka. Pasireiškė visa eilė ko- mis išreikalauti tiems drau- 
vingų streikų, demonstraci- gams “laisvės”, tai judėji
mų įvairiose Kanados dalyse, ■ mas truputį nusilpnės, bet, 
pavyzdžiui, Eastevane, Van- kad būtų užsmaugtas, tai 
cuvere, Montreale ir kitur, nieko panašaus.

Kanados valdžia to per-.ateityje gyvenanti

įveda žiau-įkimo, kad darbininkas, kan- 
smaugimui kintas, sumuštas ar buvęs j

Tiesa, kaip ku-
Bet da-jriais atžvilgiais reakcija nu- 

revoliucinį darbi- 
visų Kana- ninku kilimą. Pavyzdžiui, |

■ n is teismas kėsinasi pasiųs 
ti daugeliui metų į kalėju 

Ir jeigu ne

sems kantrybė.- • . Net tie 
draugai darbininkai, kurie 
buvo nuolatiniai nuodijami 
religiniais ir patriotizmo 
nuodais, šiandien su pagel- 
ba darbininkiškų organiza
cijų ir spaudos pradeda pa
žinti tuos visus jų apgavė
jus, kurie tempia juos tar
nauti statymui griūvančio 
k a p i talizmo. Darbininkų 
r e v o bucinės organizacijos 
visuomet šaukė ir šaukia vi
sus darbininkus į organi

zuotą darbininkų armiją ir 
I ruoštis tai sprendžiamąja! 
I kovai, kuri mus, darbiniu- 

vadovaujanti| kus> n<‘ vien^ neaplenks.
1 v ' ’ D r augai darbininkai! 

Daugiau atkreipkime domę 
į tuos šauksmus, kuriuos 
girdime iš požemiuos nuva
rytų mūsų organizacijų, į

bet. mūsų .gyvenimas kas, va-r 
landa eina . blogyn ; dar mės 
turime tęsti įsunkia kovą ne (tik 
čion, bet ta kova visam paku
lyje verda: kur nepažvelgsi, 
darbininkų kovotojai žudomi, 
kemšami Į kalėjimus ant ilgų 
metų? O už ką? O gi už tai, 
kad reikalauja sau ir visiems 
darbo žmonėms duonos dides
nio kąsnio.

Po d. Vaivados prakalbai 
buvo trumpas koncertėlis, ku
ri išpildė jaunuoliai su dai
nomis ir muzika. Labai gerai 
visi aliko. Buvo trumpa per
trauka. Antru atveju Gedemi
no Choras, kuris per kiek lai
ko mažai ką veikė, dabar vėl 
pradėjo dainuoti, sudainavo 
Internacionalą, čion buvo rau
donų gėlių vainikas su užrašu : 
“Garbė žuvusioms Kovoje už 
Laisvę.
veikslas keturių draugų, 
siu nuo Lietuvos fašistų val
džios, tai yra drg. Giedrio, Po-

Ir buvo išstatytas pa- 
žuvu-

, Antru kartu .kalbėjo. drg., .policija, milicija ir armijos neleisti laikyti jokių susi- 
M. Duseika, kuris pasakė pui-: viršininkai į savo slaptą su- rinkimų komunistams 1 die- 
kią' prakalbą! ; nurodė, Į kaip Į sirinkimą, kuriame 
viešpataujanti klasė kankino _ 

nutarė na gegužės
darbo žmonės dar nuo Romos 
viešpatavimo laikų, kada po
nai mesdavo sau nepatinka
mus vergus žvėriems sudras
kyti, o šiandie jau kitus turi 
Įrankius žudymui darbininkų 
'klasės narių. O ir mūsų Lie
tuvos budeliai žudo ir kanki
na geriausius darbo žmonių 
užtarėjus. Prakalba patiko.

žodžiu sakant, pavyko vis
kas gerai; ir Gedemino 
gystė tame susirinkime 
40 naujų, narių.

Užsibaigus prakalbai
mino Choras sudainavo: “Ne
verkit prie Kapo.” Tuom už
sibaigė.

Ačiū visiems, kurie prisidė
jo prie išpildymo to parengi
mo programos ir visiems atsi-

MBA M M M M M Afl M M M M M MIVIIUIIUIM MIVIIUIIVIM M l

Naujas Nupiginimas
Drau
gavo

Gede-

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

Rengkime Juos Kovai už Pasiliuosavimą 
iš po Kapitalistinės Priespaudos

DabaiPirmiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 

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

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO- 
Knyga ant geros 
Apdaryta 

Be apdarų 
TEORIJOS S1STE- 
Budin. Apdaryta

$2.50 1.00

tuos šauksmas, kuriuos gir- žėlos, Greifenbergerio ir čior- lankiusiems, 
dime iš kalėjimų urvų nuo i nio.
mūsų geriausių draugų po-; ------

“ninSkaT o^Sci- Atsišaukimas L.D.S. 5-to Apskričio Visoms 
jas, remkime musų reikalų 
gynėjus. |

Ruoškimės prie sprendžia
mojo mūšio su Kanados ku

dos valdžia, kad ir kiek ji į pitalistine valdžia už paliuo- 
puolimų darys, kiek pasiųs i savimą mūsų draugų, už 
k a 1 ė jimuosna, nukankins, Į suteikimą žodžio, spaudos 

ir susirinkimų laisvės, už 
panaikinimą šios badavimo 
sistemos, už galios paėmimą 
i proletariato rankas. 

1932 m. Bal. 24 d.
Angus.

Trumpoje 
“laisvė

je” užpildysime jų vietą de
šimtimis ar šimtais. Kana-

sigando. Pirmiausiai puo
lė ant revoliucinio Kanados 
darbininkų judėjimo vado, 
Kanados Kompartijos. 1931 
m. rugpjūčio 11 d. padary
tas žvėriškas puolimas ant 
K.K.P. politinio biuro To
ronte. Suareštuoti devyni 
politinio biuro nariai ir ap- 

> kaltinti už prigulėjimą 
“prieš įstatymus organiza-

* cijoje.” Atgaivinta nevarto
tas nuo 1919 m. kriminali-' 
nis kodeksas parag. 98, ku-1 
ris draudžia darbininkams! 
prigulėti prie bile kokios 
darbininkų organizacijos, 
unijos ar t.p. Padaugino po
liciją—žvalgybą persekioji
mui darbininkų organizaci
nio darbo. Bendrai Kana
dos buržuazinė valdžia pa
leido visą savo mašiną prieš 
darbininkų masių kilimą iš 
ilgo letargo miego. Ji manė,

** kad ta valdžios mašina ga-j 
lutinai užsmaugs Kanados savęs, ‘ 
darbininkų revoliucinį judė
jimą. i__  __  „ . u v ,
buvo skaudžiai apsirikta. I(svarb,u’, et ■■’° 1atSilk,Ymf's 
Vietoj kad nutiltų pris
maugti darbininkai, jie dar

d v. Isušaudys, bet kylančio re
voliucinio judėjimo neuž
smaugs. Darbininkai tokio
se kasdien žiaurėjančiose 
gyvenimo sąlygose ilgai ra
miai negalės badauti, išsi-

NEAPSAKOMAI DIDELE MIEGO SVARBA
Ypatinga svarba yra dedama 

faktan, kad reikia kasnakt mie
goti astuonias valandas, kad at
naujinus kūno celes, kurios nuo
lat nusidėvi kasdieniniame ju
dėjime. Tiems, kurie kenčia 
nuo nemiegojimo, yra duodama 
keletas svarbių patarimų.

Jei esi palinkęs prie galvos 
skaudėjimų, skilvio nem ai i mo, 
tankių slogų, arba jei visuomet 
jautiesi pavargusiu, paklausk 

_ , “Ar miegu astuonias va
landas kas naktį?”

Bet tuo atžvilgiu jų 1 Nors šis klausimas ir neatro-

Jei užtektinai miegosi, atsi
kelsi susidrūtinęs ir energingas. 
Bet jei atsibudęs jautiesi pa
vargęs ,tai ženklas, kad neuž- 
tektinai arba negerai miegojai. 
Turi tai dapildyti. .Eik miego
ti keliomis valandomis anks
čiau, jeigu galima, tol kol ryt- 

! mėtį atsibudęs jausies 
kintas ir sudrūtintas. 
žinosi, ar kūnas turi „ 
energijos savo darbą daryti. Il
giau miegoti nenorėsi.

Viena iš didžiausių pagelbų 
atsakančiam miegojipiui, tai ge
rai ventiliuojamas kambarys, 
žiūrėk, kad lovos užklotės būtų 
lengvos ir šiltos, tada atidaryk 
langus kuo plačiausiai. Tas už- į 
tikrins ištrūkimą nuodų, l.„ 
riuos .kūnas išleidžia ir visas 
gausi tyro oro.

Proletaras.

SE VALSTIJOSE, 
pępieros 450 pusi. 1.50 

1.00

Kuopoms ir Nariams Svarbiausiais Reikalais
i del visi L.D.S. kuopų nariai 
j privalo su pasišventimu orga- 
Inizuoti busus ii’ automobilius 
įvažiavimui Į pikniką.

5. L.D.S. kuopos yra ragi-1 
! narnos rengti apšvietos vaka- į
rėlius, kaip tai: paskaitas, j 
prakalbas, dalyvauti visose ' 
darbininkų kovose už geresnį j 
kąsnį duonos, kad visi L.D.S. j 
nariai būtų pasirengę atmušti 
vis didesnę naštą, kurią vel- 
dančioji klasė krauna ant dar
bininkų sprando.

6. L.D.S. kuopų sekretoriai j 
privalo pranešti greitai, tuo-j

Brangūs draugai, L.D.S. kuo 
pu nariai! *L.D.S. 5-to Aps
kričio visuotinoj metinėj kon
ferencijoj, atsibuvusioj 17 d. 
balandžio šių metų nutarta L. 
D.S. kuopos instruktuoti še
šiais labai svarbiais dienos 
klausimais:

1. L.D.S. 5-to Apskričio kuo
pų būtina pareiga finansiniai 
gelbėti alkanų maršavimą, ku
ris Įvyks 14 d. gegužės Į Conn, 
valstijos sostinę Hartfordą rei
kalauti iš valdžios greitos so
cialūs bedarbiams pašalpos, i 
Taipgi Iv.D.S. kuopos turėtų j 
išrinkti po tris delegatus mar-/jaus po kuopos susirinkimų, ai 
šavimui kartu su kitais visais ■ d 
bedarbiais.

2. L.D.S. 5-tam 
nutarta turėti vajų naujų na
rių gavimui per šešis mėnesius: 
ir bus mokama, po 50c. už kož- j 
na nario- prirašymą, iš L.D.S.; važiuoti už prieinamą kainą 
5-to Apskričio kasos.

paten- Pasidėti su pirma 
Tuojaus ‘gegužės ir baigsis su 

i užtektinai! diena lapkričio, 19

delegatus išrinkote Į seimą ar 
,jne. Jei taip, tai praneškite! 

Apskrityje . kiekvieno delegato vardą ir
1 antrašą. L.D.S. 5-to Apskri
čio valdyba nori sutvarkyti, 
kad visi delegatai galėtų nu-i

dažnai priveda prie daugelio li
gų išrišimo.

_ , # , Užtektinai miegoti yra svar-
kovingiau pasirodė, suruoš- bu, nes tuo laiku augame^ Mie- 
dami įvairiose Kanados da- game, kad ilsėtis, ir miegant 
lyse protesto demonstraci- pasinaujina nudėvėtosios kūno i Jei ig kokios nežinomos ie. ..........................

daly_- , , žasties, miegas natūraliai nea-1hma labal P‘^a> PasnJstl dele-
Kunas sudarytas is celelių, | j ži]ta maud ng ieš ' 

sudaro jo plėvės ir o>--| |sjant arba smarkus pavaikš.
Šios celeles ir pieveles; {. .. d

dyla ir susimaiso su ]bgs. Yra ka).tais naudin 
aphriktaka taip, kad biskj užva] ti ,ieg L___

plaučiai, inkstai ir kiti gu)tj> nes tuSčias ski]vis daž.
i nai būna nemiegojimo priežas- 
' tim. Užtenka išgerti pieno ar 
šokolado stiklą ir suvalgyti po
rą pyragaičių.

Tie, kurie bijosi nemiegoji- 
■ mo, turi vengti viso, kas prie

jas, mitingus ir tt.
Tuomet valdžia pradėjo kurios 

puolimus ant Kompartijos ganus, 
nuolat 
'kraujo 
I skūra, 
I organai turi apvalyt kūną nuo;

Kiekviena mintis ir kiek-

Vajus 
diena I 
pirma i

. _____ , _J32 m. To-!
del, draugai, visi- meskimės i j 
darbą, palikdami savo tingi- # .
nį užpečkyj, o patys eikime valdžia paskelbė seimo rin- 
jieškoti naujų narių i L.D.S. kimus tą dieną, kada pri-

3. L.D.S. nariai, būtinas vi-' pU0]a darbininkų šventė— 
su kuopų siuntimas delegatų; pirmoji Gegužės. Dar 29 

dieną balandžio susirinko

L.D.S. 5-to Apskr. sekr.
P. Bokas.

28 Bradley Ave./ 
Waterbury, Conn.

P AR Y ŽITJS. — Franci jos

H

,Į ateinantį seimą, kuris Įvyks i 
27 d. birželio, š. m., Clevelan- j 

. Gerbiami L.D.S. na
riai, nors materialiai labai sun-j 
ku, bet kooperuojant su kito-j 
mis L.D.S. kuopomis, bus ga-

ku_ de, Ohio.

axgį_ > gatai į seimą.

distriktų. Padaryta visa j 
eilė plėšimų, kratų. Areš-l 

~'tuota daugelis vadovaujan- į
čių draugų. .Vėliaus įvyks- j^ 
ta areštuotųjų draugų teis- vienas judėjimas prisideda prie 
mai. Nuteisiant tuos drau- celių dilimo. Kuo sunkesnis 

darbas, nežiūrint, ar protinis ar 
fizinis, tuo greičiau celės nyks- 
ta, ir kraujas apsisunkina nuo-i tQ veda. Perdidelis rūkymas 
dingais produ tais. Jei norime | ar kavos gėrimas bei sunkus 
gyventi, kūno celes turi būti at-; va]gis prie- ątsigulsiant dažnai 
steigiamos aiba naujai gamina- pakenkja miegojimui.

Dalį šio taisymo darbo daro 
maistas, kurį valgome, ir oras, 
kurį kvėpuojame, bet didžiau
sias rekonstrukcijos darbas yra 
daroma bemiegant. Tai tuo- 
laiku visa tvirtybė ir energija,' 
kuri dienos laiku buvo sunau
dota, yra grąžinama.

Taigi matome, kaip daug pa
daroma kūnui bemiegant, ir 
pridera duoti jam užtektinai 
laiko atsigaivint per miegą. Jei 
neužte.ktinai laiko duodama, tad 
atnaujinimo ir rekonstrukcijos 
darbas nebus pilnas. Pasekmės

4. L.D.S. 5-to Apskričio an
tras metinis išvažiavimas bus 
24 d. liepos, š. m., New Ha- 

. Bus plati muzika- 
lė programa; dalyvaus visi 
Conn, valstijos darbininkiški 
chorai, taipgi bus sportų. To-

eisiant yen’ Conn.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės dęl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
lt. Puikus steičius su naujau
siais {taisymais. Keturios bu
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave,
Te).. Stagg X84?.

gus vienus gyvus supūdy- 
mui kalėjimų urvuose, ki
tus išdeportavimui į įvai
rius fašistinius kraštus del 
sušaudymo, kartu pasiun- 
čiant ir Kanados Komunis- 

, tų Partiją į požemius, at
ima jai neva buvusį legališ- 
kumą.

Tokiose sąlygose patekus 
r e v o buciniam darbininkų 
judėjimui dalelė darbininkų 
nusigąstą reakcijos puolimų 
—pabėga iš darbininkiškų 
organizacijų ir K.K.P., bet 
likusieji kokybe paauga. At
siduoda kovai už darbinin
kų reikalus, nežiūrint, kas 
juos sutiktų. ; 1 bus nuovargis, veikiančių pajė-
organizayimo darbą tęsią gų nusilpnėjimas taip kad liga 
tolyn. Šaukia darbininkus greitai galės apimti, 
stipriau rištis prie darbinin
kiškų organizacijų. Vai
zdžia tai pastebėjus vėl da
ro įvairius pagromus ant 
d a rbininkų organizacijų. 
Išplėšia darbininkų organi
zacijų skaityklas, uždaro su
sirinkimų sales, areštuoja 
sąmoningesnius darbinin
kus. Daro puolimus ant 
bedarbių tarybų, bet grobi
kams pasekmės gana neigia-

pri-

Nutark atvirai su savim elg- , 
tis miego reikale. Duok savo 1 
kūnui progos pasigelbeti. Už-! 
mokestis .bus tavo sveikatoje, i 
didesnėj energijoj ir veikian
čio j pajėgoj.

Iš

ROCHESTER, N. Y
Gedemino Draugystes Pavy

kusio Parengimo
Gedemino Draugystė balan

džio 24 d. surengė taip vadi
namą paminėjimą del buvusių 
ir jau mirusių savo narių. 
Paskirtu laiku prisirinko pu
blikos pilna svetainė. Pirmi
ninkui atidarius susirinkimą,

Kiek valandų miegoti, 
klausys nuo žmogaus, bet šiais i pinkui atidarius susirinkimą, 

buvo perstatytas drg. K. Vai
vada kalbėti. Jis yra Gede- 
mino Draugystės pirmas tvėrė
jas ir pats buvęs pirmas tos 
draugijos pirmininkas.

Drg. Vaivada perbėgo trum
pai draugijos istoriją, kiek 
draugija sušelpė savo narių li
gose, nelaimėse ir kiek patar
navo apie 28 nariam, kurie 
yra mirę. Kalbėtojas sako, 
jie mirė ir jų kova užbaigta,

laikais lengvai galima sakyti, 
kad ne mažiaus kaip astuonios 
valandos yra reikalaujama, kad 
surinkus jėgas, dienos laike 
pragaišintas. Ar duodi savo 
kūnui užtektinai laiko atlikt šį 
atsitaisymo darbą? Jei ne, tai 
pasekmės gali būti blogos. Pa
vojaus ženklai gali būti galvos 
skaudėjimas, skilvio nemalimas, 
užkietėjimas arba nuolatinis 
pavargimo jausmas.

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

SOCIALDEMOKRATIJOS ž L UGIMAS 
IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta

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

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

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANCIJOJE 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, 
puslapių. Gražūs apdarai

KAIP. ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO. 
Parašė U. Sinclair. Pusi.

RUSUOS ISTORIJA. Parašė M. Po
krovski. 320 puslapiu. Apdaryta

LENINAS. JO GYVENIMAS IR DAR
BAI. Parašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalinga perskaityti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei. Turi 
432 puslapių.1 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. 
PROFESINĖS SĄJUNGOS. 24 pusi. 
PARYŽIAUS KOMUNA. Parašė 

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

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau

Turi 608

246.
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00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, 
gausite 10 nuošimčių pigiaus.
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

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

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

D. M. ŠOLOMSKAS
MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 

38-40 Stagg Street, . Brooklyn, N
A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938
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JIS YRA TŪKSTANČIAI
Kuopos Valdyba

SO. BOSTON, MASS.

sei-

Rep.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

“BALSO REDAKCIJOJ,

Tai viskas, ką aš galiu tau pasakys to, ką jįs tikėjosi išgirsti.

°o.oo.

Rengiantis prie APIA. Nepaprasto Seimo o

o

Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

—o---
abi or- Narys.

CARNEGIE, PA

tolygią at-

—o---

Virbališkis

SHENANDOAH, PI—o---

o

imamnaiiiBiii

o 
o

bus bene
Bus skir-

o

7

o

o'

o

5

"o

o

o"

T

SL 
cT 

7L

o

v 
s 
s
"o

o

s
"o'

o

n

77

77

77

77

77

darbininkų reikalai 
“Tėvynės” nume- 

ir 17 yra tūpęs.S.L. 
Tarybos pranešimas

nytai organizacijai

d. geg. žes, 2 vai. po pietų, 
Market St., Vinkelstein sve- 
Visi nariai pribūkite.

Sekr. J. Norkus.
(105-106)

Ta- 
at- 
ap- 

greitos bedarbių

ir žiūrėti, 
rinkti pil- 
konstituci-1

WORCESTER, MASS.
TDA. 13 kuopos susirinkimas Įvyks 

sckmadienj, 10 gegužes, Lietuvių sve
tainėje, 29 Endicott St., 10:30 vai. 
ryte. Yra svarbių reikalų aptari
mui,- tad visi nariai susirinkite.

Organizatorius.
(105-106)

SHENANDOAH, PA.
Extra ALDLD. 17 kuopos susirin

kimas įvyks 5 dieną gegužes, 10 vai. 
i-yte, 2*F W. Coal St. Visi nariai 
malonėkite pribūti į laiką, kad ne
reikėtų vieniems kitų laukti turėsi
me pasikalbėjimą kas link “Vilnies” 
sėrininkų suvažiavimo ir taip yra 
kuopoje reikalų, kuriuos turėsime ap
tarti.

suvienyti
pagal pageidavi- 
didžiumos kuopų 

Kuopos nuolatos ra- T X • 1 i

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

—_—.—i---- ,—
DETROIT, MICH.

APLA. 47-tds kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus penktadienį, r 
gegužės, 7 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje, 25 gatvės ir W. Vernon , 
Highway ant 3-čio augšto. šis susi- i 
rinkimas yra perkeltas del tam tik-1 
rų priežaščių. Kviečiame visus na- Į 
rius ir nares būtinai dalyvauti susi
lėkime, nes yra daug svarbių reika-

Sekr. V. A. Norkus.

Visi draugai, stokime dar- 
(ban. Suvažiavimai turi būti 
skaitlingiausi ir naudingiausi 
tarimais.

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

82 kuopos susirinkimas įvyks nedė
lioję, 8 
110 W. 
tainčje.

“Tu pažįsti tą vyrą?” jis klausinėjo Gi
gą. “Aš spėju, kad tu buvai jo meilužė. 
Tai mes turime užtenkamai įrodymų ant 
tavęs, pakankamai. Tu mums pasakysi, 
kas pradėjo šią suirutę.”

“Jis jau negyvas dabar”, ji tarė, “jūs jo 
daugiau negalite kankinti. Bet jūs galite 
jį palikti ramybėje, nes jis nebegyvas.”

Watsonas griebė ją už rankos ir staiga 
pasuko ją.
x“Argi svarbu dabar kas? Jis negyvas, 
sakau jums, jis negyvas!” ji rėkė, mušda
ma Watsono krūtinę liuosa ranka. “Ar 
tu girdi? Jis negyvas, negyvas ir niekas 

[jau daugiau nebesvarbu!”
Bet staiga ji suprato, kad tai nebuvo tik 

Ed Marsh, bet daugelis kitų. Jis nuolan
kiai stovėjo duonos linijoj, gulėjo eilė po 
eilės “flop-houzėj,” jis buvo vienas, ir jis 
buvo tūkstančiai. Ir jis buvo tvirtas gla
diatorius, laukdamas cezario mirties nuo
sprendžio. Jis buvo tūkstantis Chinijos 
darbininkų su nukirstomis galvomis. Jis 
buvo dešimtis tūkstančių Aigipto vergų, 
draskančių savo muskulus į milžiniškas 
uolas, kad pastačius pyramidą. Jis buvo 
kiekvienas išpūtęs lavonas, kurį metai po 
metų kas pavasaris, Yangtse upės vande
nys išplauna. Jis buvo tas milžiniškas, 
kantrus kūnas, kurį graužė utėlės, gyve-

(Pabaiga)
Aš maniau, kad čia bus sumišimas,” ji 

tarė gana ramiai. “Aš atvykau ant buso.” 
“Aš nesu labai sužeistas,” jis melavo, ban
dydamas pasikelt ant kelių. “Eime iš čia.” 
Bet jo akys buvo neaiškios ir kojos linko, 
kada bandė atsistoti.

“Negaliu matyti tavęs, mylima,” jis pri
pažino. “Ir negaliu girdėti tavęs, saldžio
ji, eik artyn. Noriu ką tai pasakyti. Tik 
apie laikrodėlį. Rankinį laikrodėlį, kurį 
matėme lange ant Trečios Avenue. Aš ma
niau gauti jį tau. Senai maniau gauti jį, 
bet žinai kaip yra. Neturėjau nei cento 
per mėnesius ir mėnesius. Prisiekiu, kad 
būčiau nupirkęs jį tau, brangioji, iš savo Į 
pirmos algos.”

Jai pasidarė baisu. Jo mirštančiose sme
genyse tik dar laikrodėlio balsas atsimušė. 
Viskas kitas virto tyla, taip kaip kraujas 
kampe jo burnos virto mėlynais, sukreku
siais šmotais. Iš dviejų skylių jo batų pa
duose, kurios atrodė lyg tuščios akių vie
tos, sunkėsi kraujas.

Ji neverkė, ir ašarų pas ją nebuvo.
Patroliniai vežimai rinko vyrus, kurie 

nespėjo pabėgti. Watsonas lakstė tai šian, 
tai ten, šaukdamas, “Neleiskite nei vienam 
pabėgti! Nekurie jų turės degti krėsle už 
tai! Jie visi turėtų!”

“Prašau, prašau, ponas Watsone!”—laik
raščio reporteris bėgo paskui jį, maldau- nančios jo krauju ir jo prakaitu. 
»rlo W> rir r* o % • rvi-i ntir/mni-n A v»damas. “Kiek sargų sužeista? Ar randa
si užmuštų? Aš tik turiu vieną valandą 
iki paskutinio spausdinimo. Prašau saky
ti, kiek užmuštų ir kiek sužeistų?”

I “Jie užgavo man galvą,” Watsonas tarė 
pasipūtusiai. “Bet aš suskaičiau šešius 
maištininkus negyvus ir mažiausiai trisde
šimts sužeistu. r~ 
pasakyti, sūnau.'

“Suimkite tą mergą,” Watsonas suriko j 
ant savo pavaldinio.

“Kas tokio yra svarbu,” prabilo ji taip 
tykiai, kad Watsonas nenugirdo.

“Veskite ją į vežimą,” jis paliepė, “jeigu 
ji nekalbės dar, tai jai bus malonumas kal
bėti, kada mes užbaigsime su ja.”

Jeigu jis būtų galėjęs išskaityti jos akis, 
jis būtų supratęs ,kad Olga ir kalbant ne-

Renkant delegatus į seka-į lės važiuoti kitan seimam Taip 
iną seimą, reikia būtinai va-[darant irgi susitaupytų išlai- 
duotis sekamu konstitucijos 
patvarkymų:

“Kiekviena kuopa turi teisę 
rinkti delegatus į sekama sei- • ,

m •• • ‘ • T- • siųsti. O jeigu bus norasmą. Nominacijos ir rinkimai t .• .i . . , ;siras ir budai, kaip iįvyksta paprastame kuopos l y tj . „j1
susirinkime, ta.s metais, ku-|nuo to 
nais saukiamas suvažiavimas. I 
Delegatais renkama tik tie na-l 
riai, kurie išbuvę gero stovio Bandoma 
nariais pirm rinkimų nors še-1 ganizacijas 
šis mėnesius—po vieną dele-|mą didelės 
gatą nuo kiekvienų dvidešim-!ir narių. K 
ties gero stovio narių ir vieną; gina Centro Komitetą smar- 
nuo likusios dalies, jei ta dalisįkiau veikti, kad suvienijus abi 
turi daugiau 10 narių. Kuopos organizacijas šią vasarą. Cent- 
įsikūrę pastarųjų šešių mene- ro Komitetas taip ir daro, 
siy laikotarpiu turi 
stovybės teisę.”

Sekamas seimas 
svarbiausias iš visų, 
tingų nuomonių vienybės klau
simu. Todėl reikia 
kad delegatai būtų 
niausią prisilaikant 
jos.

Trečiadienis, Geguž.4, 1932

Vertė B. E. Senkevičiene.
(New Masses)

Kas šiuo laiku priešinasi vie
nijimui abiejų organizacijų, 
tas darbuojasi pakenkimui 
darbininkų reikalams. Be vie
nybės mes nieko negalėsime 
laimėti. Turime tad visur

dos> ’’ įsvarstyti, kaip geriau prie, vie-
Kuopos turi svarstyti ir su-|nybčs kad jinai atneštų

rasti būdus, kaip daugiausia i kuodaugiausia naudos kaip 
„Jegatų į A.P.L.A. seimą pa- abieAl organizacijų nariams, 

j aį-_ taip ir visam darbininkų judė- 
pasiųsti. 
neturėtų

Šis seimas kaip tiktai ir 
spręs vienybės klausimą. Kuo
pų išrinkti delegatai turės tei
sę galutinai tą klausimą iš
spręsti, kaip geriausia susivie
nyti su L.D.S.

—o
Svarstant vienybės komi-; 

sijos sutartį, gal kai kam bus 
neaišku, kodėl komisija reko- 

Į šį seimą kiekviena kuopa menduoja “palikti suvienyta 
turėtų prisiųsti delegatų pilną organizacija po Lietuvių Dar- 
skaičių. Nei vienos kuopos 
neturi rastis, kuri neprisiųstų 
delegatų. Kai kurios kuopos, 
žinoma, neturi ištekliaus pri
siųsti delegatus, tai tos gali 
tartis su kitomis artimiausio
mis kuopomis delei kelionės iš- peržiūrėjo abiejų organizacijų 
laidų padengimo. Apskričiai čarterius ir pasakė, ^ad suvie- 
taipgi turėtų pagelbėti. nytai organizacijai A.P.L.A.

Delei bedarbių delegatų, čarteris netinka, o L.D.S. čar- 
kurie negautų iš kuopos pa-[teris visai geras. Todėl nerei- 
galbos, pats Centras turės pa- kia imti naujo čarterio, bet? 
sirūpinti, kad jiems būtų pa-įtiktai užgirti L.D.S. čarterį. 
valgyti ir pernakvoti. Seimo 
laiku tariamasi turėti virtuvė. 
A.P.L.A. narės moterys galės' 
pagaminti gerus valgius. Be-

bininkų čarteriu,” kodėl nere
komenduoja A.P.L.A. čarte- 
rio.’

Delei aiškumo štai kas rei
kia pasakyti: “Abiejų organi
zacijų advokatai ir actuaries

Labai gerai, kad keliama 
i klausimas apie įsteigimą tam 

w j u- • 4 - u • tikro fondo, iš kurio organiza-darbiai turės veltui gauti pa-. .. • • u j u- • i-*-& valgyti. Todėl nėra jokios bai-|cl’os nanai 
mės bedarbiams apsiimti dele
gatais ir dalyvauti seime.

—o—
Daugelis delegatų gali būti 

abiejuose seimuose. L.D.S. sei
mas įvyksta birželio 27-28-29 
d. Clevelande, o A.P.L.A. sei
mas—liepos 1 ir 2 Pittsbur- 
ghe. Pabaigę vieną seimą, ga-

gauti bent duokles apsimokė
ti. Suvažiavimuose todėl be
darbių turėtų daugiau daly
vauti ir tinkamai šį klausimą 
ištirti.

Be to, bedarbių klausimas 
bus plačiai suvažiavimuose 
svarstomas. Kuopos turėtų 
suteikti suvažiavimams tam tik
rų pasiūlijimų.

S.L.A. Pildomosios Tarybos 
ponams 
neapeina, 
riuose 16 
A. Pild.
apie S.L.A. 37-tą seimą, ir ta
me pranešime raginama kuo
pos ir pavieniai nariai, kad au
kotų į sekančius fondus: S.L.

'A.. Jaunuolių švietimo fondam 
'Našlių ir Našlaičių fondan ir 
Moksleivių fondan,. Bet apie 
S.L.A., bedarbių ir senelių fen
ilą visiškai neprisimena, kad iš 
šito z fondo būtų už S. 
L.A. bedarbius ir senus narius, 
kurie neišgali savo duoklių už- 
s i m o k ė t i į- S.L.A., u ž m o- 
kėta duoklės. Nors šitas fon-, 
das yra svarbiausias S.L.A. or
ganizacijoj, bet Pildomoji Ta
ryba apie; jį neprisimena nei’ 
žodžio. Mat, jai darbininkų 
reikalai yra visiškai svetimi*

Daba* abelnai apie tuos 
virš suminėtus tris fondus: 
Jaunuolių fondas įsteigtas dar 

Ine taip senai tuo tikslu, kad 
už S.L.A. narių sumokėtus pi
li i g u s prisipirkti-prisižvejoti 
jaunų narių į S.L.A., ir kad 
tuos jaunus narius išmokinti 
patriotizmo, šovinizmo, bei fa
šizmo įr kelti neapykantą prieš 
darbininkiškai * protaujančius 
narius , S.L.A. organizacijoj. 
Bet kaip matyti, kad ant tos 
S.L.A. “švietimo” meškeres 
jauni nariai nelabai kabinasi, 
nes jau “Tėvynė” kelis sykius 
apsiašarojo, kad labai sunku 
yra gauti jaunuoliai į S.L.Aa 
čia jau ne taip yra svarbus

tas jaunuolių švietinjo fondas 
kaip tūli) politikierių pasipini
gavimas. Našlių ir Našlaičių 
fondas būtų labai svarbus, jei
gu S.L.A. nariai nebūtų pa
skirstyti į “gerus” ir “blogus.” 
“Geriems” nariams labai leng
va iš to fondo gauti, bet tiems 
“blogiems” nariams nelengva 
yra gauti, bet jeigu ir gauna, 
tai labai trumpai. Be to, kaip 
S.L.A. .sekretorius pąskelbė 
“Tėvynės” No. 15, ka'd dar 
Našlių ir Našlaičių fonde bu
vo su 1-ma d. sausio š.m. $27,- 
691.51. Taipgi reikia žinoti, 
kad suvirs 20,000 narių, kurie 
mokėdami po 20c į metus į 
N. ir „N. fondą pradžioje kiek
vienų metų, sumoka suvirs 
$5,000. Dabartiniu lajku ta
me Našlių ir Našlaičių fonde 
turi rastis apie $30,000. Tai
gi ir į šitą fondą yra jau ne 
taip svarbu aukas siųsti.

Moksleivių fondas. Kaip 
žinoma, kad iš šito fondo yra 
šelpimą moksleiviai, kurie ei
na augštesnius mokslus ir kurie 
išėję veik visi tapo" darbiųin- 
kų išnaudotojais. Todėl dar
bininkams nėra reikalo nei į šį 
fondą aukoti, tegul į jį aukoja 
buržuazija, šitas fondas dar
bininkams nereikalingas.

Svarbiausias fondas tai yra 
S.L.A. bedarbių ,ir senelių na
rių fondas, ir į šitą fondą tu
rėtų visos kuopos ir pavieniai 
nariai, kurie išgali, aukoti ir 
reikalauti, kad jis būtų įsteig
tas sekančiame 37-tame 
me.

Taipgi S.L.A. Pildomoji 
ryba turėtų prisidėti prie 
eivių gynimo ir bedarbių 
d raudos bei 
pašalpos. S.L.A. organas. “Tė
vynė,” nei S.L.A. Pildomoji 
Taryba netaria nei pusę žo
džio už ateivių gynimą ir už 
bedarbių tuojautinę pašalpą 
bei apdraudą.

Dar daugiau, “Tėvynė” ne 
tik kad nevaro agitacijos už 
bedarbių pašalpą bei apdrau
dą, bet dar ji bedarbių ba- 
duolių demonstracijas išjuokia, 
išvadina raudonųjų parodomis 
ir tarti panašiai. Mat, tie po
nai iš “Tėvynės” yra sotūs, 
priėdę iš S.L.A. darbininkų

Choras nutarė pasiųsti “Vil
nies” bendrovės suvažiavimui 
pasveikinimą, nors ir>su maža 
auka, vienu doleriu; tiek teiš- 
galim.

Drg. S. Kuzmickas davė su
manymą, kad mokytis veikalė
lį “Bedarbiai” ir vasaros lai
ku lošti girioje. Choristai visi 
sutiko su šiuo nauju sumany
mu. Tai bus naujanybė šioj 
apielinkėj. Turėsim pikniką 
su teatru. Kuomet surasime 
tinkamą vietą, pranešime “L.” 
skaitytojams.

Lyros Choro Koresp.
—o—

Niekšystč
Balandžio 24 d., apie 9 vai. 

vakare, kokis niekšdarys įsiver 
žė į drg. Garliauskų namus, 
jiems nesant namie; peiliu su
pjaustė rakandus, rūbus ir t.t. 
Nuostolių pridaryta apie $500 
vertės, j 
kią niekšystę papildė — neži- j 
noma. Niekšdarys yra nu
žiūrimas ; gal bus patrauktas' 
atsakomybėn, i

nėję, 376 Broadway. ‘Abiejų kuopų 
nariai būtinai dalyvaukite.

Komitetai.

SO. BOSTON, MASS.
Liet. Darb. Susivienijimo 62-ros j 

kuopos susirinkimas jvyks gegužės 5 f 
Id., prasidės 8-tą valandą vakare, V 
Kliubo svetainėje, 376 Broadway. 1 
Bus balsavimas Pildančios Tarybos

(105-106) *r hus renkami delegatai į sekantį 
j Seimą. Taip-pat pasirūpinkite* atsi
vesti naujų narių aplikantų į Susi
vienijimą.

Fin. Rašt. Usevičius.
(104-105)

BINGHAMTON, N. Y.
L.D.S.A. 23-čios kuopos susirinki

mas jvyks 5-tą gegužės, pas drg.' S* 
Shelley, 12 Wilson St., 7:30 vai. va
kare. Visos narės pribūkite laiku;'4“’ 
nes turime daug svarbių reikalų ap; 
tarti.

6 d. naujų

Visos narės pribūkite laiku, 
Taipgi nepamirškite atsivesti 

aplikančių j draugiją.
Org. U. M. šimoliūnienč.

(104-105)

pTymouth'~pa.
L.D.S.A. 53-čios kuopos susirinki

mas įvyks 6 d. gegužės, 7-tą vai. 
vakare, pas drg. Ragučienę, 609

Barre, St. Breslau, 
visos ateikite į šu

naujų na- 
nes pereitame susirinki- 

nutarta, kad kiekviena na-

Kokiuo išrokavimu to- lų, kuriuos reikia apsvarstyti. Wilkes ~ v. I Spfcr V. A. Norkus. WHKes
(105-106) Draugės, 

jsirinkimą ir atsiveskite 
rių, 

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo ™e
62 kuopos susirinkimas ir TDA. 21 nare turi gauti nors vieną naują na- 
kuopos extra susirinkimas bus vie-Irę i kuopą. Visos pasistengkite iš- 
na diena, ketvirtadienyj, gegužės 5 (pildyti tą svarbų kuopos tarimą.
d., 7:30 vai. vakare, Kliubo svetai- f ■ (104-105)

;------O------

Keturi Išgelbėti iš Nelaimės 
Kasykloje

Buvo anglimis užgriuvęs iš
ėjimas iš Hammond kasyklos 
ties Girardville, Pa. Tuomi ta
po užkirstas kelias laukan ke
turiems mainieriams; jų tarpe 
buvo du lietuviai, Jonas Bis- 
kus ir Mykolas Žilinskas. Jie 
po žemėmis urve išbuvo 15 va
landų, kol gelbėtojai padarė 
užgriuvime skylę išeiti iš to 
kasyklinio kalėjimo. Nei vie
nas iš užgriūtų, tačiaus, nebu
vo sužeistas.

Visų Mūsų Skaitytojų ir Platintojų Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistą Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietą Valdžia

Pai•ašė Z. ANGARIETIS
Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—3cnt., S.S.ILS.—5 kp.

Šias knygutes galima gauti

i

| pncuę O.Lj.TA. Udl LMIlinnŲ 

narių sunkiai • uždirbtų centų, 
gaudami al^os iki $60 į savai
tę. Jie užtai ir juokiasi iš 
bedarbių, kurie neturi su šei
mynomis ko pavalgyti , yra 
priversti reikalauti pašalpos iš 
miestų viršininkų bei darbda
vių.

Nori Pakelti Mokestį ant 
t Pašalpos Laipsniu
i “Tėvynės” No. 16-tame yra 
| tilpę S.L.A. I-mo Apskričio 
j (pono Gegužio) tarimai, ku
lnuose norima jau pakelti ha- 
[riams mokestis į mėnesį ant 
pašalpos sekančiai: ant $6 į 
savaitę 50c, $9 į savaitę $1, 
ant $12 į savaitę $1.50. Va
dinasi, kada yra didelė bedar
bė, kur darbininkai negali nei 

išitų duoklių užsimokėti ir kuo-Įbll/tj UUVlYHų Ll Z'OJ 111 V IY V Vi 11 IX U V

I met dar S.L.A. pašalpos fon
de randasi pagal sekretoriaus 
pranešimą paskutiniame ra
porte, “Tėvynės” No., 15-tame, 
“šimtas penkios dešimtys as
tuoni tūkstančiai, du šimtai 
keturios dešimtys šeši doleriai 
ir devynesdešimts keturi cen
tai ($158,246.94).” Taigi dar 
šitiek pinigų yra pašalpos fon
de, o jau nori narius apkrauti j 
mokesčiais. Taipgi tas pats 
Apskritys, toje pačioje konfe-i 
rencijoj, padarė tarimą, kad į į 
našlių ir našlaičių fondą būtų j 
mokan^a į metus 50c, vieton 
20c. Jau mes ąugščiau ma
tėme, kiek dar yra pinigų naš
lių ir našlaičių fonde; bet vis- 
tiek |r čįą nori nąrius apkrau
ti mokesčiais. Visi S.L.A. dar
bininkai delegatai būsiaiičia- 
ntie seime tVri' griežtai pasi
priešinti* ' šitoms ' ponų užma
čioms. . * • ■ ' ,

Lyro& Choro Darbuotė
BaL 22 d. įvyko Lyros Cho

ro susirinkimas. Bankieto ko
misija raportavo, kad bankie- 
tas pavyko gerai į nors ir be
darbė, bet visgi pelno padary
ta $26.50. I

Koncertų maršruto komisi
ja pranešė, kad parengimai 
įvyko Kulpmonte ir Frackvil- 
lėj. Finansinės pasekmės, dar 
nežinomos.
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
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.

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 burnoje, galvos skaudėjimas. 
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.
Geltlige, 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

žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
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.

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilintų. 
Tekėjimas kraujo iš 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. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del-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. 
Paspriilgimas, 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- 

mas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 
žymėtas ligas.
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WORCESTER, MASS Į laukė delegatų iš1 SpringfieL
I do. Kalbėtojai jau kalbėjo. į prie 
i Apie 9 :30 pasirodė ir patys ! pasikalbėjo i 
i delegatai. Jie atėjo su įvai-įSkridulienei, 
iriomis vėliavomis ir 
Lietuvių Svetainėj 
rengta dęlegacijai 
Tad iš miešto sodo 
ir minia maršavo į Lietuvių 
Svetainę. Juos palydėjo apie 
du tūkstančiai darbininkų.

• Galima pasakyti, kad nemažai 
|ir lietuvių dalyvavo maršavi- 
me. Du lietuviai čia gimę jau- 

h.nuoliai net kapitonais paskirti 
maršuotojams. maršuotojų tvarkymui.

gerai ir daug dir- Apie rnaršavimą labai daug 
komunistai ir jų 'buvo kalbėta, kad policija ne

įleis, buvo gązdinta darbinin- 
' kai ir daryta visi būdai, kad 
sumažinus darbininkų demon
stracijas, bet nieko negelbėjo.

Balandžio 26-tą d. šio mies
to darbininkai turėjo labai ge
rą demonstraciją, kokią dar 
vargiai kada matė mūsų mie
stas. Reikia pabrėžti apie vi
są veikimą, prisirengiant prie 
šitų demonstracijų.

Balandžio 14 ir 17 buvo 
renkamos aukos stampomis ir 
kitais būdais. Einant per stu- 
bas, surinkta $65. Daug su
rinkta drabužių, čeverykų 
kitų daiktų 

'Šiame darbe 
bo lietuviai 
pritarėjai.

Balandžio 
rengta vakarienė 
naudai. .  ---- -—~ — — . . . . .
tuviu Svetainėj į Darbininkai gerai dalyvavo ir

t,- . i u • įrėmė maršuotojus, nes jie reiš-Programa buvo labai gerai, _ . , . .J. J., , .. ...... , . . v, |ke visu darbininku reikalavi-ir įdomi šiai vakarienei. Aido į
Choro mokytoja d. Meškiene ; . ...
sutaisė merginu oktetą, kurios j Kaip kur policija reikalavo, 
labai gerai ir demonstratyviai, Ikad maršuotojai eitų šaligat- 
apsirėdę tinkamomis darbiniu- vmis, ° ne viduriu gatvės, bet 
kų drapanomis, maršavo po I bedarbių maršuotojai paieiš- 
svetainę su iškabomis, kuriose j ^3, kad jiems, gatves piiklau-

ičioti. Policija padarė nusilei- 
(dimą ir paskiaus pati vedė ke- 
j lią maršuotojąms.

Visi bedarbių delegatai su
sirinko i Bostoną 1 ir 2 dieno- 

gegužės. čia jie Įteikė
i reikalavimus, kad 

kurie nedirba, bedarbiai

ie vakarienės, čia £2 VĖL VIENAS BLOFAS PASIBAIGĖ; NEPADAM I r) v* • • i 'i * ■"* ir i t • • *...... - V I ' ' U /\ I ■■ zs t I - f •••. z-M-w ^-V Tz , ilrl, _

iškabomis.' “Vilnies1 
buvo pri-1 kūlimui, 
pusryčiai, 
bedarbiai

Policija klausinėjo Kuklį ir | degtines, 
jo moterį ’del šio įvykio. ’

; - i Taip pat rasta kruvina pi-
siūlė tikrą nusiginklavimo į kio rankenėlė Kuklio auto-, dystč įvykusi del girtuok-

ir, sumanius d. 
parinkta aukų 

suvažiavimo pasvei- 
Surinkta $4.00, tai 

gana geras pasveikinimas į 
nuo mūsų kuopos. Aukojo po 
50c: S. Sasnauskienė, J. Kli- 
maitis, A. Klimaitienė, A. Be- 
čienė, P. Bečias. Po 25c: A. 
Skridulienė, N. Kalinauskie
nė, P; Lideikis, V. Adomonie
nė, M. Adomonis, S. Petkiene.

Kuopa pereitame susirinki
me nutarė aukoti 2 dol. “Vil
nies” popieros iondan, tai vi
so pasiųsta $6.00. Viso aukų 

lis Great Necko jau pasiųsta 
į “Vilniai” $11.00. Tai labai j 
| gerai iš tokios mažos koloni- 
ijos. Turėtų mūsų koloniją 
pasekti ir kitų kolonijų drau
gai ir draugės. Veikime visi, 
tai greičiau susmuks skloka.1 
Komunistų Partija auga, tai 
dar daugiau Veikia veikti, kad j 
jinai galėtų stiprėti.

Visoms aukotojoms ir auko-j 
tojams tariu ačiū už aukas, i 
Tai labai gera parama darbi-į 
ninku laikraščiui ir dar vienas , 
smogis Į mūsų priešu melus. 1

S. P.

TABU, BET SUOKALBIUS KARUI
GENEVA. —Taip vadi-

Spėjama ,kad ta žmogžu-

narna “nusiginklavimo” kon planą ir kelia imperialistų mobiliuj. Kitas dalykas, tai lystės. Apie
ferencija jau vėl pasibaigė. 
Amerikos sekretorius Stim- 
sonas važiuoja namo.

slaptybes aikštėn. ; ............. .....
Visi valdonai padarė tari- namo savininkas Kuklispa-( 

Bet mą, kad jie sutinka, jog rei-1 reiškė, kad ta duobė buvo I 
ši konferencija dar sakosi‘kalinga dar vienas toks pa- ‘ -- ---
ir vėl susirinksianti už .po- sikalbėjimas turėti greitu 
ros savaičių. iBet ką ta kon
ferencija nuveikė? Galima 
pasakyti, kad jinai veikė, 
bet tik ne nusiginklavimo 
reikalu. Jinai laikė daug 
slaptų suokalbių ir padarė yra daromi planai karui, 
daug planų, kaip pulti kitas provokacijoms, kaip pąsida- 
tautas ir Sovietų Sąjungą. Imti pasaulį ir valdyti silp- 
Mat, tik Sovietų Sąj. <pa-| riesnes šalis.

šį įvykį rašo 
“Easton Ex- .rasta gili duobė iškasta, bet laikraštis <

i press.”
iškasta pakavo j imui atlie- į

m
M

M
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Apie rnaršavimą labai daug

»

LAWRENCE, MASS.

>

G a- draudęs visiems bedarbiams ir

GREAT NECK, N. Y.

NEWARK, N. J.VIEN TIK VYRAM
69 S. PARK ST., KAMPAIS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 

Tel. Trinity 1-8721Kalbės Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

4. Todėl būtinai praneškit

Alex 
kad

&

patar- 
ir už 
kainą,

seneliams, kurie negali dirbti 
arba negali gauti darbą.

šalpa, šitas maršavimas yra j 
ir reikalavimas socialės ap-|

čia buvo 
pasitiki- 

al kanųjų

PHILLIPSBURGH, N. J 
—Čia rasta negyvas 
Kačinskas. Sakoma,

. buvo su- 
maršuotojų 

Vakarienė įvyko Lie

klasių kovoj ir abelname dar
bininkų judėjime. Moterys 
kovoja prieš gręsiantį karą irJbertuko sumanymą 
kitose kovose. - - - -

skaudėjo visą laiką iki

■M
N

M
BI

buvo įrašyta darbininkų be- ®o, tai jie gali jose ir vaikš- 
darbių ir dirbančiųjų reikalu-. čioti. Policija padarė nusilei- 
vimai. Publika* jas labai ge- į dimą,. ir paskiaus pati vedė ke
rai pasitiko.

Šiame parengime daug dar- ( 
bavosi Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo Amerikoj 2-ra mis 
kuopa. Gerai darbavosi d.' bedarbių 
Sukackienė. Taip pat negali- J-y-- . . .
ma užmiršti d. Meškienės, kuri darbininkai turi gauti pasal- 
gerai veikia choro ir merginų ; arba darbą. —
okteto vadovavime, šiame pa
rengime taip pat buvo pasaky- badauti.
ta, geros prakalbos.

Balandžio 25 d. 
surengta prakalbos 
mui Springfieldo 
maršuotojų delegacijos.
Įima pasakyti, kad vargiai ka
da yra buvę tiek darbininkų 
prakalbose Lietuvių Svetainėj. 
Bet galima pažymėti, kad 
sklokininkai nedalyvavo pra
kalbose, nei vakarienėje. O 
dar jie vis pasakoja, kad jie 
remia Partiją, o kovoja tik 
prieš Bimbą. Tai dabar jau 
turi būt aišku kiekvienam dar
bininkui, kad skloka veikia 
prieš darbininkų judėjimą.

Mes tariame ačiū draugams 
ir draugėms, kurie veikė, au
kojo ir gelbėjo šiuose darbuo
se. ’ Z

Apie pačią demonstraciją 
tai galima pasakyti, kad ji bu
vo viena iš geriausių. Balan
džio 26 d. dar 9-tą vali ryte 
miesto sode buvo apie pora 
tūkstančių darbininkų. Jie

turėti greitu 
laiku. Pagaliaus jie suva
žiavo į vieną palocių ir pa
baigė savo kalbas, kurios 
slaptai laikomos. Tuose 
slaptuose “pasikalbėjimuos”

DNIEPROSTROJ, Sovie
tų Sąjunga.— Su gegužės 1 
diena čia atidaryta 
elektros stotis, kuri yra di
džiausią pasaulyj. Šią elek- i tros -stotis duos 756,000 ar- 
tvos stotį būdavo j o 5 me- Į kliu jėgos. Į metus paga- 
tus. Ją įtaise su Amerikoj mins jėgos 2,500,000,000 ki- 
gaminta mašinerija ir ame- lovatų valandų, 
rikonų inžinierija.

Ši elektros stotis duos įnino “sapnu.

vėm, kurios čionai, 
apielinkėje randasi.

šioje
Kuo

nauja met bus galutinai baigta ir 
paleista darban, tai ši elek-

Mano Politinio Nusistatymo
Klaidos Pataisymas

Darbininkai' Aš Prisipažįstu, kad turė-
'reikalaui'i lad nereikėtu iiem’-iau klaidin^J nusistatymą kas;.

• \T , • -L + Imk yjolitikos Komunistų Par-' . .. , ;. Valstijos U- miestbu... T C i Bi i pajėgos apicdmkej . 70,000 j 
valdžios turi aprūpinti darbi-J ii - i- i a i’1 kol-virtoiniii mvlin Tu elek-' . . . . - .1 , iAš buvau suklaidintas per Al- ko lyd tainių mylių, la cick-ninkus bedarbius tinkama pa- D , “ 1 , _s.l„„ bertą Pruseiką ir kitus paseke- tra galus naudotis ir apsi

šviesti 16,000,000 gyvento
jų.. Ši jėga gelbės anglies 
kasimui ir geležies dirbtu-

Ši stotis 
adinama išsipildžiusiu Le-

V '

Tai labai didelis laimėji
mas Sovietų Sąjungos Pen
kių Metų Plano. Tą jėgą 
bus galima panaudoti geri
nimui gyvenimo Sovietų 
Sąj angoj.

Galva skaudėjo visą! 
laiką iki pradėjau į 

imti Nuga-Tone” į
I’-as V. Romanas, Buffalo. N. Y., rašo ii- ; 

sako: “Mano galva skaudėjo visą laiką iki’ 
aš pradėjau imti Nuga-Tone. Aš išbandžiau ; 
daugeli kitu vaistu, ...
Mano galva sustojo skaudė jusi 
Nuga-Tone per tris dienas, 
gerą apetitą ir geiai miegu naktimis, 
sveikata niekad nebuvo ~-------~ T
mano draugu pradėjo vartoti 
sako ,kad-tai pastebėtini vaistai.”

Jeigu jūs turite 
•skausmus raumenyse 
k,uojąte sveikatos i 
imti ’ Nuga-Tone ir . . .
jinut, kurj pajausite tik už kelių dienų, 
kie vaistai negali užimti ■ 
kaipo sveikatos ir stiprumo

1 tiekinipkai ji pardavinėja, 
kas neturi Nuga-Tone,

I kyti iš savo urmininko, 
tumei Nuga-Tone. Sub;

LIETUVIS GRABORIUS

, bet negavau pagelbos. ■ 
sustojo skaudėjus! po ėmimo . 

Dabar aš turiu ■ 
Ma no 

geresne. Daugelis i 
Nuga-Tone ir ;

galvos skaudėjimą ar 
ar sąnariuose, ar sto- 
rstiprumo, jūs turite 

pastebėti didelį pagerė- 
Jo- 

vie’ą Nuga-Tone, 
i atsteigėjo. Ap- 
Jeigu aptiekinin- 

paprnšvkite jį užsa- • 
Žiūrėkite, kad gau

st liūtai yra be ver- '

Norintieji ge
riausio 
navimo 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Residencija: 13 West 3rd Street

Tel.: So. Boston 0304-W

.TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

t

(jus. Mane jie informavo, kad 
(Komunistų Partija negera, jos 
taktika ir vadovai negeri, 
draugas Bimba negeras. Jie 
gyrė tik savo kontr-revoliuci- 

Kš tuomet nepermačiauBtaik ir į Airija Reikalaujanti -Pa-i Capone Bausmė ' i 
buvau suklaidintas ir prisidė-! • . a •n • • 1 O • «
jęS prie skiokos. Bet dabar(m™ AmibjPrisiek^' ratvirtiuta
ją metu ir pasmerkiu sklokiz-į "
mą. Pasmerkiu jų darbus, ku-j 
rie gelbsti kapitalizmui. į 

Aš kviečiu ir kitus darbinin
kus mesti tą žalingą darbą ir 
stoti su kitais darbininkais ko
von už panaikinimą kapitaliz-

'mo sistemos. Mes visi .darbi-
I vakarėli buvo pakviesta -ninkai turime eiti su ręvoliu- 

d. Sasnauskienė, kuri pasakė lcįnįajs darbininkais ir Komu- 
prakalbą, nurodydama, kaip | Internacionalu. Jie da- 
syarbią^ rolę moterys vaidina j j.jar jau įverja savo “sosaidę,”

ne- 
Al- 
pa- 
ju-

Balandžio 24-tą dieną L.D. 
S.A. 64-ta kuopa turėjo suren
gus vakarėli pas draugus Kli- 
maičius. Susirinko geras bū
relis draugių ir linksmai laiką 
praleidome. Taip pat pada
ryta gerų tarimų.

Flushing Russian and Turkish Baths, inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Jžanga Dieną ir Naktį 50c 

Sukatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Tiirkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperini ui veltui! 
MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTARNINKAlSi nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Neapsakomai Svarbios Prakalbos
—apie —

LYTINĮ GYVENIMĄ IR LYTIES ETIKĄ
Rengia Vietine A.L.D.L.D. Kuopa

PENKTADIENĮ

6-tą Dieną, Gegužes-May, 1932
KUBIO SVETAINĖJE

79 JACKSON ST., NEWARK, N. J.
Pradžia 7:30 Valanda Vakare

Plačiai aiškins Lytinio gyvenimo esmę ir jo intaką į žmo
gaus sveikatą ir laimę. Tokių prakalbų dar niekad New- 
arke nebuvo! Ateikit visi vyrai urmu! Išgirskite ir pasi
mokinkite tokių dalykų, kurie jums jau nuo senai neduo
da ramybės! Akla nežinystė, prietarai, dievašninkišku- 
mas ir nuduota mandrybė neduoda jums bent kiek arčiau 
ir nuodugniau pažinti save, suprasti lyties gyvenimo slėpi- 
nynus. Kiek susigraužimų, kiek kančių, kiek tragedijų 
įvyksta šeimyniniame gyvenime, vis lyties srityje! Kiek 
sulaužytų, nekoneveiktų gyvenimų del, nesupratimo šito 
viso vyraujančio gamtos instinkto, del nemokėjimo jo at
atinkamai vartoti!

Tokių žinių jums skaudžiai reikia, o gauti jų nėra kur. 
Džiaugsitės atėję ir išgirdę nuogos teisybės aktus..

Po prakalbai D-ras Kaškiaučius atsakinės į jūsų klausi
mus. ' t \

Atminkite: Vien tik vyrams ir vaikinams! Vaikų ir 
moterų nebus įleidžiama.

ĮŽANGA VISIEMS VELTUI
Visus Vyrus Kviečia A.L.D.L.D. KUOPA.

mat, iš “Klampynės” jau 
gali pragyventi. Tai vis 

ts, kad 
i kenkus tikram darbininku 
I *■

dėjimui.
Jisai dar turi tokių gizelių, 

kurie jam perka čebatus. Bet 
tikri darbininkai, tai jau turė- 

I tų mesti tą netikusį pataikavi- 
)mą Prūseikai ir imtis tikro 
darbininkų darbo. Aš patariu 
darbininkams, kad jūs nesi- 
duotumet save suvedžioti. Sto
kime visi su Komunistų Parti
ja ir veikime darbininkų nau
dai, tai darbas bus ir mūšų pa-į 
čių reikalų apgynimui. Mes
kime juos, nesiduokime save 
apgaudinėti renegatams.

Buvęs Sklokininkas.

L. D. S. Delegatų į Seimą 
Važiavimo Reikalu

WASHINGTON, D. C. — 
Gerai žinomas gengsteris 
Capone, kuris davė įsaky
mus savo pagęlbininkams 
net ir iš kalėjimo, kaip ves
ti jo “slaptąjį^5 biznį, yra Į 
nuteistas kalėjiman 11 me-1 
tų. Suprantama, jei jis i 
gerai laikysis kalėjime, tai; 
jam nereikės tą visą laiką | 

i kalėti. Bet pastaruoju lai-' 
ku Capone kreipėsi į augs- Į 
čiausią teismą, kad. jo byla' 
būtų perkratinėta ir baus- i 
mė panaikinta.

Tačiaus J. V. vyriausias 
teismas atsisakė nagrinėti 
jo bylą ir palieka Caponę 
kalėjime. Bet jam kalėji
mas, , tai nėra tokis, kaip 
kad politiniams prasikaltė
liams. Kalėjimas jam pa- 

j taisytas geriau, kaip kad i 
j darbininkų kambariai.

Capone kaltinamas tik už 
i tai, kad jisai nemokėjo val
džiai taksas. Gi už tai, kad 
jisai yra gengsteris, tai ji

CHICAGO.—Vėlesni pra- j niekas nekaltina.
nešimai duoda davinių, kad į —t------- —
Chicagos mieste dalyvavo (POLICIJA IR UGNIAGE- 
40,000 darbininku Pirmą! 
Gegužes. Tai yra dar ne- i 

įvyks Clevelande, Ohio, bir-|Sjr(^^a demonstracija, ku-1

DUBLINAS. — Airijos 
seimelis jau antru skaity
mu priėmė bilių, kuriuo rei
kalauja panaikinti prisieką 
Anglijos karūnai.

De Valera pareiškė, kad 
Airija nepaiso, jei Anglija 
ir bandys naudoti lazdą 
privertimui Airiją lenktis 
prieš Anglijos karūną. Ai
rija yra pasirengus kad ir 
kovoti už savo reikalus. Su 
atsisakymu gerbti Anglijos 
karūną, Airija atsisakys 
ir kaikuriuos mokesčius 
mokėti Anglijai.

Vienok De Valera dar vis 
nori taikytis su Anglijos 
imperializmu. Jisai nenori 
pažeisti sutartį Airijos su 
Anglija.

40,000 DEMONSTRAVO 
CHICAGOJE

Draugai! Kiekviena L.D. 
S. kuopa turi rinkti delega
tus į L.D.S. seimą, kuris

ri tiek darbininku sutrau
kė po Komunistų Partijos 
vėliava.

telio 27, 28 ir 29 dienomis. 
Tai obalsis L.D.S. III Aps
kričio kuopų.

Bet kad geriau tai sutvar
kyti, tai L.D.S. III Apskričio 
Taryba šį klausimų svarstė 
ir paskyrė komitetą tuo rei
kalu rūpintis. Todėl Aps- lionė i abi puses kainuos tik 
kričio taryba čia ir skelbia apfe 10 dol. delegatui, 
visoms kuopoms savo pla
nus, kad pagelbėti pasiųsti Apskričio pirmininkui arba 
delegatus į Pirmąjį L.D.S. sekretoriui, kas yra išrink- 
Seimą. Mūsų planai yra se-1 tas delegatu, ar delegatas 

važiuos sykiu su visa III 
Apskričio delegacija. Kitų 
draugų mes prašome prisi
dėti prie delegatų pasiunti
mo savo auka. Praneškite 
delegatų vardus be vilkini
mo Apskričio valdybai.

L.D.S. III Apskr. Pirm. 
V. Bovinas,

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

kami:
1. Kiekviena kuopa turi 

rinkti pilną delegatą skai
sčiu į L.D.S. seimą. Reikia 
! rinkti draugus, kurie nerei
kalautų atlyginimo už su
gaištą laiką.

2. Kiekviena kuopa, jei ne
turi gana pinigų pasiunti
mui delegatų, tai gali sukelt 
Bent kiek pinigų aukomis.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

SIAI KOVOJE PRIEŠ 
DARBININKUS KA-.

NADOJ

3. L.D.S. Ui Apskričio Ta- 
ryba organizuoja važiavi
mą automobiliais. Tad ke-

HAMILTON.— Policija 
ir ugniagesiai kovojo 3 va
landas prieš Kanados dar
bininkus, kurių buvo susi
rinkę apie 15,000 minėti 
savo kovos dieną.

Policija pradėjo darbinin
kus vaikyti dar pirma pra
dėjimo laikyti mitingą. Po
licijai pagelbėjo ir karališ
koji raitoji policija. Bet 
darbininkai laikėsi gana il
gai ir gerai.

Policija areštavo 12 de
monstracijos dalyvių. De
monstracijos buvo laikomos 
Woodland. Parke.

---------------- 1------

Žmogžudystė Lietuvių Tarpe

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

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

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
ligos- Skilvio, žarnų ir Mėšlažames, taip pat 
Plaučiu 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-Sninduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. L. ZINS
110 EAST 16th ST., tarp 4th Avė. ir Irving PL, NEW YORK.
Kasdien — 10 A. M. iki 8’ P. M.
Nedeliom — 10 A. M. iki 4 P. M. įsikūręs 25 Metai



Trečiadienis, Geguž. 4, 1932, Puslapis šeštas ,

SUSIRINKIMAI
VIETINES ŽINIOS Kuopos Nariai!

SMULKMENOS

REIKALAVIMAI

IŠRANDA VOJIMAI

Alabamos 
sudeginti 
V. Augš- 
paskutinė

5-tą 
sve- 
St., 

kaip

REIKALINGAS džianįtotius su ma
ža šeimyna prižiūrėjimui mažos 

apartment stubos.
GEORGE NOBILETTI

17G3 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Bensonhurst 6-6631.

(105-108)

M.
8 v.

Dalyvaukite visos narės ir 
drau-

Sekr. T. Vasikoniutė.
(105-106)

EAST NEW YORK.
LDSA. 115 kuopos susirinkimas 

įvyks 5 d. gegužės, pas drg. 
Misevičienė, 115 Montauk Ave. 
vakare, 
atsiveskite naujų aplikančių i 
giją.

RIDGEWOOD, N. Y.
Liet. Darb. Susivienijimo 40-tos 

kuopos susirinkimas įvyks 6 d. ge
gužės, 7:30 vai. vakare, pas Bložie- 
nę, 1730 DeKalb Ave. Yra svarbių 
dalykų aptarimui, tad visi nariai, su
sirinkite. Rūpinkitės atsivesti nau
jų narių į kuopą.

K. Nečiunskas.
(104-105)

Kaip “Teisingai” Parsidavė 
Wall Strytui Buržujiniai 
Laikraščiai

Rinkliavų Dienos Išvada
vimui Scottsboro Negrų 
Jaunuolių nuo Mirties

Temokite, LD.S. 1-mos Vykdykime
pobtinių kalinių, 
tuos d a r b u s 

praktikoje, idant Pirmosios 
Gegužės demonstracija nepa
siliktų vien tik paroda, bet 
kad joje dalyvavusios minios 
pataptų organizacinė spėka 
kovoj už tuojautinius ir galu
tinuosius darbo klasės reikala
vimus.

L.D.S. 1-mos kuopos nepap
rastas susirinkimas įvyks 
dieną gegužės, “Laisvės” 
tainėje, 46 Ten Eyck 
Brooklyn, N Y.. Pradžia 
8 vai. vakare.

Visi nariai ir narės daly
vaukite susirinkime, nes šitas 
susirinkimas yra šaukiamas 
nepaprastas, todėl, kad bus 
rinkimai’ L.D.S. Pild. Tarybos 
del sekančių dviejų metų. Tu
rėtų draugai suprasti, kad nuo 
Pildančios Tarybos žymia da
limi priklauso organizacijos 
gerovė ir darbininkų klasės į 
reikalų užtarimas. '____ —
yra pareiga visų narių daly
vauti susirinkime ir balsuoti 

kuriuos 
Kas tų finansų ' rekomenduoja komunistai.

suteikti? Niekas dau-| Taipgi bus rinkimas dele- 
kaip patys darbininkai/gatų į seimą, kuris įvyks bir

želio 27-28 ir 29 dd. Clevelan- 
de, Ohio, čia ir yra pareiga 
visų narių dalyvauti susirinki
me. Juk mūsų organizacijos 
šitas pirmas seimas padės tik
rą pamatą L.D.S. bujojimui ir 
gerovei.

Taipgi yra pareiga kiekvie
no nario gauti bent po vieną 
naują narį į L.D.S., nes dabar
tiniu laiku eina vajus, kuris 
baigsis su 1 d. birželio/1932 
m. Tai ir yra proga išaiškinti 
savo pažįstamiems reikalingu
mą prigulėti prie šios savišal- 
piųės organizacijos.

J. Kairys, Sekr.

Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas duoda apeliaci
ją į Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausią teisnlą, kad išgelbėt 
nuo mirties Scottsboro negrus 
jaunuolius, kuriuos 
teismai nusmerkė 
elektros kedėje. J. 
čiausias teismas yra
teismiška įstaiga, į kurią gali
ma kreiptis su apeliacija. Bet 
tam reikia daugelio tūkstančių 
dolerių lėšų; patsai apeliacijos 
prirengimas kaštuoja tūkstan-|už tuos, kandidatus, 
čius dolerių, 
gali 
giau, 
tiesioginiai aukodami bei iš ki
tų kolektuodami. Tam tiks
lui yra rengiama visoj šalyj 
Tag Days, tai yra masinių rink 
liavų dienos gatvėse ir vaikš
čiojant po namus.

New Yorke, Brooklyne ir ki- 
dalyse tos

NEW YORK. — Jau apie 
treji metai atgal Wall Stryto 
kapitalistai žinojo, kad jų Še
rai greitai ir baisiai nupuls 
žemyn. Bet pirm to jie nus
prendė dar gausingai pasišie
nauti. Todėl Wall Stryto ban- 
kieriai papirko didžiuosius re- 
publikonų ir demokratų laik
raščius: Evening Post, N. Y. 
Times, Herald-Tribune ir ki
tus, idant jie blofytų apie įvai
rių šėrų augantį pelningumą. 
Atsakomingiems šių laikraščių 
viršininkams Wall Stryto ka
pitalistai išmokėjo $286,279 
vien tiktai per savo agentą 
Plummerį; o tokių agentų jie 
turėjo ir daugiau, kurie sa
vais keliais papirkinėjo bur
žuazinius laikraščius ir finan
sinius jų rašytojus, vadina
mus šėrų bei finansų specialis
tus. Kad Wall Strytas per;
Plummerį papilko viršminėtus • tose didmiesčio 
laikraščius, tatai patvirtino ■ rinkliavų dienos bus šį penk- 
Jungtinių Valstijų kongresma-' tadienj, šeštadienį ir sekma- 
nas La Guardia, parodydamas 
Plummerio pasirašytus, išmokė
tus čekius.

Plumeris, laikui bėgant, me
tė Wall Stryto agento darbą 
ir pradėjo rašyt istoriją, kaip 
stambieji kapitalistai papirki
nėja vadinamas visuomeniškas 
ir. valdiškas įstaigas. Už tai 
buvo areštuotas. Valdininkai, 
mat, eina išvien su kapitalisti
niais laikraščiais, kad už
gniaužt burną žmonėms, galin
tiems viešumon iškelti tų “ger
biamųjų” klastas.

Pasirodo, kad Wall Stryto 
pinigais buvo papirkta bent 
228 laikraščiai, turinti 11 mi- 
lionų skaitytojų. Per juos bu
vo agituojama skubintis pirkti 
kompanijų šėrus ir užtikrina
ma tų šėrų nuolatinis kilimas 
kainoje. Greitai po to šėrai 
taip susmuko, kaip dar niekad 
pirmiau ištisoje , kapitalizmo 
istorijoj. Per minėtus bjofųs 
kapitalistiniuose laikraščiuose, 
šimtai milionų dolerių buvo iš
viliota iš smulkiosios ir vidu-|
tinės buržuazijos, iš inteligen-’ e e 
tijos ir geriau uždirbančių i Vyrais Uzsigrūdo 
darbininkų; juos susiglemžėl 
didieji Wall Stryto kapitalis
tai.

Tai šitaip buržuaziniai laik
raščiai paduoda žinias “teisin
gai ir bešališkai.”

CLIFFSIDE, N. J. — Vie
nas lietuviškas biznierius su 
policijos valdininku ėjo įsiger
ti pas tūlą rusą butlegerį. Bel
džia į duris, niekas neatsilie
pia. Šturmingai pagrūmoja, 
liepdami atidaryti duris. Pa- 

Todel ir i gabaus, durys atsidaro; ogi 
Įžiūri, smuklės savininkas nuo
gas, tik žiurstuku apsirišęs;! 
paskui tokiame pat kostiume 
pasirodo ir jo pagelbininkas. 
Atsitiko štai kas. Pirm poli
cininko su lietuvišku biznie
rium atsilankymo, čia buvo 
ginkluoti plėšikai; jie ne tik 
pinigus išplėšė, bet ir adomiš- 
kai vyrus nurėdė, taip kad ne
drįstų išbėgt į gatvę ir šauktis* 
pagelbos. Atsiduso policinin
kas, gerai kad mudu čia tru
putį pirmiau nepataikėme, 
nes ir mums patiems būtų tai ji1; 
padarę tie šuns mergos vai 
kai!

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

PASTRANDAVOJ A forničiuoti kam
bariai su šiluma ir su kitais pa- 

rankumais. Bladas Ambrozevičius, 
406 South 3rd Street, Brooklyn, N.Y. 

(105-107)

PASTRANDAVOJA f o r n i š i u otas 
kambarys su visais reikalingais 

įtaisais, atskiras įėjimas, išrandavo- 
sime tik vyrui. 105 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. (104-106)
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TEL. STAGG 
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T

dienį, gegužės 6, 7 ir 8 d. Pa
sitikima, kad visos lietuvių 
darbininkų organizacijos ir 
pašaliniai, pritarėjai dalyvaus 
tame svarbiame ir greitame 
darbe. Gaukite Tag Day dė
žutes iš sekamų vietų ir eiki
te su jomis į gatves, gelžkelių 
stotis ir kt. parinkti aukų dė
lei išgelbėjimo devynių neg
rų jaunuolių darbiiiinkų gyvy
bės :

Brooklyn—“Laisvės” rašti
nėj, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck Sts.; 1813 Pitkin Ave.; 
524 Vermont; 137.3 43rd St.

Manhattan—799 Broadway, 
No. 410; 347 E. 72nd St; 350 
East 81st St.; 15 West 126th 
St.; 4 East 116th St.

Bronx—2800 Bronx Park 
East, Sec. V; 1400 Boston 
Road; 1157 S. Blvd.; 569 Pro
spect Ave.

Tos stotys bus atdaros gaut 
dėžutes ir reikalingas infor
macijas nuo 10 vai. dieną iki 
8 vai. vakare.

Reikia Organizacinių Vai
sių iš Pirmosios Gegužės 
Demonstracijos.

buvo

Rep.
PARDAVIMAI

NEW . YORK. — 
automobiliui į North 
prigėrė keliaujantis 
II. D. Rickerton; jo 
išplaukė į kraštą.

Nušokus j
River, 

vertelga 
draugas

Brooklyno augščiausio teis
mo sargas George Gallagher, 
83 metų amžiaus, nei sykį sa
vo gyvenime nėra buvęs juda
mųjų paveikslų teatre, nei sy
kį nėra taipgi važiavęs pože
minio gelžkelio traukiniu nei 
elektriniu gatvekariu. Jau 50 
metų jis tarnauja, kaip teis
mo sargas.

B U D A VOTO J A S— B U1L DE RIS
PARDUODU Chamus už labai že

mas kainas ir duodu ant lengvų iš- 
mokesčių. Budavoju naujus budin- 
kus ir pertaisau senus. į

JUOZAS MICKEWICZIUS
P. O. Box 128, Avenel', N. J.

(105-106)
PARSIDUODA grosernė ir dairy

108 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
(104-106)

PARSIDUODA lietuviška užeiga, 
puikioje biznio vietoje, ant Stagg 

St. Galite pirkti visa arba pusę. At
sišaukite greit: 9 Stagg St., Brook
lyn, N. Y. (103-108)
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INCMATHEW P. BALLAS

(BIELAUSKAS)
G R A B O R I U S 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUSDARBUS; 
MIRUSIUS PARVEŽAM JŠ VISU ŠĄLU), IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ. 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PĄTARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS'NIEKAD NEMIEGA.
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Atsidarė Nauja

mėlynsiū-

“Lais-
KAINĄ

Linksmas Vakarėlis

šo-

Telephone, Evergreen 6-6310

J. GARŠVA
Graborius

&
(lyties|j.rnus> u2 darbininkų teisę or-1

&

o

MECHANICS CAFETERIA DEKAVOJU PACIENTAMS

Savininkas J. Buividas

Atdara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare

' i Rept> .
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aukos pa- 
bedarbiams 

duokles.
Aš dekavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

o

o"

Sekr.
(105-106)

& South. 
South 3rd 
& Catharine 
South 3rd

užsikimšusi,—daugeliui 
Buvo ir pora

“LAISVĘ.”

gegužės 8 dieną, 
svetainėje, 46 Ten
Brooklyne, N. Y.

LAIK-
NAU-

MADOS
“Laisvės” Salė

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N, Y.

son. Visų su smulkiomis su
rinkta $23,65.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

• Gaminame lietuviško ir amerikoniško stiliaus viso- 
kius valgius iš šviežios mėsos ir daržovių. Puikus 
pasirinkimas vaisių ir pieniškų valgių.

176 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
Prieš Williamsburg Savings Banką

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

Telefonas, Midwood 8-6261

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

nokite, kad 
sipirksite.

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI■
Į JAUSTOS
1 UŽ PRIEINAMĄ

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Yonkerse, N. Y., nuteistas 
nužudymui elektros kėdėje 
kontraktorius Alex- Nunes, ku-Į 
ris užmušė savo podukrą ir 
norėjo užmušti jos motiną.

M

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, daimantus 
ar bi ką iš auksinių 

pas mane

Šį vakarėlį rengia Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo Am
erikoje pirma kuopa, sekma
dienyje, 
“Laisvės” 
Eyck St.,
Pradžia 6 vai. vakare, 
kiams bus gera orkestrą.

Draugės ir draugai, darbi
ninkai, nepraleiskite šio pa
rengimo, nes jau svetaininis 
sezonas baigiasi; tuojaus pra
dėsime važiuoti į girias, pajū
rius ir parkus. Todėl, kad už
baigus linksmai žieminį sezo
ną, kviečiame atsilankyti kuo 
skaitli.ngiausiai į šią pramogą.

Rengėjos.

NEW YORK. — Kadangi 
gatvėje buvo perankšta va
žiuoti del daugybės automobi
lių, tai W. II. Grossmanas, 
sūnus buvusio magistrato—tei- 

važiavo mandagiausios

MASPETH, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 14 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 5 dieną gegužės (May), po 
numeriu . 70-42 Link Court. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Visi nariai ir narės, būtinai 
dalyvaukite susirinkime, 
bus rinkimas delegato į L.D. 
S. seimą, kuris įvyks pabaigoj 
birželio mėnesio, Cleveland, 
Ohio.

Taipgi nepamirškite užsimo
kėti savo mėnesinius mokes
čius, kad neliktumėt suspen
duoti. ,

Pereitą pirmadienį 
vės” salėj Dr. J. Kaškiaučius 
davė svarbią prelekciją vy
rams lyties klausimu. Pre- 

Į lekciją surengė L.D.S. 1 kp.
Tiek priėjo vyrų, kad salė 

buvo
reikėjo stovėti, 
moterų, vyriškai apsirengusių. 
Tas parodo moterų smalsu
mą... Kada savaitė laiko at
gal buvo panaši prelekciją 
vien tik moterim, nebuvo nei 
vieno vyro, apsirengusio mo
teriškai.

Dr. Kaškiaučius savo popu- 
liarėj kalboj daug žingeidžių 
dalykų papasakojo. Ypatin
gai prelekciją buvo daug pa
mokinanti tiems, kurie del vie
nokių ar kitokių priežasčių ne
turėjo progos pasiskaityti raš
tų žymių seksologų f' 
specialistų). Suteikė gerų pa
tarimų. Nežiūrint, kad pre- 
lekcija su trumpa pertrauka 
tęsėsi beveik iki 12 valandai, 
mažai kas iš susirinkusiųjų išė
jo pirm pabaigos.;

Pertraukoj pirmininkas drg. 
Bovinas trumpai paaiškino 
apie Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą ir ragino dar ne
priklausančius prisirašyti prie 

savišalpos

MIRTYS — LAIDOTUVĖS
Katarina Guzikienė, 52 pietų, 
227 Grove St., mirė gegužės 
1 dieną. Bus palaidota gegu
žės 4 dieną, šv. Jono kapinėse.

‘ Laidotuvių apeigom rūpinas 
graborius J. Garšva.

nes i tos darbininkiškos 
organizacijos.

Buvo renkamos 
dengimui lėšų ir 
nariams apmokėti 
Po $1 aukojo J. J. Kaškiau- 
čius ir P. Vertelka; po 50 c.: 
K. Susnauskas, Milinkevičius, 
Kraujalis, P. Lydeika, Lizdei- 
kis, A. Giedra, J. Benaitis, K. 
Vaitelis, J. Stasįukaitis; po 25 
centus: J. Grajauskas, J. Janu 
ševičius, A. Varnys, J. Cakas, 
Račkus, Bukšnys, V. Vaitkus, 
Brygacno, Sriubas, T. Rapšis, 
S. Dailidėnas, V. Lukašavičius, 
J. Juška, K. Williams, S. Ša- 
blaūskis, Yerkutis, Visockis, 
Siurba, Dumbliauskas, , Chas. 
Kundrotą, F. ^Krunglys, Thom-

Doleriniai patriotai 
berengia savo demonstraciją 
Brooklyne gegužės 1 d.; bet 
jie gavo šalininkų tik apie po
rą tūkstančių—pilantis lietus 
jiems užkenkė ,ir todėl patrio
tai turėjo atšaukti savo paro
dą. Bet nuolatinis smarkus 
lietus nesuturėjo revoliucinių 
darbininkų - nuo Gegužinės de
monstracijos, ir komunistų su- (
ruoštoje į parodoje i , maršavo, sėjo, 
kaip kad apskaitliuoja kapita- gatvės Park Ave. šaligatviu 
listinis did lapis “Evening Noroms nenoroms, i 
Post”, gal net 60 ir 75 tūks- bai turėjo jį areštuoti, 
tančiai darbininkų; dar kokis 
šimtas tūkstančių tiksliai išėjo 
į gatves, kad sveikinti maršuo- 
tojus, ir kelias valandas stovė
jo po lietum, taip kad net mū
sų priešų laikraščiai negali 
atsistebėti iš tokio pasiryžimo 
revoliucinių darbininkų. Ar tai 
ne įrodymas, kad šie darbą 
žmonės yra pasiryžę kovoti ir 
pasiaukoti už darbo klasės rei
kalus?

Su tuom mintyje, newyork- 
inis Komunistų Partijos distrik- 
tas .išleido atsišaukimą į mūsų 
parodoje dalyvavusias minias, 
kad sekamas joms žingsnis yra 
įstoti į komunistų Partiją, Jau
nųjų Komunistų Lygą, bei re
voliucines unijas.

“Daugelis uždavinių stovi 
prieš akis revoliuciniam judė
jimui,” sako komunistų distrik
to komitetas. “Kova už tinka
mą bedarbiam pašalpą ir už 
socialę apdraudą eina ir eis. 
Kova prieš uždarbių kapo-

ganizuotis, streikuoti ir pikie- 
tųoti, kova prieš policijos te
rorą turi būt vedama su vis di
desniu pasiryžimu. Išbudavo- 
jimas revoliucinių unijų, kova 
už, negrų tęises ir ppešjyncia- 
vimus, kova prieš imperialisti
nį karą, už Chinijos liaudies’ 
ir Sovietų Sąjungos apgynimą 
—vis tai yra užduotys, kurios 
pamatiniai susilieja į vieną 
užduotį.” f >

Komunistų distrikto komite1 
tas šaukia organizuoti revoliu
cines unijas dirbtuvėse, revo
liucines opozicijas Amerikos 
Darbo Federacijoj ir kitose re
akcinėse unijose; budavoti Be
darbių Tarybas, įtraukiant į 
jas negrus ir baltuosius, kaip 
bedarbius, taip ir dirbančius, 
kaip ateivius, taip čiagimius.

Sykiu su tuom eina kova už 
paliuosavimą Tomo Mooney, 
Scottsboro negrų jaunuolių, 
Edithos Berkmąn, Jack Schne-

Puikus pasirinkimas įvairių 
valgių/ greitam pasigamini- 
mui. Gatavai prirengtos 
mėsos, visokių sūrių, kiauši
nių, šviežių ir konservuotų 
daržovių ir vaisių puikus 
pasirinkimas.

Stanislovas Jackus 
Savininkas

410 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

PUIKI VALGYKLA
Pranešimas visiems mūsų pažįsta

miems ir nepažįstamiems, šeštadie
nį, 30 d. balandžio (April)) atida
rom restoranų naujoj vietoj tarp 
Keap ir Rodney Sts., 418 Grand 
St. Kas pas mus kartą atsilanko, 
liekasi mūsų kostumeriais. Skaniau
si lietuviški ir amerikoniški valgiai. 
Linksmas patarnavimas. (

Sav. J. ŠNIRAS ir RA UBĄ.
(101-106)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK ’

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus, 

i Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.

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

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

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

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu gavo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

daiktų ži- 
pigiau nu-

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
«i • > o.“Laisvę” Philadelphia, Pa.
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7tli 
7th
3179 Richmond * 
259 South 6th 
3rd A Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin A Vine

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ,!£
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą. krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, gerklės, 
nosies ir žinovas akių.

Valandos nuo 10 iki 1 
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare 

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

I




