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KRISLAI
“Švęskime”
Ricierių Kova.
Papūtė Kitas Vejas.
Artistų “Sukilimas.”

Rašo V. Bovinas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(Firs Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Social fašistų “Naujienose” 
pasirodė dar kartą trys raidės: 
“LSS”. Po tomis raidėmis pa
sirodo ir tinkamas parašas: 
“švęskime. . . šventę.” Dar to
liau social fašistai rašo, kad 
“darbininkai švęs savo solida
rumo ir vienybės šventę.”

Jie švenčia, kuomet mes ko
vojame. Mums Pirmoji Gegu-
žės yra kovos diena, o social- 
fašistams “šventė”. Jie migdo 
darbininkus. Tai tik tas “ma
žas” skirtumėlis yra tarpe mū
sų ir jų. Bet tas “mažas” skir
tumėlis gali likti milžinu, kuo
met pasijudina darbo minia. 
Tai yra kuomet darbininkai ne
miega, bet kovoja—jie gali pa
sukti istorijos ratų.

“Šventėjų” yra ir daugiau. 
Dar nesenai buvę “komunis
tais”, kurie dabar jau yra re
negatais—pabėgėliais, ;
vos dieną irgi šventė... Jie! 
“šventė” net su “pakrapini- 
mais.” Skirtumas tik tame, 
kad jie tai atliko kliubuose, o 
ne demonstracijose!

Todėl jų nesimatė Pirmą Ge
gužės gatvėse, kuomet darbi
ninkai reiškė kovą kapitaliz
mui, nepaisydami lietaus, nei 
blogo oro. Tai revoliucingu
mas praktikoj.

No. 107 Telephone, Stagg 2-3837

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasaulį!
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J ARONIJOS SUOKALBI Al PAGRIEBIMUI CHINŲSO V. GELŽKELIO
Kongresas Priėmė

Ekonomijos Eilių
WASHINGTON.— Jung- 

tinių Valstijų kongresas 
316 balsų prieš 67 priėmė 
taip vadinamą “ekonomijos 
bilių.” Sulig šiuo bilium 
manoma sutaupinti apie

šia ko-: $206,000,000 išlaidų. Jung-

Socialfašistai jau dejuoja, 
kad “ricieriškai” reikės kautis 
9.L.A. seime. Mat, kaip jie pa
tys pranašauja, tai Į šį S.L.A. 
seimą sujos 
Bačiunas ant

trys “ricieriai”: 
juodo žirgo, Ge- 
o Bagočius, tai

ant geltono.
Fašistai daro kombinacijas 

vienybei. Veikiausia jie jas ir

tinių Valstijų federalė val
džia yra didelėje skylėje. 
Jos nedateklius siekia apie 
2,000,000,000 dolerių, tai ir 
jieškoma kokios išeities. 
Bet didesnių taupinimų ne
daroma. Armijos ir laivy
no veik visai neliečia. Lai
vyno lėšų manoma sutau- 
pinti tik $3,368,000. Tai la
bai maža reikšmė. Tuos pi
nigus manoma sutaupinti 

‘tik mažinimu kelionių. Ar
miją nė laivyną nemažins.! 
Daugiausia puls, tai ant pa
prastų darbininkų algų ka
pojimu.

v umiauoKi jit. u . -

padarys, tai Bagočius ir Gugis VlCtOIl UžlIuO 
turės gerai kovoti, kad laimėti *
mūšį. Klinga, tas fašistu] lei
tenantas, zuja po kolonijas ir, 
kaip sakoma, tai ruošia tas 
rungtynes.

“Naujienos” rašo atsišauki
mus į minias ir kalba jau apie 
“tarybos užtvirtinimų,” nes jie 
jaučiasi turį nariuose didžiu
mą. Bet pirmiau, kuomet rei
kėjo Gugiui įeiti į valdžią, tai 
jie nekalbėjo apie “narių val- 
lių.”

Vadinasi, laukiama kokio 
nors “putčo” sekančiame sei
me. Kas bus laimėtojais, dar 
negalima spręsti. Bet jau ga
lima pasakyti, kad nariams 
naudos nebus iš to koncerto, 
nepaisant kurie ponai prisimuš 
prie SLA. ėdžių. Darbininkai 
nariai turi žiūrėti, kad jų jėgos 
būtų kiek galint 
Kiek opozicija bus 
ji galės laimėti 
naudai.

stipresnės, 
stipri, tiek 
darbininkų

New Yorko “Times” stebisi, 
kad Sovietui Sąjunga su Turki
ja gali eiti į draugiškus ry
šius. Girdi, tas galima tik da
bar, “kuomet abi šios šalys yra 

r respublikos.” Tas tiesa, 
neviską pasako “Times.” 

Kapitalistų laikraštis 
mes” sako, kad ta draugiškumo 
atmosfera galima tik todėl, kad 
Sovieti] Sąjunga “nėra komu
nistinė.” Mat, dabar jau vėjas 
papūtė iš kito galo: Kapitalis- j f ~ 
vietai perkasi 
ropoj. Todėl 
kampanija už 
kybinių ryšių 
ir Sovietų Sąjungos, 
geriau tai padaryti, tai prade
dama kavoti “komunizmo” bau
bą.

bet I

Duos Kulkų
PITTSBURGH, Pa.—Čia 

jau paaiškėjo, kad nejuo
kais J. V. Plieno Korpora
cija ruošiasi ant darbinin
kų algų ir viso gyvenimo. 
Privatiniame pasikalbėjime 
tarp šios korporacijos vadų 
padalyta planai, kad ne tik 
bus darbininkams algos vėl 
kapojamos gegužės mėnesį, 
bet ir apie 50 nuošimčių 
darbininkų, kurie dar dirba 
dirbtuvėse, bus paleisti.

Todėl, kad darbininkus 
numalšinti jau yra įgabe
nama ginklai ir amunicija 
į budinkus, kuriuose yra 
šios korporacijos raštinės. 
Tai daroma visoje apielin- 
kėje apie Pittsburghą. Ka
pitalistai ruošiasi prie di
delių žingsnių ir jaučia, 
kad darbininkai gali pasi
priešinti, tai juos nuramins 
ginklais.

Edith Berkman Kalėjimo Ligoninėj

PAL1U0SAV0 KRIMINALISTUS;
DARBININKUS LAIKO KALĖJIMUOS

Klasinė Teisdarystė Jungtinėse Valstijose Netenka Gėdos 
Nei Teisybės; Paliuosavo žmogžudžius, Bet Laiko Kalė
jimuose Nekaltai Nuteistus Darbininkus
HONOLULU, Hawaii.— 

New Yorko “Times” prane
ša, kad “garsiausia krimi
nalinė byla labai greitai 
pasibaigė.”

Keturi asmenys, kurie nu
teisti po 10 metų kalėjiman 
už žmogžudystę, į valandą 
tapo paleisti. Jie kalėjimo 
nei nematė. Šie kriminalis
tai yra: leitenantas Tho
mas H. Massie; Granville 
Fortescue, Albert O. Jones 
ir E.; J. Lord. Pastarieji du 
yra jūreiviai, tarnaujanti 
Amerikos laivyne. Fortes
cue—yra leitenanto uošvie
nė, jo pačios motina.

Kodėl gajima ta komedi
ja?. Todėl, kad Amerika 
šeimininkauja Hawaii salo
se. Todėl, kad tas nužudy
tas Kahahawai buvo hawa- 
jietis. Todėl, kad čia rei
kalas Amerikos armijos, 
kuri laiko pavergusi Ha
waii salas.

Prasikaltimas Kahaha
wai buvo tik tame, kad, sa
koma, jisai įžeidęs ponią 
Massie. Keturi su juo ha- 
wajieciai pasmerkti. c Vei
kiausia jiems laisvės nebus.

Tie gubernatoriai nepa
keičia bausmes vienai va
landai tų darbininkų, kurie 
kalėjime už darbininkų rei-

Jie užmušė Joseph Kaha- į kalus. Edith Berkman, Tom 
hawai. Teismas—komedija j Mooney, Scottsboro jau- 
—juos “nuteisė” kalėjiman (nuoliai ir daugelis kitų lai- 
ant 10 metų. Bet labai grei-1 koma kalėjimuose ir laukia 
tai po teismui, Hawaii gu- mirties. Juos nepaliuosuo- 
bernatorius Lawrence M. 
Judd, pakeitė jų nuteisimą 
tik į vieną valandą kalėji
mo. Išbuvę, vieną valandą 
lolani Palociuj, visi išėjo 
švilpaudami.

ja.

EXTRA!
TiJ Reikia Kovot už Paliuosavimą E. Berkman

Visos darbininkų organi- 
Izacijos ir< masiniai mitin

tai* pradeda pavydėti, kad So-! gai - turi siųsti protestus 
valdžiai, kad jinai paliuo- 
suotų draugę Edith Berk
man, kuri serga.

Draugė Edith Berkman’ 
yra Nacionalės Audėjų 
Unijos organizatorė. Ją

sau tavorus Eu- 
jau prasideda 
atsteigimą pre- 
tarpe Amerikos 

O kad

“Artistai sukilėliai.” Kas. jie 
‘ toki? Apie tai rašoma ir ka
pitalistinėj spaudoj. Nenoroms 
reikalinga kalbėti apie tokius 
dalykus ir kapitalistų klasei.

Mat, toliau matanti1 artistai 
pradėjo prasilaužti ir žiūrėti j 
ateitį, šitie jau drįsta pajuok
ti, arba parodyti, kad kapita
listiniame pasaulyje neviskas 
gerai. Tikriau sakant, tai jie 
pradeda žiūrėti į gyvenimą tik
riau, -reališkiau. Todėl juos ir 
vadina “sukilėliais artistais.”

Žmonės, kurie pabėgo (buvo 
išmesti) iš Komunistų Partijos

jieškoti mažių, labai greitai 
galės savo tikslą pasiekti. Mat, 
jie ne j ieško kovotojų, bet 
“gerų žmonių.” O tokių žmo
nių, tai geriausia galima suras
ti sekamai: Karštoje dienoje 
nuvažiuok į Coney Island, nu
eik prie jūros ir pasijusi, kad 
su tavim visos masės—tūkstan
čiai, plius—šimtai tūkstančių.

žinoma, nėra reikalo tokių 
masių jiems pavydėti. Mes 
skaitome savo masėmis tuos, 
kurie kartu su mumis kovoja, 
o jie skaito tuos jų masėmis, 
kurie su jais maudosi, geria, 
baliavoja! ' \

TOKIO. čia gauta ži-

areštavo tik todėl, kad jinai kurios skelbia,, kad minimas 
veikė ir organizavo darbi- generolas penėjo Amūro 
pinkus. Valdžia ją laikė 
deportavimui • į fašistinę 
Lenkiją; Belaikoma: kalė
jime jinai susirgo džiova. 
Bet vistiek valdžia ją laiko 
kalėjime. ' Jinai negali gau
ti tinkamą gydymą sunkio
je ligoje. Visos šalies dar
bininkai kelia protestus, 
kad jinai būtų paliuosuota.

• Edith Berkman paskuti
niu laiku, jei ją nepaliuo- 
suos valdžia iš kalėjimo, 
rengiasi skelbti bado strei
ką. Bado streikas gali vi
sai jos sveikatą pakirsti. 
Tad reikalinga reikalauti 
paliuosuoti iš kalėjimo vi
sus politinius kalinius: 
Edith Berkman, Scottsboro 
jaunuolius, Tom Mooney ir 
kitus kalinius. Juosgali, 
paliuosuoti tik : ’griežtas 
darbininkų veikimas.

Surado Žmonių Kaulus 
75,000 Metų Senumo

NEW HAVEN, CONN.- 
Yale Universiteto ekspedi
cija paskelbė, kad Palesti
noj surasta 3 suaugusių 
žmonių kaulai (skeletonai), 
kurie, manoma, jau yra 75 
tūkstančiu
Tai atidengė

AREŠTUOJA SOVIETU DARBIN1NKUS- 
f JAPONIJA RUOŠIA KARUI DIRVA
RYGA.— čia gauta ži-.mi parodymui priežasties 

nių iš Maskvos, kad Japo-; užpuolimų.” 
nija jau galutinai yra su

metu senumo, planavus pasigriebti Chini- j 
American jos Rytinį geležinkelį, kurį!

School of Prehistoric Re- bendrai valdo su i 
search ir British bchool of j Sąjunga. Pranešimas sako, adymui, jog Sovietų Sąjun- 
Archaeology ekspedicija, kad “Japonijos militaristai1 * . . " . ‘ .
kuri daro tyrinėjimus Pa- ir Mandžurijos valdžia pla- gos įstaigos ir valdžia daro

Tie dokumentai fabrikuo-
i jami todėl, kad Japonija • 

Sovietu ’ gale tų naudotis paro-

kad “Japonijos militaristai 1

tik pasigriebti kokius “suokalbius.” Tai 
i “dokumentai,” 

’ kokius darė buvęs policijos 
1 komisionierius Whalen,

Jtmoj. nuoja ne
Sakoma, kad tai yra žy- gelžkelį, bet ir pašalinti So- j bus panašus 

vietų Sąjungos atstovus.” v
Toliaus New Yorko Ti-i---—-------- 

mes praneša, kad “galuti-l^ew Yolke- 
nas veikimas prasidės šią 
savaitę su generaliu apsu- ir iš Varšavos, kad Japoni- 
pimu direktorių ir užveiz- į ja perkasi amuniciją irruo- 
dų visose Sovietų įstaigose, j šiasi karui. Lenkijos pra- 
kurios tik yra Mandžuri- nešimas Wallstrycio laik- 
joj.” Toliau pranešimas sa- raščiui sako: 

|ko, kad Sovietų valdžia tu- 
Iri visus dokumentus, kurie . , .■i i i t •• - kad maži užsakymai gautarodo, kad Japonija ruošiasi > J
pradėti tą darbą.

Dar nėra tikrų žinių, ar duota Japonijai., 
šie pranešimai yra teisingi, 
bet jie labai daug pasako, 
kad Japonija ruošiasi pla
tesniam grobimui ir plėši
mui. Ypatingai šie pasikė
sinimai nenoroms vestu Ja
poniją į 
Sąjunga.
Vėlesni 
tvirtina 
mąsi Pulti Sovietu Sąjun
ga: Tam Tikslui Sugauta 

Daromi Slapti Doku
mentai

Padėtis Tolimuose Ry
tuose raudonai kaista. 
Spaudos žinios praneša se
kamų davinių:

“Padėtis dar labai įtemp
ta. Areštai Sovietų darbi
ninkų ant Chiniios Rvtinio 
gelžkelio tęsiasi” Tain ra
šo New York “Times.”

“Daily Workerio” tarp
tautinis korespondent. My
ra Page iš Maskvos prane
ša: “Iš pasitikimų šaltinių 
sužinota, kad Japonija ruo
šia užpuolimus ant Sovietų j kia, kad Klaipėdos lietuviai 
įstaigų Mandžurijoj. Su- darbininkai nenori būti iš
sekta daromi slapti doku- tikimais savo “tėvynei”, ku- 
mentai» kurie bus naudoja- rią fašistai valdo.

miausias atradimas, kokį 
kada galėjo atrasti moksli
ninkai ir tyrinėtojai prieš
istoriniu liekanų.

Tie skeletonai atrasta ne
toli Athlit, Palestinoj. Ši 
vieta randasi tik 60 mylių 
nuo Jeruzolimo. Šitas atra
dimas jau yra trečias atra-j 
dimas bėgyje pastarųjų 8.’j 
metų. 1925 metais atrasta ; 
skeletonas tų pačių nean- 
dertholmanų kilmės žmonių 
prie pakraščio Galilei jūros. 
O pereitais metais surasta 
kūdikio skeletonas 
Karjmelio kalno.

Daugiaus žinių paduoda

“Vienok čia yra žinoma,

t

netoli

Amerikos Revoliucijos 
Dukterys Vėl Kelia Pro

testą Prieš Sovietus
PHILADELPHIA, Pa.— 

Amerikos “rev o 1 i u c i j o s 
dukterys” pakėlė savo balsą, 
kad Amerikos cenzūra neį
sileistų Sovietų Sąjungos 
judžių. Šios panelės ir po
nios laiko dabar savo na- 
cionalę konferenciją. Be 
kitų plepalų jos išsiplepėjo, 
kad Amerika nepripažįntų 
Sovietų Sąjungą.

Kita jų politika, tai lai
kytis labai kietai už ateivių 
registraciją ir deportavi
mą, 
nios 
kad

Kitas dalykas, tai po- 
jau dabar labai bijo, 
jas kas neužpultų, tai. r, ! . j {

nių, kad generol. Ma Chan- j jos reikalauja nemažinti, 
shan vėl prapuolė. Sakoma, 
kad1 policija sulaikė žinias,

> Amūro 
upę ir nuėjo j Sovietus. 
Taip t pat i jisai* nusinešęs 
1,000,000 jenų pinigų, y ku-

kara su Sovietu v v

Pranešimai Pa- 
Japonijos Rengi-

Lenkijos fabrikantų. Už 
$200.000 vertės parako par-

_ Užsaky
mai jau pasiekė iki $500,- 
000.”

Kaip matote, tai šie davi- 
.niai yra labai pamatuoti. 
Labai gerai, kad Japonijos 
planai susekta pirma laiko. 
Tas gali sulaikyti nuo 
kai ūmios katastrofos, 
so pasaulio darbininkai 
ri budėti!

la-

tu-

KLAIPĖDOJE RINKIMUS 
LAIMĖJO VOKIEČIAI

kariuo-bet didinti išlaidas 
nienės ir laivyno.

Tos revoliucijos 
rys” nėra matę nei 
cijos; nei revoliucionierių. 
Tikrai, tai jos yra ištižę po
niutės, kurioms tarnai ir

KLAIPĖDA. — Smeto
nos valdžia vėl prakišo rin
kimus Klaipėdos krašte. 
Vokiečių įvairios partijos 
gavo 24 vietas Klaipėdos 
seimelyje, o lietuviai tik 5.

Be to, dar pranešama, 
kad Lietuvos valdžia buvo 
apgyvendinus Klaipėdoj del 
šių rinkimų 9,000 lietuvių. 
Bet veikiausiai nei jie ne
balsavo už ištikimus Smeto
nai kandidatus. Tai reiš-

“dukte- 
revoliu-

darbininkai nenori būti iš-

i,

riuos i gaVb iš valdžios 4š-Tarnaitės valgį į lovą atne- 
mokėjimui armijai algų. * sa.

New Yorko Cenzūra Sulaikė Veikalą 
“Merry-Go-Round”

jį

Vėl Bombos Shanghajuj Sužeidė Japonus
SHANGHAJUS— Perei

tą savaitę bombos sprogi
mas sužeidė kelis Japonijos 
karininkus. Paskiaus pra
sidėjo dideli persekiojimai 
chinų darbininkų. Dabar 
jau vėl išsprogdinta bomba, 
kuri sužeidė ’vieną kareivį, 
kitą užmušė. Japonai daro 
iš to priekabių šaudymui ir 
areštavimui chiniečių dar* 
bininkų.

Bomba i buvus įkavota ■ į 
arklių pašalą. Tuojau po 
tai-eksplozijai buvo įsiverž-

ta į chinų apgyventas vie
tas ir sudaužyta keliolika 
darbininkų. Japonai kitus 
darbininkus subadė, ku
riuos jie nužiūrėjo neištiki
mais japonams.

New Yorko Telegram 
praneša, kad Amerikos ka
reiviai, kurie yra pastaty
ti Tarptautiniame Settle
men te, Amerikos sektoriuj, 
“yra labai arti atviro susi* 
kirtimo^ su japonais jūrei
viais. >i.’ •’ ■

Visi gali pamatyti, kaip 
Amerikoj menas yra “lais
vas.” Gegužės 3 dieną čia, 
pačiame miesto centre, tu
rėjo prasidėti vaidinti vei
kalas “Merry-Go-Round.” 
Šį veikalą parašė du auto
riai, būtent: Albert Maltz 
ir George Sklar. Veikalas 
perstato miesto politikierių 
ir policijos parsidavinėji- 
mą. Vadinasi, vaidinama 
tikra tiesa. Veikale nėra 
nieko darbininkiško, bet iš
velkama dalelę to, kas de
dasi politikierių rateliuose.

Tas labai nepatinka poli-

cijai ir kitiems miesto po
nams. Tad laike pradėjimo 
veikalą vaidinti, policija ap
stojo duris ir neleido veika
lą pradėti, sakydami, kad 
namas, kuriame veikalas 
vaidinamas, dar negavę lei
dimo iš policijos. t jau 
paaiškėjo, kad tai priedan
ga. Veikalo turinys, tai 
yra pamatinė priežastis.

Be to, paaiškėjo, kad ke
li teatrų savininkai nepriė
mė šį veikalą, kaipo “per
karstą.” Tai labai aiškiai 
pasirodo, kaip yra “nepar- 
tyvis” Amerikos menas.

i 
u

į
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PRASIDEDANT RINKIMU KAMPANIJAI
Šiemet prezidentiniai rinkimai. Apart to, įvairiose 

valstijose bus renkami senatoriai, įvairiose vietose bus 
renkami kongresmanai, atstovai į valstijų seimelius, taip
gi įvairiose vietose bus lokaliniai rinkimai.

Žinoma, svarbiausia rinkimų kampanija , bus sąryšyj 
su prezidentiniais rinkimais. ! ;

žmogžudžius Paliuosuoja, 
Nekaltus Pūdo Kalėjime

Honolulu mieste, Hawaii 
salose, kur pilniausiai vieš
patauja Amerikos imperia
listai, buvo nuteisti del 
žmogžudystės keturi asme
nys: leitenantas Thomas H. 
Massie, jo uošvienė ponia 
Granville Fortescue, ir du 
jūreiviai, Albert O. Jones ir 
E. J. Ibord. Jie’ ųužudė ha- 
wajioti Joseph Kahaha^ai. 
Kapitalistiniai laikraščiai 

s’ Kapitalistinių partijų politikieriai galvoja įvairius de- rašė, kad tai buvo “garbes 
magogiškus obalsius, sako prakalbas, vieni kitus “ata- apgynimo” žmogžudystė, 
kuoja \ . . . Mat, sakoma, kad Kahaha-

Kapitahstų partijos, republikonų, demokratų ir sočia- waį p. j0 pep draugai buvę 
listų, planuoja savo demagogiškomis kalbomis, savo “gu- 
anomis platformomis apgauti darbo mases ir patraukti t. 
į savo pusę—rėmimui kapitalistinių partijų kandidatų.]1
driomis” platformomis apgauti darbo mases ir patraukti 
L . . \ W .
/ Jeigu iki šiol daugeliui Amerikos darbininkų dar buvo 
nežinoma, kad republikonų ir demokratų partijos yra 

/kapitalistų partijos, stambaus kapitalo (Wall Streeto) 
j partijos, tai dabar, bedarbei, badui ir skurdui didėjant, 
1 vis daugiau ir daugiau Amerikos darbininkų pradeda 
\ suprasti, jog tos partijos gina kapitalistų reikalus, jog 
jos yra darbininkų priešų partijos, jog darbininkai iš jų 
Tįieko gero negali tikėtis.

Tokiai padėčiai esant, kad apgauti radikalizacijos pro-

T. Massie

Teisme tapo įrodyta, kad 
visi keturi asmenys kalti 
žmogžudystėj. Teisme nie-

pitalistų tarnai, nesako nei 
žodžio prieš bjaurų nuteisi
mą tų negrų1 jaunuolių, 
prieš neteisingą teismą.

Tai štai kokis teisingu
mas Amerikos imperialistų 
ir jų tarnų.

Tai yra puikus įrodymas, 
kad teismai yra valdančio
sios klasės įrankis, kad 
darbininkai negali tikėtis 
nei jieškoti teisybės buržu
aziniuose teismuose.

Kad apginti savo teises, 
(darbininkai privalo organi- 
zuotiš ir kovoti J darbinin
kai privalo vesti masinę ko
vą už paliuosavimą iš kalė
jimų savo klasės narių, ne
kaltų Scottsboro negrų jau
nuolių, Tom Mooney ir kitų 
politinių kalinių.

ku būdu nebuvo galima jų į Kaip Jie Apgaudinės Mases 
išteisinti. Juk tai būtų at-; 
viras, bjaurus įrodymas ka
pitalistinių teismų neteisiu-■ 
gurno. Taigi, del formališ-' 
kūmo, jie tapo nuteisti į ka-

cese esančius darbininkus, šiuose rinkimuose kapitalis-/įėjimą po dešimts metų, 
tams į pagelbą ateis socialfašistai, vadai taip vadinamos i jr trečiadienį vos 
Socialistų Partijos. Jie šiuose rinkimuose stengsis pa- tiR spgjo apskričio t’eisėjas

Charles SI Davis atlikti 
formalumą,' pąskirti kalėji-

naudoti “radikališkas” frazes, stengsis iškelti neva 
“prieškapitalistinius” obalsius, kad tuo būdu patraukti 
savo pusėn tuos darbininkus, kurie nutraukia ryšius su

Mat, dabar valdžioje yra 
republikonų partija. De-; 
mokratai del depresijos! 
daug kaltins republikonus. j 
Republikonai taipgi išgal- [
vos visokius blofus apie de , Rezoliucija Amerikos Komunistų Partijos Centro 
presuos panaikinimą. ; Komiteto Keturiolikto Plenumo

Ir tuo budu plačiosios j
darbo masės bus apgaudi- i Radi kalis pasisukimas kovas prieš socialfašizmą ir 
nėjamos. Daug apgaus de-! brikui revoliucinio masinio1 vesti neatlaidžią kovą Par- 
mokratų partija, daug ap- * darbo tarp pamatinių sek-: tijos viduje prieš \ permažą 

, socialfašizmo 
rolės Jungtin. Valstijose ir 
kovos prieš jį. Didėjanti 
socialfašistų įtaka Jungti
nėse Valstijose laike krizio, 
kas yra kaip tik priešingai 
Europos kapitalistinėse ša
lyse, yra didelėj didžiumoj 
del to, kad Partija nepa
kankamai numaskuoja so
cialfašistus. Partija taipgi 

praktikoje ■ turi suprasti, kad iš prie- 
ba-!žasties krizio ir racionali- 

marsavimas), ta-i'zacijos didelis skaičius dar- 
pamatįniai Partijos j bininkų Amerikos Darbo 

FecĮeracįjoj yra radikaliza- 
cijos procese ir kad charak- 
terizavimas darbininkų ma
sių Amerikos Darbo Fede
racijoj “darbo aristokrati
ja” yra neteisingas.

Vyriausios kliūtys, ku-

--------- ±---- 7 ’CD ± U U V 
gaus republikonai. ‘cijų Amerikos proletariato, i apvertinimą

Šiuose rinkimuose akty- ko reikalavo Komunistų In- 
viai dalyvaus Amerikos t e rnacionalo 
Komunistų Partija. Ji dės Komitetas savo rezoliucijo 
didžiausias pastangas nu- 
maskuoti demokratus, re
publikonus ir socialfašis
tus; nurodys darbo ma
sėms, kad tos partijos yra 
jų priešų, kapitalistų, par
tijos, kad darbininkai pri
valo nutraukti su jomis ry
šius. Aišku, kad tuo būdu 
daugeliui darbininkų 
atidarytos akys.

Pildantysis

bus

se ir direktyvose, iki šiol 
reikiamai nepravesta prak
tikoj. Nors Partija pripa
žino to pasisukimo, reika
lingumą ir nors Partija ga
li parodyti skaičių pasiseki
mų bandyme pravesti tą 
p a s i s u kimą 
(streikai, Scottsboro, 
duoliu 
čiaus
darbas pasilieka toj pačioj 
vagoj. Tą galima matyti 
dirbtuvės darbo atsilikime 
ir atsilikime kas liečia bu- 
davojįmą žemesniųjų Parti
jos organizacijų, silpnume 
kovos už bedarbių ir socia-

Reakcijos Raganos
Klasių kovai Aštrėjant 

pradėjo labiau siusti ir 
“dukterys Amerikos revo
liucijos.”

Nesenai jos priėmė rezo
liuciją, kad būtų išdepor- 
tuoti iš šios šalies visi sve
timšaliai darbininkai. Da- „ 
bar jos pradėjo labiau sius- darbo unijose, 
ti prieš Sovietų Sąjungą ir 
reikalauja, kad, net jokie 
Sovietų krutami paveikslai 
nebūtų įleisti į Ameriką.

Tikros reakcijos raganos.

LD.S.A. Nauja Knygelė

Julian Mason, New Yor
ko “Evening Post” redak- 

! torius, ir Arthur Krock, 
New York “Times” kores
pondentas Washingtone, sa
ko, kad prezidentinių rinki
mų kampanijoj kaip demo
kratų, taip ir republikonų 
partija svarbiausiai iškels 

p klausimą,; kaip panaikinti 
ir sugrąžinti 

Hawaii gubernatorius Law-j prosperity ( gerbūvį ). 
rence. M. Jūdd, sumažino jų .* 1 ; į--'... . ..... T

Aiškiomis kapitalistinėmis partijomis, kapitalistams so- mo bausmę,, tūojaus; Ame- į 
cialfašistai ne tik nėra pavojingi, bet priešingai, yra la- nkos imperialistų agentas, J (( 1 k J
bai naudingi. Ir jeigu pereituose rinkimuose kapitalis
tiniai laikraščiai daug vietos suteikė agitacijai už social-
fašistų kandidatus, garsinimui jų obalsių ir platformos, j bausmę iki vienos valandos,' • • • • 1 1 T . • • i • • • t • *1 ’ - V. — «... - .garsinimui jų kalbėtojų ir tt., tai šiais metais ves dar 
didesnę kampaniją už socialfašistus, kapitalistų agen
tus, darbininkų didžiausius priešus.

Šiandien kiekvienas darbininkas gali aiškiai matyti, 
kad socialfašistai eina ranka rankon su kapitalistais. 
Jie padeda imperialistams rengti karą prieš Sovietų Są
jungą, jie, kontroliuodami įvairias reformistines darbo i 
unijas, padeda kapitalistams nukapoti darbininkams al- 
L ’ _ J J .
Socialfašistai tą daro, kad gelbėti savo šalies kapitalistus 
iš krizio darbo masių iškaščiu. Socialfašistų bendrą 
frontą su kapitalistais matome kiekvienoj šalyj. Pa
vyzdžiui, Amerikos Socialistų Partijos vadas kunigas 
Norman Thomas dar tik visai nesenai begėdiškai pasi
rodė atviru darbininkų priešu, kalbėdamas per radio 
už New Yorko kapitalistų sudarytą skymą apiplėšimui 
darbo masių ir apgavimui bedarbių; tas socialfašistas 
užgyrė taip vadinamą “Blokų-Pagelbos Vajų”.- Tą ka
pitalistų vajų vieną vakarą per radio idealizavo Mor
ganas, o kitą vakarą Norman Thomas. Kapitalistai de-'

ir žmogžudžiai, prabuvę 
vieną- valandą lolani palo-j 
ciuj, įkuris randasi skersai i 
gatvę! prieš .teisdarystės na-! 
mą, tiapo pdįiuosųdti. ;

žmogžudžio paliudsavi-

Senai lauktoji* knygelė, stovyje, jei jos žymėtos

lę apdraudą, dideliam silp- rįos pastojo kelią pravedi- 
reyoliucinių darbo muj teisingos masinės po-nu me į 

unijų, labai silpnam išvys- litikos ir tolimesniam Par- 
yra seka-tyme darbo reformistinėse tijos vystymui, 

, nepajėgime mos:
pravesti reikalaujamos kon-•
centracijos keturiuose dis-: 
triktuose (Chicago, Cleve
land, Detroit ir Pįtts-

Tvirtos sektantinės 
Tendencijos ištisam Partijos 
darbe, kaip ir masinėse or
ganizacijose — tendencijos,

burgh), žymiam mažėjimo kurįos yra paremtos giliai 
'/ktlJrltim L* J

I Mptęrą Kovotojos del. Ko- blankose nė seniau, kaip 3 njnpių moter 
, munjzipp; jau'; spaudoj ė. mėnesiai j atgal. Pąliuosup- išmoko, kaip 

•i . , . . _ . . t ‘Nafės ja gaus prieš“ pirmą
.......... ...................... ............ • ™u smarkiai rūpinosi?J. b;j.želio- 

gas (ta matome Vokietijoj/Anglijoj, Japonijoj ir kitur), kongreso nariai. at-. Knygelė bus gana įčairi.
‘ ...................................... st°VU bat0 nariai pasirase !Joje apibudinamks 1 Marbi-

po ; peticija, reikalaujant ■ nįnĮęiu dalyvavimas kovdse 
Hawaii gubernatoriaus do-; nu0 Paryžiaus Komunos 
vanoti žmogžudžiams baus-1 laikų iki šios dienos. Sy- 

į kiu su aprašymu tų kovų, 
eina labiausią^', atsižymėju
sių tose kovose moterų bio
grafijos. Knygelė nebus 
vien “sausa” Istorija, negi 
apysaka. Tai] rinkinys is
torijos faktų, paįvairintas 
jautriais vaizdais iš tų isto
rinių įvykių, kuriuos apra
šo pačios tų kovų dalyvės 
ir kiti dalyvavusieji tose 
kovose bei jas mačiusieji.

Knygelėj yra sekami 
skyriai: Paryžiaus Komu- 
narės, Moterys Tarptauti
nio Proletariato Vadai, 
Darbininkės ir Valstietės | 
Kovoje Prieš Carizmą^ Dar
bininkės Pilietiniame Kare, 
Darbininkės i Socialistinėj 
Kūryboj, Lietuvos Darbi- 
hinkės ir Valstietės Darbi- 
hinkų Klasės Kovoje, Ame
rikos- Darbininkės , Kovoj 
Pries: j kąpit^zmąp Kiek- 
Viename ; iš į^^skyrįų ; ap
rašyta-' visa eilę ’moterų^ ku- 

M1 tae J HąiĮ^a- 
.jįizaviinię > t imtoji-
lirų 'pribM piiijžuaziją drt 
riziną* ;Arba A ątsižymėįoį di
deliu pasiaul^ojimu jau -iš
kilus toms v ! į <

Kaip viršuj į įriinėta) na
rės knygą gau^jprieš pirmą 
birželio, taį yi’ą pasiųsim 
kuopoms, iš nares ją 
atsiims sekamame susirin
kime. Bet narės turi būti J 
gerame stovyje.' Suspen- ! 
duotos nares knygelės ne
gaus. Pąliupsuotos narės 
taip pat skaitosi gerame

mę. Taipgi tuoj aus, po j 
žmogžudžių suradimo kal
tais, senate ir atstovų bute 
tapo įnešti biliai dovanojį- 
mui žmogžudžiams baus
mės. r

§anas, o kitą vakarą Norman inomas. Kapitalistai ae- . . v >v. .
a visas pastangas suversti krizio naštą ant darbinin-1 įsivėlė į žmogžudystę A- 

kų pečių. Socialfašistai padeda kapitalistams tame dar- menkos imperialistų tar-
be.

Nežiūrint, kokias radikališkas frazes socialfašistai ne
naudotų rinkimų kampanijoj, kiekvienas darbininkas tu
ri žinoti, jog socialfašistai yra jų priešai.

Vien tik Komunistų Partija kovoja už darbininkų kla
sės reikalus, veda griežtą kovą prieš skurdą ir badą, 
prieš algų kapojimą, už tuoj autinę pašalpą badaujan
tiems bedarbiams ir jų šeimynoms, už bedarbių ir so- 
cialę apdraudą kapitalistų ir jų valdžios iškaščiu, prieš 
imperialistinį karą, nes ta partija yra darbininkų kla- 
rės partija.

Taigi, šiuose rinkimuose darbininkai privalo remti 
/savo partijos, Komunistų Partijos platformą, jos kan- 
f didatus, kovoti už jos iškeltus obąlsius, nes tie obalsiai 
/ yra visos darbininkų klasės obalsiai.

Amerikos Komunistų Partija eidama į rinkimų kam
paniją iškelia sekamus svarbius obalsius:

1. Bedarbių ir socialė apdrauda iškaščiu valstybės ir 
darbdavių. • • ■

2. Prieš Hooverio algų kapojimo politiką., ■
3. Greitoji pašalpa, be suvaržymų iš valdžios ir.bankų 

pusės,' biedniesiems farmėriams; paliuosavjųiąs biednų- 
jų farmerių nuo taksų, ir kad nebūtų verstino skolų 
rinkimo. < x

4. Lygi teisė negrams, ir apsisprendimo teisė Juoda
jam Ruožtui. ’

r 5. Prieš kapitalistinį terorą; prieš visokią priespaudą 
darbininkų politinių teisių.

6. Prieš imperialistihį karą; už gynimą Chinijos liau-
? . I i

, šiuose rinkimuose Komunistų Partija dės didžiausias 
l pastangas, kad pasiekti kuoplačiausias darbininkų mases 
į kovai už tuos obalsius, rėmimui kovingos Komunistu 
I Partijos platformos, rėmimui jos kandidatų, kurie pa- 
\ siryžę ant kiekvieno žingsnio kovoti už darbininkų kla
sės reikalu#.

Mes, lietuviai darbininkai, turime įtraukti į rinkimų 
kampaniją, į kampaniją kovos prieš badą ir karą, kuo- 
nlačiausias lietuvių darbininkų mases. Už tai jau lai
kas planuoti įvairiose didesnėse kolonijose sušaukti pla
čias lietuvių darbininkų organizacijų konferencijas už
gynimai darbininkų kandidatų ir sudarymui tinkamų 
aparato vedimui plačios rinkimų kampanijos, idant būtų 

išaiškinti, kodėl kiekvienas pilietis darbininkas privalo

v dies ir Sovietų Sąjungos,f

nai. Ir imperialistų tarnai 
Washingtone, ir imperialis
tu tarnai Hawaii salose 
tuojaus sukruto į darbą, 
kad žmogžudžius paliuosuo- 
ti nuo bausmės. Ir žmog
žudžiai tapo paliuosuoti, 
nes jie yra imperialistų tar
nai.

Bet Tom Mooney, visai 
nekaltas, pūdomas kalėji
me. Tik nesenai imperia-? 
lįstų' tarnas, Californijos 
valstijos gubernator.j Rolph> ’ 
pakartojo, kad Modnėy turi 
būt laipsniškai •; nužudytas 
kalėjime. Jip nekaltas. Bet 
Calif Orni j os kąpitąlištUtlęl&V 
šė ant jo siiitb del' to^ kam

mą. i Jie laukė (prdgb^ \ jam 
atkeršinti. Jię ^udafe? prieš 
jį suokalbį, ir* dhjwį jį kan
kina kalėj imė>; nors ? faktų 
faktais įrodyta, kad jis ne
kaltas; t

Hawaii keturi žmogžu
džiai; Tapo paliuosuoti. O 
Scottsboro, Alabamoj,- Ame
rikos ; kapitalistai rengiasi 
nužudyti elektros kėdėj vi
sai nekaltus septynis neg
rus jaunuolius. 'Nei. atstovų 
buto, nei senato nariai, ka-

K *
balsupti už savo klasės kandidatus, idant būtų galima 
įtraukti į rinkimų kampanijos darbą kuodaugiausiąi 
dąrbipinkų, vyrų, moterų, jaunuolių, piliečių ir nepilie- 
citj, idant būtų*galima pasiekti ir supažindinti kiekvieną

tos nuo mokesčių narės 
taįp mat skaitosi suspep- 
duotoš, kaip /.‘ir mokančios 
mokestis^ jei' nežymėtos' il
giau, kaip tris mėnesius.

Labai svarbu, kad galin
čios užsimokėti tuoj aus mo
kėtus! mokesčius. Knygelė 
bus* apie 100 puslapių, su 
kelias-dešimt paveikslų, Jos 
atspausdinimas ir išsiunti
nėjimas lėšuos daug pinigų 
ir neturėsim iš kur paimti, 
jei narės nepasirūpins už
simokėti mokesčius. Kuo
pos turėtų išrinkti komisi
ją, kuri aplankytų skolin
gas nares ir pakalbintų jas 
užsimokėt.

LDSA. Centro Sekr.
S. S.

SOVIETAI DALYVAUJA 
ALIEJAUS KONFE

RENCIJOJ
NEW YORKAS. — Pa

saulinėj aliejaus konferen
cijoj, kuri prasidės sekan
čią savaitę, dalyvaus ir So
vietų Sąjungos > delegacija. 
Šioje . koiiferencijoj daly
vauja Ame^1^0 1

a pasiekti kiekvieną pilietį ; lietuvį- darbininku lip ^lietuvių kfai$imhlsų drganizaciją su iškeltaiš’Komunistų!; ;
Partijos obalsiais.

Daily Woi kei 10 cn kulia- ■ fšsišaknūjusiu - formalizmu.
n*« sim^as _na0'i Partija veda bendro fron- 

šimpių Partijos narystės be-1 ^o politiką nelanksčių ir 
y-_-—y v. Pait!ja dai tu-1 formaliu būdu. Ji dar ne- 

'! išmoko, kaip tvirtai susi
rišti su plačiosiomis nepar- 
tijinėmis masėmis ir refor- 
m i s t iniais darbininkais, 

: kaip dirbti senose unijose, 
kaip dirbti pagrindu jų kon- 
kretiškų reikalavimų (abel- 

ini reikalavimai) ir kartu 
su jais išdirbti reikalavi
mus. Tokiu būdu Partija 
pasirodo prieš mases, kai-

sikeitime.
bėra izoliuota nuo masių Į 
darbininkų, vyrų ir darbi- j 

r u. Ji dar ne-1 
išmoko, kaip surišti savo i 
kasdieninį darbą su siste- į 
matišku numąskavimu bur
žuazinės valstybės ir atvirų 
buržuazinių ir socialfašis- į 
tų partijų politikos ir de- ■ 
magogijos. Ypatingas Par
tijos silpnumas yra nepa
kankamas kovos vedimas 
prieš socialfašistus, pir
miausiai prieš Mušte grupę, 
'kuri, kaip kad dabartiniai 
streikai ir rinkimai rodo, 
padidino savo įtaką darbi
ninkų eilėse. Partija nepa
jėgė nurodyti Amerikos 
darbininkams revoliucinę 
išeitį iš krizio, kaip kad ji 
taipgi nepajėgė išpopuliari- 
zuoti pergalingą socialisti
nę gamybą Sovietų Sąjun
goj. Partija turi aiškiai 
paaštrinti ir praplėsti savo

vyriausių aliejaus gamini
mo firmų atstovai. Bus kal
bama, kaip sureguliuoti 
aliejaus gaminimą ir par
davinėjimą.

Sovietų atstovais yra Ra
binovich, Riaboval ir Frid
man. y Visi gerai patyrę toj

bet ne Partija darbininkų.
2. Biurokratinės darbo 

metodos, kurios pasireiškia 
“cirkuliarinių laiškų” vado
vybės metodoj ir perdide- 
liam skaičiuje apmokamų 
veikėjų Partijos priešakyj

i g a n izacijų, paralyžiuoja 
darbą žemesnėse Part, or
ganizacijose ir nustumia 
jas nuo tikro masinio dar
bo į “vidujinį Partijos ir 
paprastą darbą”, ir kliudo 
išvystymui kadrų ir inicia
tyvos žemesnėse organiza
cijose. Partija dar neįstei
gė kolektyvės vadovybės 
tikrai veikiančio aparato 
žemesnėse organizacijose ir 
turi tendenciją vesti darbą 
tik pep pavienius organiza- 
tbriuš. .

(Tąsa bus)

Spyietų Sąjungoj moterys darb ininkes pasirengusios ginti sa
vo darbininkišką tėvynę nuo im perialistų atakų. ‘ • •
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Alkanųjų Bedarbių Atmaršavimas į Bos
toną ir Pirmos Gegužes Demonstracijos

BOSTON, MASS. — 1 d. darbių kovas visos Massachu- 
gegužės, Mass. valstijos ba-Į setts valstijos miestuose ir 
duobai atmaršavo i Bostoną 1 ' miesteliuose, taipgi apie visas 
vai. dieną. Juos pasitiko de- skerspaines, kurias darė jiems 
šimtis tūkstančiu bedarbių ir 
dirbančiųjų darbininkų Bosto- > 
no sode, su griausmingais svei
kinimais. Kovos obalsiai prieš 

Lskurdą, badą ir išnaudojimą 
buvo priimti, nors, de) lietaus, i 
trumpame demonstracijiniame i 
mitinge. Toliau tęst mitingą, 
buvo negalima—perdaug lijo. 
Todėl demonstracija lyjant nu- 
maršavo Į svetainę: nors de-; 
monstrantai pavargę ir suly
ti, bet jų kovingumas nelaužy
tas. Užbaigta mitingas sve
tainėj.

• policija, miestų majorai ir vi- 
! sa kapitalistų valdžia, kad 
ipakrikdyt alkanųjų maršavi- 
mą, kad juos atskirti—izoliu

oti nuo vietinių darbininkų, su
mažinti jų Įtekmę darbininkų 

i masėse. Maršavimas pavyko 
tik todėl, kad maršuotojų ko
vingumas buvo nesulaužomas, i 
ir darbininkų masių prįtari- 

i mas, užuojauta ir parama vi
sur buvo didelė.

Maistą pietum suaukojoi 
simpatingi vietos smulkūs'biz-I 

i nieriai, lietuviai ir kitų tautų. | 
Tik nieko negauta iš taip va-j 

; dinamų “Chain Stores“ A. and, 
i P. ar National krautuvėse, ku- 
i rios yra didelių kompanijų, 

. I trustu Įstaigos. Reiškia, bent 
, pasilikimo badiiohų dalis smulkių biznierių pilta-

iria darbininkams, kovojau- į 

I tiems prieš skurdą.

tuviu svetainę ant kampo E, mas L.DiS. '5-'td Apskričio su- 
važiaviMas; Suvažiavo atsto
vų gražus būrys,: tai seni vei
kėjai mūsų jaunos organizaci
jos. Prie Įžangos drg. R, Mi
zara davė .trumpą raportą iš 
viso L.D.S. stovio, kas atstovus 
labai patenkino, nes tokios in
formacijos dar arčiaus supa
žindino Susivienijimo veikėjus 
su abelna organizacijos situ
acija ir teikė didesnės energi
jos tolimesniam Veikimui.

Iš Apskričio valdybos rapor
to paaiškėjo, kad per metus 
sutverta 2 naujos L.D.S. kuo
pos. Dabai’ Apskritys turi 11 
kuopų, bet yra dar vietų, kur 
galima būtų ii* daugiau k u b pu 
sutverti.

I i ' . ' ’

i Per. Apskričio vajų gauta

Pietūs

Bostono lietuvių darbi ninku i 
organizacijos prisidėjo prie;

ir Silver gatvių, So. Bostone, 
4 balsų didžiuma atmetė Be
darbių Tarybos prašymą su
teikti svetainę už dyką pie
tums; tokiu būdu liko $15 at
imta nuo paramos baduolių 
maršuotojų; o sandariečiai’ 
tautininkai ne sykį yra čia tu
rėję savo parengimus už dy
ką. Taipgi svetainės prižiūrė
tojas reikalavo, kad būtų už- 
m< kėta ir už popierą apdengt 
stalams net $2. Bet pasakius, 
kad svetainė paimta pietums 
su stalais ir, kadangi jūsų sta
lai nėra tiek švarūs, kad nau
doti neapdengtus, tai turite 
apdengti. Išgirdęs tą, prižiū
rėtojas pasitraukė murmėda
mas. Reiškia, amerikoniškai— 
lietuviškas fašizmas i 
diktuoja kenkt darbininkų ko
voms prieš skurdą. O prie šios 

I svetainės Įsteigimo yra prisi- 
idėję ii1 visi klasiniai pažangūs 
I darbininkai So. Bostone.

Darbininkai, 
kur d a b ai
tai

gyvai dalyvavo diskusijose vi
suose kalbamuose klausimuo
se, iš ko reikia tik pasidžiaug-

Apskričio Piki. Komitetas 
išrinktas kuone tas pats, tik 
su mažom permainom.

Kitas suvažiavimas bus Bri- 
dgeporte, Conn., kitą metą.

New Ilaveno draugai suren
gė skanią vakarienę ir šokius, 
pabaigus suvažiavimą; buvo 
dar proga ir ypatiškai su drau
gais pasikalbėti; už tai new- 
havenieČiai verti pagyrimo.

Dabar, po suvažiavimo rei
kalinga, kad atstovai tinkamai 
painformuotų savo kuopas 
apie vajų ir atstovų tarimus.

Delegatas.

WORCESTER, MASS

su-Viso su smulkiomis 
Draugams už

Išgirskite Alkanųjų Maršuoto- 
jų Raportus iš Eisenos i Bosto

ną. Dalyvaukite T.D.A.
Susirinkime

T.D.A. 13 kp. susirinkimas 
Įvyks 8 d. gegužės, kaip 10:30 
vai. iš ryto, 29 Endicott St. 
Visi nariai dalyvaukite, ir dar
bininkai, kurie nepriklausote, 

pateikite ir prisirašykite, žinot,

taipgi zj2 nauju narių. ( Abelnai.Ap- 
r * i I r z" \

apsi žiūrėkite, 
fašistiniai elemen- 

jus veda. į

skritys žymiai nariais paaugęs.
Iš tarimų pažymėtina,: kad 

šis Apskritys vėl nutarė turėt 
vajų per 6 mėnesius, prade
dant su 1 d. gegužės ir bai
giant su 1 d. diena lapkričio š. 
m. Už prirašymą naujo na-

BRIDGEPORT, CONN

trėnienė, D. Žemaitienė, J. Pe- 
trušaitis, J. Jakubka ir J. Pi- 
lipauskas; po 25c.: M. Tamo
šiūnienė, R. šerelis, O. Ceka- 
vičaitė, F. Degutis, P. Katinie- 
nė, A. Katinas, L. Vanagas, 
K. Pabelionis, J. Sinkevičius, 
J. Gies, A. Orentas, P. Kalė
da, A. Mureikienė ir J. Pūdi- 
mas.
rinkta $10.88. 
aukas širdingai ačiū.

Priimta 3 rezoliucijos: ,
1. Rezoliucija darbo klasės įka^ T.D.A. daug veikia, ir jo 

kovos reikalais, šioj rezoliu
cijoj protestuojama prieš ren
gimąsi imperialistiniam karui, 
prieš terorą ir persekiojimą 
darbo unijų, darbininkų orga
nizacijų ir jų vadų, prieš at
eivių varžymą ir deportavimą, 
prieš visokius darbo klasės ko
vų ir vienybės griovikus. Susi- 

' ’ ' ................. i pasisakė

M. K.

jų pavyzdingai; surengė jiems; 
gerus pietus Lietuvių svetai- j 
nėj, So. Bostone, Į kuriuos vie-. 
tinių darbininkų atsilankė apie 
150 ir apie 30 svečių maršuo- 
tojų. Pastarieji išdavė platų , 
raportą iš savo kelionės j Bos- 1 
toną, papasakodami apie be-

į Lietuvių Fašistų Žingsnis Prieš 
Bedarbius

Lietuvių Piliečių Kliubas, 
kuris valdo taip vadinamą lie-
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METIN

NEW HAVEN, CONN
L.D.S. 5 Apskričio Kuopų 

Atstovų Suvažiavimas

Balandžio 17 d., š. m.
New Havene, Conn., Įvyko pi)

WIIW

distriktas turi užvedęs daug 
bylų, kad gelbėti areštuotus 
ir jau nuteistus darbininkus, 
kurie vadovavo bedarbių or
ganizavimui. Taigi mes, lie
tuviai darbininkai, negalim at
silikti nuo T.D.A. veikimo ir 
stovėti nuošaliai. Mes irgi es
ame dalis darbininkų klasės.

Todėl, draugės ir draugai, 
susirūpinkim šiuo taip svarbiu 
momentu; skaitlingai būkime 
šiame susirinkime, kad išdirb-

’ rinkusieji vieningai
Balandžio 17'd., š m., Bendro] už Sovietų Sąjungos gynimą, 
_____  ___ ___ „j surengė bedarbių 1 

idraudos įstatymą, už ,
klasės politinių kalinių paliuo- planą del platesnio veikimo, 
savimą, už visas kovas ,veda- Atsimenat \įsi kalbą, dig. J. 
mas Amerikos Komunistu Par- Kraucevičiaus iš stieiko kovų 
tijos ‘ {Naujojoj Anglijoj ir drg. Ken-

2.’ Rezoliucija Californijos i tucky valstijos mainierių strei-
gubernatoriui Rolfui, reika- ko vadų. 
laująnt Tomui Mooney, War- 
renui Billingsui ir ] .

Veikimo Komitetas 
prakalbas. Kalbėjo draugas 
R. Mizara. Plačiai apsakė sa
vo Įspūdžius ir patyrimus iš

pašalpos ir ap- 
už darbo

savimą, už visas kovas ,veda-
rio Apskritys mokės po 50c. lankymosi Sovietų Sąjungoje.

per žmonių , atsilankė daug, kas 
parodo, kad žmonės domisi ži- 

j niomis iš darbininkų tėvynės.
Buvo statoma daug klausi-

už kožną prirašytą narį 
vajaus laiką.

Nutarta turėti Apskričio!
naudai piknikas šią vasarą, mų iš jo kalbos ir abelnai, Į 
Nutarta. paaukoti $125 L.D.S. kuriuos 
Centro reikalams. Priimta ke
letas einančiais reikalais rezo
liucijų.

Pažymėtina

kalbėtojas tinkamai 
atsakė. Buvo renkamos lėšų 
padengimui aukos. Aukavo: 
po $1 J. Valatka, J. Valinčius 

atstovai ir J. Staskus; po 50c.: M. Bal-

Visi žinot, kad ko- 
. va verda. Nestovėkime nuo- 

Imperial žaliai.
Valley politiniams kaliniams TaiPK> .v>'a ir daugiau svar- 
pilnos laisvės ' bių dalykų aptarti susirinkime.
' 3. Rezoliucija Alabamos gu-l Be kitko, girdėsite raportą
bernatoriui Milleriui, reikalai!-'martavusių alkanų bedarbių, 
iant laisvės 9 Scottsboro neg- kurie jau bus sugrįžę is Bos- 

i tono.rams jaunuoliams.
Darbininkas.
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ONCERTAS
RENGIA A.L.P.M.S. II APSKRITYS

Nedėlioję, 8-tą Dieną Gegužės-May, 1932
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJE

KAMPAS NORTH MAIN IR VINE STREETS, MONTELLO, MASS.

PRADŽIA 6-tą VALANDĄ VAKARE

mi
Liuosybčs Dailės Ratelio Choras Montello, Mass.’

Rengiamas vienas iš smagiausių ir Įdomiausių koncertų Montellos apielinkėje. Dalyvaus gražus ir pagarsėjęs MERGINŲ OKTETAS iš 
Brooklyn, N. Y. Geriausias talentas, parinktas iš visų Naujosios Anglijos chorų išpildys programą. Taipgi dainuos bendrai Stoughton, 
Lawrence, Haverhill, Worcester, Hudson, Norwood, So. Boston ir Montello chorai, susidedanti iš 250 balsų, suvaidinant “Raudoną Dainą,“ 
verstą iš ukrainų kalbos, “Bandūra.“ Darbininkai, nepraleiskite šią progą išgirsti ir pamatyti gražų, ir nepaprastą parengimą.

ĮŽANGA 50 CENTŲ
P. S. Taipgi Įvyks šokiai subatos vakarą, Gegužio 7 d,, su moderniškais ir lietuviškais šokiais, prie muzikos Bert Orris and his musical 

Reviewers. ' ‘ . ■ ■ < '

Drg. M. Undžienės 
Prakalbų Maršrutas 
Pittsburgh, Pa. ir 
Apiebnkėje

13 Kp. T.D.A. Koresp.
D. Lukienė.

NEW BRITAIN, CONN.
Būkite Patys ir Pakalbinkite 

Kitus Pribūti
Ai’ visiems mūsų kolonijos 

darbininkiškų organ izacijų 
nariams yra permatomas tas 
didelis darbas, kuris stovi 
prieš mūsų akis ir mes turim 
jį atlikti?

Čia prisilaikančios darbinin
kiškų bei progresyvių organi
zacijų kuopos nėra'-pakanka
mai skaitlingos nariais; savo 
susirinkimus dažnai atlaiko

0 d. gegužės, 8 vai. vakare,
1723 Jane St., S. S. Pittsburgh.

7d. gegužės, 8 vai. vakare, 
,Wilmerding, Pa., Lietuvos Sū
nų svetainėj.

8 d. gegužės, 2 vai. po pietų, 
New Eagle, Pa., mainierių sve
tainėj.

8 d. gegužės, 8 vai. vakare, stuboj, nors jų Įvyksta ir sve- 
APLA. 2 kuopos svetainėj, Mc tainėj.
Kees Rocks, Pa.

9 d. gegužės, 8 vai. vakare,1 rių iki šiol nebuvo progos pa- 
$18 Belmont St. N. S. Pitts- dėt reikalingo pamato taip di- 
burgh, Pa.

Minėtų kolonijų
darbininkai, stengkitės daly-

Bet del mažo skait
liai! lankančių susirinkimus na-

deliam darbui, kuris mus lau- 
lietuviai kia-

Pirmiausias dabar mums už- 
i politi

niame darbe bendrą veikimą. 
O dabar laikas tam geriaus 
pribrendęs.

Pirmiaus nebuvo galima nei 
su tūlais mūsų draugais susi- 

Visus kviečia Rengėjai. ! ^ajLėti gyvenimo ' iškeliamais 
dienos klausimais. Bet kuo
met Įkuteno pašones neatiai
di bedarbė, tai ir su rožančių 
poteriukų skaitytojais pasida
rė galima pasikalbėti. Taigi 
jau atėjo laikas, , kuris mus 
kviečia pasinaudoti proga ir 
atlikti savo uždavinius.

Pas mus lietuviški dirvonai

vaut prakalbose. T>rg. Undžie- davinys, tai užmegsti
nė plačiai aiškins apie Sovietų 
Sąjungą. Bus labai įdomu pa
siklausyt kiekvienam darbinin
kui ir darbininkei.

Pranešimas Naujosios Angli
jos Kom. Partijos Lietuvių 
Sekcijoms
Taip Pat ALDLD., ALPM
ir LDSA. Apskričiam, Vi- vra pakankamai platūs, apleis- 
siein Komunistinės Spaudos įi, nualinti.
Skaitytojam ir Rėmėjam ti, kad neštų

Draugai ir Draugės! kaip tik >’ra Pat« laikas, su

Juos pradėt dirb- 
vaisių, dabar

Spaudos piknikas įvy}^ j pradžia pavasario paleisti dar- 
/ t i \ -i j i noo ei i u tus ii aktorius, o su—liepos (July) 10 d., 1932 m., 

Olympia Parke, Worceste-
' ryj, Mass, šio pikniko pa- 
sekmingumas priklauso nuo 

: mūsų visų, draugai.
Pakelkite spaudos pikni- 

! ko klausimą savo susirin- ■ 
kiniuose; '______ _____
jas ir tuojaus pradėkite pri- žės 
sirengimo darbą prie spau
dos pikniko.

Visais informacijų reika
lais delei spaudos pikniko 
kreipkitės šiuo adresu:

M. K. Sukackienė,
18 Hillside St., 
Worcester, Mass.

laukę rudens, pasinaudosime 
savo sunkaus darbo vaisiais.

Mums yra reikalinga iš jū
sų, nariai A.L.D.L.D. 27 kp.t 
L.D.S.A. 83 kp., L.D.S. 108 kp. 
ir Vilijos Choro, dvasinė jūsų 

i pagelba ir pritarimas.
i Todėl rengkitės ir ateikite j 

išrinkite komisi- susirinkimą, kuris įvyks gegu- 
(mojaus) 8 d., nedėlioję, 

! 2 vai. po pietų, Lietuvių sve
tainėje. Pakalbinkite taip pat 
ateit mūsų pritarėjus bei šim
pa tikus.

Stiprus Ramstis.

FREEHOLD, nTj. .

Į LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jūrų laivais

BREMEN
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN j

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės:
57 BROADWAY, NfW YORK

NORTH GERMAN

Piknikas. Kalbės d. J. Siurba. 
Dainuos Sietyno Choras

A.L.D.L.D. 235 kuopa ren
gia pikniką, sekmadienį, ge
gužės 8 d., a,pt Jaskos farmos, 

{Englishtown Road, pusė my
lios nuo Freehold. Bus puiki 
programa. Dalyvaus Sietyno 
Choras iš Newarko po vado- 

Šalinaitės. Vienas 
redaktorių, J. Siur-

vyste B.
“Laisvės“ 
ba, pasakys prakalbą darbi
ninkams svarbiu klausimu. 
Apart to bus puiki muzika.

Jeigu tą dieną pasitaikytų 
lietus, tai piknikas bus kitą 
nedėldienį, gegužės 15 d., toj 
pačioj vietoj.

Komisija



■■MM • -

Puslapis Ketvirtas . Penktadienis, Geg. 6, 1932

Philadelphijos Policija Paplukdė Darbininkus 
Kraujuos Gegužinėj Demonstracijoj; Bjauriai

Sumušė 7 mėty Kūdikį; Primušė 4 Jaunuolius
PHILADELPHIA, Pa. 

Kadangi, Penn. 
vadinamas “blue law,

Po programos, nespėjus pra- 
valstijoj yra dėti riktuotis darbininkams į 

kuris eilę demonstruoti, puolė, tarsi 
nedėldieniais draudžia turėti j įsiutę šunes, policija,, 
demonstracijas, parodas ir kt 
o šiais metais P. 
pripuolė nedėlioj, tai 
tracija gatvėse buvo 
balandžio 30 dieną.

Į paskirtas vietas 13-tos gat
vės ir Thomson, 4-tos ir Fede
ral susirinko tūkstančiai dar
bininkų ir darbininkių pareik
šti protestą prieš badu marini
me bedarbių, prieš jų mėtymą 
iš 'namų,- prieš imperialistinį 
karą ir prieš imperialistų pla
nuojamą karą prieš Sovietų 
Sąjungą; taipgi susirinko, kad 
demonstruoti už apdraudą be
darbiams, už apgynimą Sovie
tų Sąjungos, už paliuosavimą 
Tomo Mooney, Scottsboro jau
nuolių, William Browno ir ki- 

^tų politinių Kalinių. Trumpai 
sakant, darbininkai susirinko 
pareikšti protestą prieš badą, 
karą, prieš lynčiavimą ir kali-j 
nimą darbininkų.

Apie 12 valandą jau buvo 
užpildyta abi miesto 
tūkstantinėmis miniomis, o kiti 
nuvažiavo prie miesto valdy
bos rūmo ir laukė ateinant de
monstrantų iš virš suminėtų 
vietų. Galima drąsiai sakyti, 
kad apie 20,000 darbininkų iš
ėjo i gatves apvaikščioti Pir
mąją Gegužės. Tai bus dar 
pirmas Philadelphijos darbi
ninkų toks skaitlingas pasiro
dymas gatvėse toj tarptautinėj 
jų, šventėj.

Valdžia sumobilizavo savo 
spėkas, visus mušeikas, gir
tuoklius iš visų' kampų ir ap
ginklavo nuo galvos iki kojų. 
Visa policija irgi buvo surink
ta is visų kampų. Visi prasi
kaltėliai policmanai, kurie jau 
per kiek laiko yra atstatyti 
nuo darbo, šį kartą buvo su- 
verbuoti ir apmokami po $10, 
suverbuoti daužyti darbinin
kams galvas.

Šioj vietoj ve kas tenka pa
sakyti. Kuomet bedarbiai rei
kalauja pašalpos, tai miesto 
valdonai atsako, kad nėra pi
nigų ižde. Bet daužymui be
ginkliams darbininkams galvji 
į vieną dieną praleido daugiau1 
70 tūkstančių dolerių.

13-tos gatvės ir Thomson 
programa prasidėjo kaip 12 
valanda dieną. “Benui” grie
žiant, sudainavo Internaciona
lą ir keletą kitų revoliucinių kus. Bet jei kalbėti apie kar- 
dainų. Bell Lawrence pasakė žygiškumą, tai tas kreditas 
prakalbą, nurodydamas svar- priklauso darbininkams, kurie, 
bumą Pirmosios Gegužės ir jos ■ būdami beginkliai, o nusiuntė 
reikšmę darbininkų klasei ir 
išnaudotojams. Jis pareiškė, 
kad mes demonstruosime, rei
kalaudami bedarbiams duonos 
ar darbo. Tuom pačiu kartu

S jis padarė pareiškimą į poli
ciją, pažymėdamas, kad jei Į 
mes tik reikalaujame duonos 
bedarbiams, tai jūs jokios tei
sės neturite daužyti darbinin
kams galvas; jūs, girdi, ir esą- klausimas.'Jei būtų reikalavę 
te darbininkai, gal už dienos C '
kitos ir jūs neteksite darbo, ir tos gatvės ir Vine, ant tuščio 
jūsų kūdikiai badaus; jūs ir loto, tai girdi, būtų davęs lei-

priversite 500,000 Philadelphi 
jos bedarbių badu mirti, nei 
išsižudyti, neigi galėsite visus 
kalėjime uždaryti. Tie šim
tai tūkstančių darbininkų susi
organizuos po vadovyste Ko
munistų Partijos ir tada kitaip 
su jumis atsirokuos.

M. Žalei.

Gali tamsta savo “filosofi
ją” išpyškinti dar bent keliuo
se šlamštlapiuose, bet man 
gaila savo spaudos naudoti 
nusišpicavusiems demokratijos 
apaštalams; o jūs tai prie jų 
esate, kaip prie šėpos raktelis 
arba kaip prie katės uodega.

Paulius Stukas.

r.:.: r ,—-r-;--.—r.— -T-w— .r’.:...--

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Gegužės 
demons- 
surengta

dalys

viešoji 
I ir slaptoji ir visokie mušeikos 
daužyti darbininkams galvas. 
Atsidarė tarsi tikras karo sto
vis. Pasipylė pyškėjimas, dau
žymas beginkliams darbinin
kams galvų. Klyksmas, ryks- 
mas visame parke. Pasidaro 
niekad negirdėta panika visa
me sode, 
tus, dūk, 
gauna, j 
moterį, skaldo galvas black- 
džekiais ’ir visokiomis geleži
mis bei buožėmis. Beginkliai 
darbininkai ginasi, kuo su
griebdami ir kaip suprasdami, 
nuo pašėlusių budelių. Jeigu 
iš žvėrinčiaus paleistų liūtus ir 
vilkus, išlaikytus keletą dienų 
neėdusius, į minią žmonių, jie 
taip bjauriai nebūtų puolę 
žmonių, nebūtų jų taip žalo
ję, kaip Philadelphijos polici
ja. Nutukę policmanai sumu
šė 7 metų kūdikį, rankutes iš
sukiojo ir surakinę verkiantį, 
klykiantį nusinešė į vežimą, 
tarsi būtų didžiausią revoliu
cionierių pasigavę; ir išdidžiai 
atsistojo prie vežimo. Pamąsty
kite, darbininkai. Sumušė 7 
metų kūdikį ir suareštavo.

Kuomet draugą Landį bai
siai sumušė ir jis be sąmonės 
gulėjo, visas kraujuose, vienas 
negras puolėsi jį gelbėti, ap
rišti žaizdas. Tai tą senelį po
licija taip sumušė, kad ir pa
starasis gulėjo be sąmonės, ir 
vėliaus tapo areštuotas. Ar 
bereikia bjauresnio, šlykštes- 
nio pasielgimo ? Ištikro tokie 
žmonės, kaip Philadelphijos 
policija, yra neverti ne tik 
žmogaus vardo, bet ir sveiko 
šuns.

Man teko irgi dalyvauti pa
čiame sūkuryje ir gintis nuo šo, kad aš nurodyčiau jo gau- singas ir jau' metai kaip be: 
įsiutusių dvikojų žvėrių. Rei- namų pinigų sąmatas. Bet, darbo' O tas pats Gricius pri-j 
kia pasakyti, kad darbininkai, ponuli, aš nesu fašistų kontro- dėjo, kad Stukas apmokamas! 
būdami beginkliai, < 
energingai kovojo už savo tei-! 
sę gyventi. Keletą dvikojų Į 
žvėrių jie nusiuntė į ligoninę.

Kapitalistinė spauda pleški
na ilgiausius straipsnius, kel
dama padangėn policijos 
“karžygiškumą” už išdaužy- 
mą beginklių demonstrantų. 
Taipgi pasako, kad policija 
“bliakdžekiais, biliais” daužė 
darbininkams galvas ir į ke
lias minutes ištaškė darbinin-

MONTREAL, KANADA

EASTON, PA.
ARLA. 32 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, gegužes 8 d., 1 vai. po pie
tų, Easton Baking Co. svetainėje. 
Tai bus svarbus 'susirinkimas, nes, 
apart kitų organizacinių dalykų, ran
dasi balsavimo blankos, taipgi ir del 
rinkimo delegatų blankos į speciali 
suvažiavimą' Pittsburgh, Pa. Visų na
rių pareiga atsilankyti ant šio susi
rinkimo.

mo 49 kuopos susirinkimas įvyks 9 
d. gegužės, 8 vai. vakare, 407 La
fayette St. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarstymui del la
bo savo organizacijos ir svarstysime 
prisirengimą prie alkanųjų maršo į 
Hartford, Conn. Iš Briageporto ba- 
duolių delegacija išeis 16 d. gegužės, Į

Hartforde bus 17 d. gegužės.o

biais mūsų gyvenimo klausimais. 
Pradžia 12 vai .dieną.

(106-107)

Policija, kaip pasiu
sta, ir kurį tik pasi- 
auną, seną, vyrą ar

val-

drg. 
čia

Del Klaidų Spaudoje
Parašydamas straipsnį: “Į 

Kanados Lietuvius Darbinin
kus,” padariau gana stamboką 
klaidą. Aprašydamas J. Gri
ciaus oportunizmą ir žalingą 
atsinešimą prie A.L.D.L.D. or
ganizacijos bei darbininkų ko
vų, neparašiau smulkiai daly
ko, kad išaiškinti, bet keliais 
plunksnos pabraukimais nusa
kiau bemaž Viską. .

i pareiga atsilankyti ,ant šio susirinki-
Todel, kad kiti draugai pe-1 mo ir kurie dar neužsimokėję už 

turėtų tokios rašymo mėtodos, S1UOS metus> Pasimoketi.

atsilankyti ant šio susi-
Sekr. L. Tilvikas.

(107-108)

13 kp. mėnesinis susi-ALDLD.
rinkimas įvyksta gegužes 8 d., 3 vai. 
po pietų, Easton Baking Co. svetai
nėje. Veikiausiai, šiame susirinkime 
jau bus atėję knygos antras tomas 
“Religija” ir visi pasimokėję nariai 
už šiuos metus jų gaus. Taipgi ir
kitų svarbių klausimų yra apsvarsty
mui iš klasių kovos ir t.t. Narių

LvnAvįj ICtOjAllv AIIVvVUvmj 

aš nori ir pataisyti arba papil
dyti, kas pasakyta. Reikėjo 
pasakyti, kad Griciui oportu-' 
nizmas yra arčiau prie širdies' 
todėl, kad jo ekonominis su-i 
stovėjimas jam nustato galvo
jimą ir jam su juo arčiau, o 
ne su kovojančiu proletariatu. 
Aš pasakiau, kad (Griciaus 
tūkstančiai nėra vien rankų 
darbo padaras, bet kartais gal 
ir labai sunkiai ištraukti cen
tai iš darbininkų, šis sakinys 
sukėlė masėse didelį nepasi
tenkinimą vien todėl, kad kaip 
kurie tiesioginiai nejuto to; 
antra, kad vien tik pasakymas 
toks politiniam priešam duoda 
galimybę užpulti. , Jiems ne
rūpėjo įsigilinti į pačią tikru
mą korespondencijos, bet tuo- 
jaus pradėjo lieti ašaras del 
asmens. Jeigu mes mokame 
gailėtis atskirų asmenų, o už
mirštame visą darbininkų kla
sę, jos skriaudas, tai, rodos, ne 
galimas daiktas.

Mano nuomone, kaip kurie 
draugai kraustosi vis tolyn 
nuo darbininkų klasės, o ar-

Valdyba.
(107-108)

susi-

Atsakymas ponui Liaukevičiui 
ir Kompanijai

“Keleivio” 14 No. Montrea- 
lo Sūnų ir Dukterų Draugijos 
trejybė nutarė, kad jiems kai
po “vadams” priklauso visa 
draugija taip finansiniai, taip 
idejinai, o jų idėjinis stovis yra 
fašistinis; kad sėkmingiau pra
varyti savo fašistinį darbą, 
jiems neapeina net paprastas 
padorumas bei klasinės kovos 
reikalas, o vien elgias su tokia 
pat nuotaika, kaip jie elgėsi 
Lietuvoje, būdami mažais 

, dininkėliais.
Pilniausia sutinku su 

Balandžio nuomone, kad
bosai nežiūri į dantis, o vien 
tik rėkia “Hurry up.”

Liaukevičius prakalbėjo tre
jybės lūpom: “Viešas paklau
simas k o m u n i stų ‘lyderiui’ 
Stukui.”

Girdi, Stukas peržengė vi
sas žmoniškumo ribas ir išva
dino politinėm prostitutėm. 
Taip, aš pasakiau, arba jūs 
esate bedugnės krašto minti
niai, arba dirbate už pinigus; 
bendrai imant, vaidinate poli
tinės prostitutės rolę. Kodėl 
taip? Ogi todėl, kad jūs vie
ną kalbat darbininkams, o ki
tą darote. Paimkime demo
kratizmo dėsnius, kur, daugu 
ma balsų; o kaip tik klausi
mas praeina dauguma balsų 
ir tas klausimas jums nepatin
ka, jūs staugiate, kaip alkani 
vilkai. Kodėl? Todėl, kad tinasi prie mūsų priešų, štai 
norite visur ir visada išlįsti su vienas draugas, atsistojęs pa
savo fašistine diktatūra. . reiškė, kad'Stukas netikęs or- 

Toliau, p. Liaukevičius pra- ganizacijai ,nes aš esąs netei-

sąmatas. Bet, darbo: O tas pats Gricius pi’i-į

o ganajierius’dr jų politinio iždo ne- ir gerai gyvėha.’ Aš norėčiau
kontroliuju. N e k ontroliuoju 
ne tik fašistų, bet ir kitų orga
nizacijų, tik tiek težinau, kai
po narys, kad pas mus nėra 
tokių dalykų, kaip suktybių.

Toliau, jis sapalioja, būk 
bolševikai norį pasiglemžti, 
Sūnų ir Dukterų Pašalpines 
Draugijos tūkstantį. Ne, po
nuliai, pas bolševikus — ko
munistus tokių tikslų nėra, 
kaip užgriebimas darbininkų. 
draugijų iždų ar tam panašiai, ta masių pakairėjimas ir neiš- 
Bet jūsų idėjos žmonių galima skyrimas to, kad masėse dar 

kurie dažnai žiūrima asmeniškai, o 
Paim- trūksta

paaiškinimo ;*■ vienas bei kitas 
draugas turi parodyti, kaip ir 
kur?

O, pavyzdžiui, apie Gricių 
yra kalbų, kad jis vertėsi, kaip 
emigrantų agentas; šalia savo 
darbo, vertėsi su namais ir pa
našiai.

Bendrai man įdomu pažy- 
meti, kad toji klaida neįvyko 
kaip paprasta, bet nedaskaity-

HARTFORD, CONN. 
ALDLD. 68 kp. Nariams 

Svarbus Pranešimas 
Draugai, kuopos mėnesinis 

rinkimas įvyks pirmadienį, gegužės
9 d., 7:30 vai. vakare, 29 Lawrence 
St., Vokiečių svetainėje. Visi nariai 
privalo atsilankyti šiame susirinkime. | 
Dalyvaus ir ALDLD. 3 Apskričio 5 
sekretorius, taipgi veikiausiai paste
bėjot organe “Laisvėj”, kad jau ir • 
šių metų knyga siuntinėjama ant
ras tomas “Religija.” Atsilankykit 
visi ir kitiems praneškit apie tai ir . 
bandykit atsivesti naujų draugų į šią 1 
draugiją.

į ligoninę keletą mušeikų. Jei 
darbininkai būtų buvę taip ap
siginklavę, tai ir tūkstančiai 
policijos ir mušeikų nebūtų 
galėję sulaikyti demonstraci
jos.

Policijos galva Dodge per 
spaudą “aiškina,” kad, girdi, 
leidimo klausimas nebuvęs 
tikslo klausimas, bet vietos

demonstrantai vietos prie 18-

juk tuomet nenorėsite, kad 
mirtų jie badu, o kovosite. Tai 
kodėl jūs dabar, daužysite gal
vas tiems darbininkams, kurių 
šeimynos jau badu miršta? 
Mes tik reikalaujame maisto 
ar darbų.

Šis pareiškimas paveikė į 
daugelį policmanų, ypatingai

4 tuos, kurie turi kiek tiek.pro-

Pirmiau negu buvo pradėta 
programa, vietos distrikto po- lįa buvo, bet ir pilna polici- 
licijos viršininkas pranešė, kad jos apsauga buvo duota. O 
galite laikyti mitingą, bet ne- darbininkų demonstracija buvo 
bandykite grupuotis ir daryti ištaškyta, paplukdyta kraujuo- 
parodą, nes jos mes neleisime, i Se. Darbininkai, mat, demon- 
Demonstruoti yra uždrausta, t stravo reikalaudami duonos 
pareiškia policijos^vii-šininkas. Į bei darbo, o Boy Scouts dė- 
Drg. Bell Lawrence pranešė,! monstravo, išreikšdami, kad 
kad bendras komitetas Pirmo- ■ būsią ištikimais kapitalistams 

naujame imperialistiniame ka
re. Tai ot d ei k o viena de
monstracija buvo apsaugota, o 
kita ištaškyta.

Išnaudotojai su valdžios pa- 
komitetas pareiškė, kad mes>gelba ištaškė darbininkų de
ri emonstru ošime vistiek, ar jūs monstracijas abiejose miesto 
duosite leidimą, ar ne. Toliau, j dalyse, nuplaudami gatves 
komitetas sako: jei bent kas j darbininkų krauju; mano, kad 
tokis įvyks, tai atsakomybė tuom privers darbininkus su
puola ant jūsų ir visos miesto tikti badu mirti, bet skaudžiai 
adnpnistracijos.

sios Gegužės apvaikščiojimo 
davė reikalavimą viešosios ap
saugos departmentui, kad iš
duotų leidimą, bet tas atsisa
kė išduoti leidimą. Tuomet

priskaityti tūkstančiai, 
grobė, grobia ir grobs. Paim- /trūksta klasinio išskyrimo, 
kime, , pavyzdžiui, Susivieniji- ’ Išskyrimas klasinio atsirube- 
mą Amerikoje, kooperatyvus žiavimo dar per menkai pakel- 
Lietuvoje ir t.t., ir t.t. Imki- tas. Toks kritikos tonas var
me dabar Amerikoje atsisky-toti asmeniui, kuris dar fakti- 
rusį nuo revoliucinio darbinin- nai yra organizacijos narys, 
kų judėjimo elementą; prie! nevertėjo, o pirma, pamačius 
jūsų sėbrų prisidėjęs, jis tuo-1 organizacijos narį, atsidūrusį 
jaus pradėjo darbininkiškų ! priešingam liogeryje, reikėjo j 
draugijų iždus graibstyti. Uis atskirti, o paskui kritikuoti,!

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių kuopos susirinkimas bus 
gegužės 6, pėtnyčios vakare, 8 vai., 

I Kubio salėje, 79 Jackson St. Visi 
____ nariai atsilankykite į laiką, kad ga- 

(107-108) lėtume užbaigti susirinkimą į kele 
tą minučių, nes tą patį vakarą įvyks 
I>r. Kaškiaučiaus labai svarbi pra
kalba.

Sekretorius.
(106-107)

A. M.

WATERBURY, CONN.
7-tą dieną gegužės, ateinantį šešta

dienį vakare, L.D.S.A. 12 kp. rengia 
smagią vakarienę su šokiais užbai
gimui žieminio sezono. Kadangi dau- 
giaus svetainėje parengimų neturė
sim ,tai rengėjos deda pastangas, 
kad šis, paskutinis parengimas žie
minio sezono būtų vienas iš pasek- 
mingiausių. Būtinas reikalas kiek
vienai narei nepamiršti šio mūs kuo
pos parengimo. Pašaliniai taipgi yra 
kviečiami dalyvauti. Linksmai lai
ką praleisit, o tuomi pačiu kartu, pa- 
remsit kuopą. Vakariene rengiama 
774 Bank St., (savuos kamb.) įžan
ga tik 50c. Tad dalyvaukite kuoskait- 
lingiausiai!

K p. Narė M. V.
(106-107)

FREEHOLD, N. J.
ALDLD. 235 kuopa rengia pikni

ką, kuris įvyks nedėlioję, 8 gegužės 
(May), ant Jaskos farmos, English
town Road, pusė mylios nuo Free
hold©. Bus puiki programa, daly
vaus Sietyno Choras iš Newarko 
ir drg. J. Siurba sakys prakalbą. 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti. Jei 
tą dieną lytų, tai piknikas bus se
kanti nedėldienį, 15 gegužės.

(106-107)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD. 43 kuopos susirinkimas 

įvyks 8 gegužės, Patliuno svetainėje, 
53 Bank St. Draugai skaitlingai su-

RIVERSIDE, N. J. I sirinkite, nes yra daug svarbių rei-
Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite- kalų aptarti, taipgi atsimsite kny- i -r-. 1 7“ x 1 «r>^
pikniką. Įvyks nedėlioję, 8 dieną ge- ja 
gužės( May), Plungio Parke, Cam- ta 
bridge, N. J. Bus prakalbos ir dis- simokėti duokles, kurie dar neužsi- 

| kusijos. Visi galėsite išreikšti savo mokėjote, 
nuomonę ir turėsite progos išgirsti 

' nuomones daugelio kitų draugų svar-

ratūros Draugijos 142 kuopa rengia j gas. Antras tomas knygos “Religi- 
—o ~~ I .0” jau gatavas, atsiimsite ją ir ki

tas knygas. Taip pat rūpinkitės už-

Sekr. S .Pietaris.
(106-107)

(107-108) i

SCRANTON, PA.
LDSA. 54-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 8 d. gegužės, 2 vai. po pietų, 
paprastoje vietoje. Turime gan daug 
svarbių reikalų aptarimui, tat visos 
narės dalyvaukite susirinkime.

O. Janušauskienė.
(107-108)

BRIDGEPORT, CONN.
Visos darbininkiškos organizacijos 

šaukia Jūs' į demonstraciją, 7 d. ge
gužės, Washington Parke, 3 valandą 
dieną, protestui už paliuosavimą ne
grų jaunuolių, Scottsboro, Alab., 
taip pat už paliuosavimą visų poli
tinių kalinių ir reikalavimui bedar
biams apdrdudos. Skaitlingai . daly
vaukite minėtoj demonstracijoj, pa
rodykime galę savo klasinio solida
rumo.

A. M.
(107-108)

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni-

Visų Mūsų Skaitytojy ir Platintojy 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 Komunistų Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietų Valdžia

Parašė Z. ANGARIETIS
Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—3cnt., S.S.R.S.—5 kp.

Šias knygutes galima gauti

“BALSO REDAKCIJOJ,

M. Laborius,
Tilsit, Pr., Memelst. 26, Germany
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

o

o

o

o

ožemiau 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 įgilimų. 
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. 
Išnarinamai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežaščių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saules ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirb'tiiias kvėpavimas. 
'Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu' pritroškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus./’ 
Pagalba Elektros pritrenktam.
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio., 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

mas.
Knygoje Pirmų j i Pagalba Ligoje plačiai 
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

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 giltine. 
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. 
Ąlchoholiztnas, nutukimas, liesumas.
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-

o

c

o

jis atskirti, o paskui kritikuoti, [ u . . .
voliucines darbininkų linijos' 
narį galima ir reikia kritikuo-1 
ti, nelaukiant, kol jis bus iš 
organizacijos išmestas; tik kri
tika turi būt pamatuota ir 
faktais paremta apie jo nukry- ■ 
pimus bei tendencijas.—Red.)

Padarytas klaidas pasmer
kiu fr pasisakau; kad ateityje 
kovosiu prieš tas ir visas kitas 
paklaidas nežiūrint, kas jas 
padąrys, z. . ■ . ( •

Draugiškai su Jumis. .
i < Paulius Stukas.

Komunistai iždų graibstymu Kaip priešą. (Krypstantį 
neužsiima jokios 
organizacijos ir jie 
nedaro ir nedarys, 
tai siekia paėmimo 
valstybės ir turtų, t. y. atėmi
mo iš buržuazijos ir pavedimo

darbininkų 
to nedarė, 
Komunis- 

galios ant
dimą. Čia Dodge bando nusi
plauti rankas, kaip Pilotas, ir 
pasirodyti svietui, kad jis ne- neturtingųjų klasei valdyti, 
kaltas šiame darbininkų krau-|Jie supranta aiškiai, kad visų 
i a 11 n J i m a rl n lirlr-la fomn frnmmj'A'ioic’ ‘irvo rJorkiLjo liejime. Bet dalykas tame, 
kad klausimas stovi ne del 
vietos, kur ta demonstracija 
būtų nebhvus, bet del demons* 
tracijos tikslo. Tą pačią die
ną juk d e monstrąvo Boy 
Scouts, patriotinė vaikų orga
nizacija, ir ne tik jiems va-

turtų gamintojais yra darbi
ninkai patys ir darbininkams 
viskas turi priklausyti.

* Kokiu ĮbūdĮu >aš efefcii boįšėvL 
kas dabar, o pii’mikijiš nebu
vau ?z Labai man gaila, kad 
pirmiau juom nebuvau ir ne
kovojau prieš savo amžiną 
priešą buržuaziją ir prieš jos 
palaikytojus, Socialfašistus ir 
renegatus. Tas parodo, kad, 
būdamas priešo liogeryj, negi 
gali būti darbininkų klasės 
draugu; o aš tame liogeryje 
pirma buvau nesu žiniai, nesą
moningai.

Toliau sakai: ”Ar to už
teks tamstai?” Tai maža, po
nuli. Verčiau išliek viską, ką 
tiktai žinai. Būčiau atsakęs 
kartu, o dabar tai nei šiaip 
nei taip. Kaip gi gali klausti, 
ar užteks? Mes žinome, kad 
jūsų agentūros veikia Rygoj, 
Paryžiuj, Rumunijoj, o kodėl 
negali veikti mažas štabeliu- 
kas, sakysim, iš trejybės, kad 
ir Montreale, z o pelno jam 
šiūr ' ‘ '

BINGHAMTON, N. Y

PRAKALBOS
Tarptautinio Darbininkų 

šigyhimo vietinė kuopa rengia 
prakalbas nedėlioj, gegužės 8 
dieną, pradžia 7, vai. vak., Lie
tuvių Svetainėj, Clinton St.

Kalbės pirmu sykiu Bing- 
hamtone ETHEL STEVENS iš 
Buffalo, N. Y.

Kviečiame visus lietuvius 
darbininkus ir darbininkes at
silankyti į šias prakalbas. Mo
mentas yra svarbus, todėl kiek
vienam yra naudinga išgirsti 
svarbių dalykų/,

Victoria,

Ap-
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ORGANIZUOJA MASES FAŠISTAMS
Žemiau talpinu laišką, kurį, mitingus, kad galėtu kalbėti . _ r _ r:_ t;„ -------- :
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Gerb. Tamsta:

NEW HAVEN, CONNVIETINES ŽINIOS
New Yorko Žinios

< . ExiMainierys.

NEWARK, N. J.VIEN TIK VYRAM

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

laikraš- 
jų viso- 
atsuktos

ryt ar poryt gali ir su 
bile vienu tas pats at- 
jei tik kuris išdrįsime 
už palaikymą savo gy-

laikys demonstracijas toj pa
čioj vietoj, kurioj buvo Gegu 
žinė ir apie 4 vai. po pietą.

Darbininkas.

darbininkus ir Komparti- 
Todel jų saldliežuvavi- 
neturi apgauti darbiniu-

; po pietų, Z. L. Strauko svetai- 
į nėję, 139 Steamboat Rd., 
1 Great Neck, N. Y.

Apart kito kalbėtojo, S. E.

įvyks 
dar 

tatai pri-1 
kada svetai-

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

Kunigai veda agitaciją, kad į • 
sekmadieniais mažieji bizniai j 
būtų uždaryti, ir visi turi eiti i

patar- 
ir už 
kainą,

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTj

NAUJAUSIOS MADOS

todėl jį 
lietuviai darbininkai 

matydavo tos

nę ir kalbėtoją bus galima 
gauti. Todėl visi bronxieciai

I sekite “Laisvės 
pamatytumėt, kada prakalbų 
diena bus paskelbta.

tarnai ardymui 
.Y, tai 
atsuktų

o

< >

■ a Penktadienis, Geg. 6, 1932 L AI S V ® . Puslapis Penktas

fašistai. Jie nori, kad fašistai 
darbininkams pasakotų apie 
Lietuvos “meilę,” “demokrati-l 
ją.”

Ve kokia tų žmonių “tiesi 
linija.” Jie labai rėkia, kuo- 

i met mes sakome, kad jie vie
nijasi su fašistais. Lai dabar 
pamato patys darbininkai. .

V. Bovinas.

man prisiuntė P. Balsys ir P. 
Kulis. Kaip matote, tai ši 
komisija kviečia mane kalbėti 
su fašistu Vitaičiu. Bet tame 
nieko naujo. Laiške minima, 
kad negalima kalbėti “siaurai 
frakciniai.” Ką reikia suprasti,! 
kuomet tie žmonės kalba apie 
/‘siaurą frakcionizmą?” Jiems 
“frakcionizmas,” tai kalbėji
mas apie darbininkų kovas, 
agitavimas už Komunistų Pai 
tiją. Šaukimas darbininkų ii Lietuvi Amerikos pilieeių 
kovas ir nurodymas, kaip dar-Kliub Great Necke ruošia 
bimnkus mulkina tokie rene-, ,.aka!b kurios įvyks sek. 
gatai, kaip Balsys ir jo vadai.madienyj. gegužės 8 d., 2:30Bet to dar negana. Komu-Į„_ rz T C? 4- ■»» rs i n 1 r z-x ntTrxIni
nistas nebijo kalbėti miniai? 
jei duoaama jam išsireikšti. ■ 
Pasitaiko, kad reikalinga eiti, 
komunistams į susirinkimus, 
kuriuos organizuoja fašistai ir Vitaičio, esate ir Jūs kviečia- 
neleidžia darbininkams kalbė-'mas kliubui patarnauti, kaipo 
ti. Bet čia dalykas visai kito- kalbėtojas. Temą paliekame 

»■ kio pobūdžio, šiame atsitiki-: Jūsų pasirinkimui, by tik bu
me Balsys organizuoja darbi- tų ne • siaurai frakcinė. Už 

sninkus Vitaičiui. Renegatai ( darbą apmokėti neišgalėsime, 
organizuoja kliubus, kad juo- bet kelionės lėšas apmokėsi- 
se galėtų kalbėti Vitaičiai, Ba- 
goČiai ir kiti darbininkų ne
prieteliai.

Lai kiekvienas darbininkas 
pamato ir atskiria šitą nusista-1 
tymą. Lai pamato, kaip toli1 
nuėjo renegatai. Jie patys or
ganizuoja ir rengia masinius i

Bronxieciai Rengs Prakalbas I 
Drg. Mizarai ar Undžienei

A.L.D.L.D. 23-čia kuopa nu
tarė rengti Bronxe prakalbas 
drg. Mizarai arba drg. Un
džienei. Tai labai pageidau
jamas dalykas newyorkieciam, 
ypatingai bronxieciams. Mat, 
nors minimiems draugams bu
vo prakalbos rengiamos čia 
pat pašonėj, Brooklyne, La

uciaus daugeliui Bronxo darbi- 
* ninku buvo pertoli arba keb

lu ten nuvažiuoti. O išgirsti 
žinių iš Sovietų Sąjungos vi
siems labai žingeidu.

Minimos prakalbos 
gegužės mėnesį. Diena 
nėra paskirta, nes 
klausys nuo to,

me. Prašome apsiimti.
Būtų gerai, kad atsakymą 

duotumit nevilkinant.
Su pagarba

P. Kulis
P. Balsys.

L.A.P.K. Prak. Reng.
Komisija

rie parengimus rengdavo toj 
pačioj vietoj pirmiaus.

Tai tik sužulikėję žmonės 
taip tegali elgtis. Jie žino, 
kad jeigu jie pasisakytų dar
bininkams, kas jie tokie ištik- 
rųjų yra, kad jie apgavikai ir 
buržuazijos 
darbininkų organizacijų, 
darbininkai tuojaus 
jiems nugaras. Jie tik melavi
mu darbininkus gali apgauti 
ir jų centais pasinaudoti.

Bronxo lietuviai darbinin
kai, nesiduokite save apgaudi
nėti. Tie žmonės, kurie turė
jo parengimą balandžio 3-čią 
dieną ant Clinton Ave., Bron
xe, pasivadinę save “opozici
jos draugai,” yra kontr-revo- 
liucionieriai, pabėgę arba iš
mesti iš Komunistų Partijos ir 
kitų darbininkiškų organizaci- 

ijų. Jie nieko daugiau bendro 
neturi su A.L.D.L.D. ar L.D. 
S.A. (Amerikos Lietuvių Dar-! 
bininkų Literatūros Draugija 
ar Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimu Amerikoje). Jie 
tik saldliežuvauja darbinin- 

j kams, idant galėtų jų centais 
pasinaudoti savo ypatiškai 
naudai, o pačius darbininkus 
palikti buržuazijos globoj.

žiūrėkite į jų darbus. Jų 
visi darbai rodo, jog jie tar- 

! nauja buržuazijai ir klaidina 
darbininkus. Jie jau sutvėrė 
savo taip vadinamą “darbinin
kų (donosčikų, kaip kiti juos 
vadina^ draugiją”' ir įsteigė 
savo laikraštį “Naująją Klam
pynę” puolimui ant revoliuci
nių darbininkų organizacijų ir 
jų laikraščių, “Laisvės”, “Vil
nies,” “Darb. Balso.” 
vienas pažiūri jų tan 
tin, ii- pamatys, kad 
kių purvų kanuolės 
prieš komunistiniai nusistačiu- 

špaltas, idant sįus 
ją. 
m as 
kų.

to j as-savo prakalboj sušuko: talistų uždaryti kalėjime ir 
“Visi už sovietus!”
/“Visi už sovietus*” pakar

tojo italai darbininkai.
Kalbėtojas: “Visi prieš bur

žuaziją!”
“Visi prieš buržuaziją!” 

pakartojo publika.
Is šalies žiūrint Į tokį elgė

si, gal tūliems .atrodo kaip ir 
per didelis “karščiavimasis.” 
Tačiaus “per didelis” entuziaz- 
ams yra daug geriau,' negu nei 
jokio?

Patartina Hobokeno lietu
viams darbininkams skaitlin
gai lankyti vietinius komunistų 
parengimus. Juose visuomet 
darbininkai; gali .daug ikoi naur 
jo ir.naudingo pasimokinti.

A. Gilman., j j

Ką Atstovauja Falšyvi 
“Kairieji” D. Federacijoj

NEW YORK. — Jack Sta- 
chel, darbuotojas D.U. Vieny
bės Lygos, sekmadienį 8 vai. 
vakare, duos prelekciją apie 
politiką socialistų ir Mustės 
“kairiųjų” grupės Amerikos 
Darbo Federacijos unijose. 
Prelekcijos vieta — Workers 
School, 35 East 12th St. Po 
prelekcijos seks diskusijos vi
siems. Tai bus vadinamas 
“Darbininkų Forumas.

Matulio arba Matulevičiaus,! . 
kaip jis vadinasi, ir jo poros 
“frentų” sukinėjimasis tame 
kontr-revoliucionierių parengi
me taip pat nereiškia to, kadi 
tai tie patys žmonės tą paren
gimą rengė, kurie pirmiaus ten 
parengimus rengdavo. Tiesa,

skiriami ten supūt.
Draugė Berkman, jauna 

darbininkų vadovė, guli p6 
areštu Bostone ant mirties pa
talo. Jinai pradės bado streiką pirmiau taip 
su 8-ta d. šio mėnesio, reika- klausius kalbėtojų 
Jaudama, kad ją paliuosuotų. kaip šiuo syk.

Scottsboro septyni jaunuo
liai pasmerkti nekaltai mirti 
elektros kėdėj ir tik per T. D. 
A. pastangas jų nužudymas 
atidėtas iki birželio 24 d. Da
bar T. D. A. duoda apeliaciją 
į Augščiausią Teismą.

T. D. A. rūpinas jų visų pa- 
liuosavimu; bet mes turime ei
ti pagelbon šiai organizacijai.

Tą pačią dieną • miesto cen
tro sode įvyks masinės der 
monstracijos už šių draugų 
paliūosavimą. Draugai, daly
vaukime1 Visi šiose demonstra
cijose. Protestuokime ir masi
niai reikalaukirtie, kad tie 
draugai nebūtų žudomi ir ka
lėjimuose pūdomi, o kad būtų 
tuojaus paliuosuoti. • Atminki
te, draugai, kad su didėjančiu, 
krizių 
mumis 
sitikt, 
kovot 
vybės.

Rašytojų Raportas Apie 
Kentucky Streiką. *

6 d. gegužės, 8 vai. vakare, 
I Dorscht Hali, 270 Crown St., 
i bus masmitingas. Garsūs ra
ižytojai išduos raportą iš Ken-į 
j tucky mainierių streiko. Šį ra
portą privalo išgirsti visi dar
bininkai. Kentucky negirdėtas 
teroras siaučia prieš darbinin
kus, ir badas, ligos ir nepa
kenčiamas vargas ten viešpa
tauja, šioj aukso šalyj! Bet 
darbininkai pasiryžę žūt-būt 
kovą laimėti. Padėkime, drau
gai, viską į šalį, o eikime iš
girsti šio raporto penktadienio 
vakare. ■ - •
Koncertas Šeštadienio Vakare, i

žės 2 d.,i išnaudot progą, nors darbininkų • organizacijos irgi 
ir be jokių atsišaukimų. Ir 
reikia pasakyti, kad dėmons- 
tracija buvo pavyzdinga; su
sirinkusi minia dar niekuomet 

atydžiai nėra;
prakalbų,.

Kalbėjo drau
gai L. Orlof ir. Roberts. • SKAITYKIT IR PLATIN-

! KIT “LAISVĘ

! į bažnyčią, o ypatingai prieš ; 
' pietus, kuomet būna mišios. ;

Well, ši agitacija parodo ! 
vieną faktą, kad jau kunigų j ; 
biznis irgi eina menkyn. Mat, į 
žmoneliai jau vis po biskį la- j 
biau pradeda praregėti, kad 
kaip nori melskis, o neturiu-': 
čiam duonos dievas neteikia, i

—o— į :
Sekantį šeštadienį ir vėl vi

so pasaulio proletariatas de-' 
monstruos. šiose demonstra
cijose darbininkai reikalaus 
paliuosuot 7 Scottsboro jau-! 
nuolius negrus, įkalintus ir nu-1 
teistus nužudyti. šio miesto

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Neapsakomai Svarbios Prakalbos
—apie —

LYTINĮ GYVENIM/^ IR LYTIES ETIKĄ 
Rengia Vietinė A.L.D.L.D. Kuopa

PENKTADIENI

6-tą Dieną, GegužOs-May, 1932
KURIO SVETAINĖJE

79 JACKSON ST., NEWARK, N, J.

Pradžia 7:30 Valanda Vakare

—o—
Sklokininkų Žulikystė

Yra sujudošėjusių žmonių, 
kurie nori pasidaryti sau fi
nansinio kapitalo vardu bei 
reputacija komunistiniai nusi
stačiusių darbininkų. Nelabai 
senai kontr-revoliucionieriai
sklokininkai Pruseika, But-! kol Matulis priklausė prie A. 
kus ir ko. turėjo koncertinį i,L.D.L.D. 23 kp., tai jis tankiai 
parengimą Bronxe. Ir va ta-1 būdavo parengimų komisijoj 
me savo parengime jie kryžia-Hr vadovaudavo tos organizaci- 
vojosi Bronxo lietuviams dar- jos parengimuose, todėl jį 
bininkams sakydami, kad tą Bronxo 
parengimą būk surengę tie pa- ! ten dažnai ir 
tys žmonės, tai yra, A.L.D.L.D. ■ organizacijos p a r engimuose. 
23 kp. ir L.D.S.A. 31 kp., ku- Bet Matulis jau senai toj or

ganizacijoj nebepriklauso. Jis 
pasigrobė A.L.D.L.D. 23 k p. 
pinigus ir pabėgo, su Grigu 

I ir kitais pora “frentų,” pas 
) kontr-revoliucionierius Prusei
ka, Butkų ir komp., jau pen-

I ketas mėnesių atgal.
Matulis, Grigas ir dar pora 

jų pasekėjų pabėgo iš A.L.D.
I L.D. 23 kp., pasigriebdami 
Itos organizacijos pinigus, ir 
nuėjo tarnauti kontrrevoliu
cionieriams Pruseikai, Butkui 
ir komp. Taigi, jeigu by vie
nas darbininkas remtų tuos 
darbininkų renegatus nors vie-1 
nu centu, tai sau blėdies pasi
darytų už .dolerį. Todėl, vie
toj tuos žmones remti, Bronxo 
lietuviai darbininkai turėtų 
juos ignoruoti visais būdais ir 
vyti laukan iš savo tarpo.

—o—
Hobokeno, N. J., Komunistų 
Frakcija Turi Gerų Pasekmių

Veikime

Dirbtuvės Užsidarinėja.

Mūsų mieste randasi suvirs 
15,000 bedarbių ir vis jų skai
čius auga.

Vienoj didžiulėj dirbtuvėj 
Sargent Hardware, kurioje 
1929 metais ir prieš tai dirbo 
keletas tūkstančių darbininkų, 
šiomis dienomis beliko tik apie 
1200 darbininkų. Ir tie dirba 
tik po tris ir keturis pusdie- 

Tai išeina po 15 ir 20 
valandų i savaite. Bet dar ne
gana.

štai gegužės 2 d. darbinin- 
j kai susirenka į dirbtuvę ir nie
ko ■ tokio nemanydami, eiųa 
prie laikrodžio užregistruoti 
savo darbo kortas. Kortas ran
da užrakintas ir notą prikaltą 
prie laikrodžio, kad jie nerei
kalingi ant neaprubežiuoto j 
laiko. Ir jeigu kuriuos pašauks 
atgal, jei bus reikalo, pažymė
ta, kad jiems užmokestis bus 
sumažinta 10 nuošimčių.

Vietinė kapitalistų spauda 
tą pačią dieną vakarinėj lai
doj pažymėjo, kad Sargent 
Hardware paleido 500 darbi
ninkų, bet “ne‘ ant ilgai.” ži
noma, tai melagystė. Man te
ko kalbėtis su viena ofiso dar
bininke; tai ji sakė, kad pa- • 
liks tik reikalingiausius dirb- •« 
tuvę prižiūrėti, o šiaip niekas ] 
nedirbs. Reiškia, kapitalizmo (tsboro negrus vaikinukus. De- 
krizis dar labiau auga.

Miestas Irgi Ant Bankruto
Kranto.

Flushing Russian and Turkish Ballis, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTAIWINKAIS, 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.

Kalbės Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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 gyveninio slėpi- 
nynus. Kiek susigraužimų, kiek kančių, kiek tragediją 
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.

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

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

Beje, girdėjau, kad visa 
apielinkė rengiasi prie mūsų 
koncerto šeštadienio vakare, 

’gegužės 7 d. Ir ištikrųjų nie
kas1 nbsigailės išgirdę šį kon
certą. ‘i i

Conn. Valstijos Demonstra
cijos ir Rinkliavos del 
Scottsboro Jaunuolių

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo Connecticut vals
tijos distrikto sekretorius drg. 
A. Tomkin praneša, kad gegu
žės 7 d. visoje eilėje tos vals
tijos miestų įvyks demonstra
cijos su reikalavimais tuojaus 
paliuosuoti visus devynis Scot-

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

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,

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:

Teko man pasikalbėti su 
viena pradinių mokyklų moky
toja. Ji nusiskundė ir pripaži
no, kad laikai blogyn eina; 
nesenai, girdi, nukirto mums 
10-tą nuošimtį algų, ir dabar 
girdėt, kad su pradžia rugp. 
mėnesio mokytojoms algų jau 
neišmokės; duos popieros 
šmotelius, kurie vadinsis 1. O.

Draugo R. Mizaros Prakalbos.

1 d. gegužės jo prakalbos, 
galima sakyt, vidutiniai pavy-j 
ko. Nors iš priežasties didelio 
lietaus publikos susirinko ne
daug, bet tie, kurie susirinko, 
išgirdo daug ką interesingo 
apie Sovietų Sąjungą ir pilnai 
pasitenkino; Aukų surinkta

monstracijos bus 1 a i k o m os 
Bridgeporte, Hartforde, New 
Havene ir kituose miestuose. 
Gelbėjimui Scottsboro jaunuo
lių nuo elektros kėdės ir finan
savimui apeliacijos į paskutinį, 
Augščiausią Teismą bus tą 

I dieną daromos masinės rink
liavos—Tag Days Waterbury, 
Hartforde,’ Bridgeporte ir kt.

Lietuviai darbininkai, gau
kite atatinkamas dėžutes ir 
reikalingas žinias ir eikite iš 
namų į namus ir gatves, rink-

I darni aukas tam greitam ir 
begaliniai svarbiau) reikalui.

. Conn. Dist.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Čia buvo nutarta turėti Pir
mos Gegužės apvaikščiojimą 
ant gatvės, bet. policija paro
dė tokį terorą, suareštuodama 
du darbininkus, kad toks ap- 
vaikščiojimas nebuvo galimas. 
Tačiaus svetainėj apvaikščio- 
jimas įvyko. Ir, iš organiza
cinio atžvilgio, buvo pasekmin
gas: du jauni darbininkai pri
sirašė prie Partijos.

Šį Hobokeno komunistų 
frakcijos mitingą galima va
dinti ir todėl pasekmingu, kad1 
jame dalyvavo geras skaičius Apsig/šios apielinkės distrik- jių kortų, gauta leidimas lai 
čia gimusių jaunuolių. Pir- tas turės Tag Day (rinkliavų kyti demonstraciją l 
miaus paprastai tokiuose mi- p- ' ' ‘ T‘ ‘ ’ 1 ’’ 1 ' 1 ' ' ‘ ‘ ' ''
tinguose jaunuolių labai ma- ninkai, 
žai būdavo galima matyti.' 
Jaunuolių ^dalyvavimas komu
nistiniuose susirinkimuose, iš
tikrųjų, yra labai įkainuoja
mas dalykas darbininkų kla
sei.

. '.Mitinge radosi diktokas VU„K ___ _________
skaičius italų darbininkų; ir miau nebuvo tokia reikalinga, 
jiė parodė gana gerą entuziaz-

NEW BRITAIN, CONN.

Įvairiu • karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos {valias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. LUTVINAS

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
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. Mūsų patarna
vimas prielankus.

Apvaikščiota Tarptautine

Rengtasi su viso pasaulio 
padengimui lėšų $9.85. Ren- milioninėm darbininkų masėm 

aukavu- apvaikščioti tarptautinę darbi
ninkų Gegužės Pirmą Dieną.

Paskleista atsišaukimai, par
sitraukta i-eikalinga literatūra, 

7 d| gegužės Tarp. Darb. pasigaminta obalsiai ant dide-

68 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-8728

gėjai taria visiems 
siems širdingą ačiū. ,

Tag Day
SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 

NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

i geriausioj 
dieną) mieste. Lietuviai darbi-; miesto dalyje ir reikia pasa- 

, turinti laiko, nueikite j kyti, tai pirmu kartu gauta 
tą dieną iš ryto į Labor Lycer' leidimas laikyti Gegužinę ant 
um, 36 Hawe St., užsiregis-j Main ir East Main gatvių kam- 
truoti aukų rinkimui ir gauti į po. Bet gamta, tąrtum suži- 
tam tikras dėžutes. Atminkite1 
draugai, kad T. D. A. šiandie 
parama yra reikalingiausia, 
taip kad dar niekuomet pir-

t

^jmą. Pavyzdžiui, italas kalbė- ^Billingsą, kurie nekaltai kapi-
Atminkite Tomą Mooney ir

hi to viso prisirengimo prieši
ninke, labai pakenkė; lijo, 
kaip iš viedro, pėr Visą popie
tį, iv dėmdnstračija negalėjo 
įvykti.’ . - ‘ 1 . ■ ■ ;

Tačiaus vakare laikytame 
mitinge nutarta ant ryt, gegu-1

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas _ Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žanu; ir MeŠlažarnės, taip pat 
Plaučiu ir Plaučiniu Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų-yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokejimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Sninduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZI M S HO EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien —‘10 A. M. iki 8 P. M.
Nedeliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai



(106-108)

S. S. 156 m

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

lietuviška užeiga, 
puikioje biznio vietoje, ant Stagg 

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

PARSIDUODA Lunchroomis geroje 
biznio vietoje, apgyventoje lietu

viais, slavais, lenkais ir kitais atei
viais. Ilgus metus darėme gerą biz
nį šioje vietoje ir kas tik čia stos, 
tas džiaugsis. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. 591 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y., arti Bedford 
Ave. Stotibs.

x
X

Puslapis šeštas . Penktadienis, Geg. 6, 1932 /

VIETINĖS ŽINIOS TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
REIKALAVIMAI

“ŽEMĖ IŠTROŠKUS

Foster Kalbės Masmitinge 1 Demonstracijos ir Tag Days 
už Edithos Berkman Ūmy 
Paliuosavimą

Delei Scottsboriečiy ir 
Tomo Mooney Paliuosavimo

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

REIKALINGAS džianitorius su ma
ža šeimyna prižiūrėjimui mažos 

apartment stubos.
GEORGE NOBILETTI

1763 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Bensonhurst 6-6631.

(105-108)

del gamtiškų priežasčių pra
nyko. Dabar Sovietų valdžios 
inžinieriai įtaisė mokslišką 
vandens parūpinimo sistemą, 
ir labai įdomu matyt, kaip 
smagiai ir sugabiai jie tą dar
bą dirbo. Judis pilnas vaiz
dingų scenų, dainų ir ’šiaip 
įdomių dalykų.

Vienas iš įdomiausių garsi
nių judžių, atvežtų iš Sovietų 
Sąjungos, yra “žemė Ištroš
kus,” kuris dabar rodomas Ca
meo teatre, ant 42nd St., ties 

New Yorke, šis 
paveikslas buvo 
pakraštyje Kara- 

arba, kaip papras- 
pūstynės. Persta- 

i v pradedant nuo

IŠRANDAVOJIMAI
SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pabandykite!
SAVININKAI MARČIUKAI

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
BROOKLYN, N. Y.

Broadway, 
krutamasis 
pagamintas 
kurna tyro, ; 
tai sakoma; 
to nuotikius 
devynių šimtmečių atgal tame 
Azijos kampe.

Tos vietos gyventojams vi
sados tenka kovoti už vandenį, 
kurio čia stoka. Bet pas juos 
yra padavimas, jog kadaise 
per tą kraštą plaukė upė; bet 
ąnų; gadynių jjarsuęis kariau
ninkas Tamerlanas, negalėda
mas tą plotą užkariauti, pas
kui atkeršijęs,—įsakęs karei
viams kokiais ten būdais su
vest upę po žeme, arba pa
naikint ją. Nuo to laiko ir 
prasidėjo didelis vargas del 

, vandens stokos, šitokis upės 
Manhattane—-ant 7th St.[ panaikinimas, suprantama, yra 

pasaka; bet Sovietiniai geolo- 
; vietoje 

upė kadaise ištikrųjų buvo, tik!

Drg. Wm. Z. Foster kalbės)
masiniame mitinge pirmadienį,. Brooklyno darbininkai 
gegužės 9 d
laujama, kad tuojaus būtų pa- Į ore, protestuodami prieš mir- 

tin nusmerkimą septynių Scot
tsboro negrų jaunų darbininkų 
ir reikalaudami juos paliuo- 
suot. Sykiu bus demonstraci
niai reikalaujama paleist iš 
kalėjimo Tomą Mooney.

Didžiausia tuo tikslu demon- 
i stracija įvyks Harleme; prasi
dės po pietų nuo 145th St. ir 
Lenox Ave. ir trauks iki 110th 
St. ir 5th Avė.

Brooklyne tą vakarą ant 
gatvių kampų bus laikomi keli 
mitingai delei scottsboriečių 
p a 1 i u o s a v i mo, kaip kad, 
Sheepshead Bay ir Jerome 

i Ave.; Wykoff ir White St., Jr 
kt.; :
ir Ave A, 2:30 vai. po pietų ir; _______________ ___
Madison Square 12:30 vai. vi-1 gaFatrado? kad toje 
durdienį. ®- 1 - - -xx-i—

■ Newarke, N. J., bus demons- 
jtraeija Military Parke.

šeštadienį ir sekmadienį 
yra Tag Days, arba rinkliavų 
dienos, kur darbininkės ir dar
bininkai su dėžutėmis vaikš
čios po namus ir rinks aukas 
gatvėse, kad gaut lėšų delei 
apeliacijos bylos Jungtinių 

Teis
me, į kurį kreipiasi Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas 
su reikalavimu panaikinti mir- 

) ties bausmę Scottsboro ber
niukams ir kuo greičiausiai 
juos paliuosuoti.

Gaukite Tag Day dėžutes 
iš sekamų vietų ir eiki
te su jomis į gatves, gelžkelių 
stotis ir kt. parinkti aukų de
lei išgelbėjimo devynių neg
rų jaunuolių darbininkų gyvy
bės :

Brooklyn—“Laisvės” rašti
nėj, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck Sts.; 1813 Pitkin Ave'.; 
524 Vermont; 1373 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.
j-T°f bus^ atdai os gjut, provo]tatorių ir šnipų rolę, 

iki i • —----------------I
'Gegužės 21 d. Nerengkite 
Atskirų Savo Pramogy

Šį šeštadienį New Yorko ir 
turės 

kur bus reika-|eilę masinių mitingų atvirame 1—1 ’ 1 J Y • IV*
liuosuota Edith Berkman. Mi-1 
tingas įvyks Irving Plaza sve-l 
tainėje, kampas 15th St. ir Ir-! 
ving Place, arti Union Square, i 
New Yorke; prasidės 7:30 v. j 
vakare. Jame dalyvaus ir 50! 
delegatų, išrinktų per įvairias j 
darbininkų ir ex-kareivių or-j 
ganizacijas, nuvažiuot į Wash
ingtona ir stačiai pareikalaut 
iš darbo ministerio Doako, 
kad besąlyginiai paleistų Edi
thą Berkman. Jinai be kauci
jos ir visai neteisėtai yra lai
koma po areštu, deportavimui 
į Lenkiją, susirgo džiova ir da
bar randasi ligoninėje.

Tuo laiku, kai F.ditha Berk
man jau bus pradėjus bado 
streiką, darbininkų delegaci
ja pastatys griežtą reikalavi
mą Hooverio valdžiai, kad be 
jokių išsisukinėjimų paliuo-! 
suotų šią politinę kankinę, gar-,1 
šią streikų vadovę.

Visus į mitingą šaukia Tarp-; 
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas ir Ateivių Gynimo Komi
tetas. Darbininkų Ex-Karei- 
vių. Sąjunga pareiškė, kad dės 
neatlaidžias didžiausias 
stangas delei Edithos 
man paliuosavimo. Tą 
užtikrina ir drg. Foster, Ko
munistų Partijos kandidatas į 
prezidentus ir Darbo Un. Vie
nybės Lygos sekretorius, kal
bėdamas vardan šios revoliu
cinių unijistų organizacijos.

PAS1RANDAVOJA forniciuoti kam
bariai su šiluma ir su kitais pa

rankamais. Diadas Ambrozevičius, 
406 South 3rd Street, Brooklyn, N.Y.

(105-107)

PARDAVIMAI
“SVIETAS IR KŪNAS’*

.Brooklyno ir New York o 
Paramount teatruose šiandie 
prasideda rodymas judamųjų 
garsinių paveikslų “The World 
and the Flesh'” (“Svietas ir 
Kūnas”). Svarbiausias roles 
lošia George Bankroft, Rusi
jos laivyno kapitonas, ir Mi
riam Hopkins, mylima rusiš
kos ponijos šokikė. Revoliu-!_______ ___
cionieriai užpuola aristokra-1 PARSIDUODA 
tus, baliavojančius su ja ir vi
sus areštuoja. Tai sukilimas 
delei nuvertimo caro valdžios.

Veikalas, matomai, gerai 
techniškai pagamintas; bet 
sprendžiant sulig pačių teatrų 
priduotų aprašymų, jis iškrai
po revoliucijos dvasią ir įvy
kius.

Social-provokatoriy Liudi
jimai Deportavimui 
Draugo Schneiderio

PRANEŠIMAS L.D.S. 1-mos 
KUOPOS NARIAMS

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniikai vyrų ir 

moterų ligai kraujo ir odos. 
Padarau iityrimų kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
W. 44th St., Room 

New York, N. Y. 
Valandai Prižaiimoi

Ryte uuo 10 iki 1, Po pietų nuo > 
iki 9 vai. vakaro 

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

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVYyyyv
X 
X 
X 
X 
X
X 
X 
X 
X

INC X 
XLietuvių Darbininkų Susivie

nijimo pirmos kuopos sekreto
rius persikraustė į naują butą. 
Kuopos nariai įvairiais reika
lais kreipkitės nauju adresu :

J. Kairys, 62-74 Fresh Pond 
Road, Brooklyn, N. Y.

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

NEW YORK. — Trečiadie
nį buvo pašauktas tardymai! į 
Ellis Islandą drg. Jack Schnei
der, kairiųjų kriaučių veikė
jas. Vyriausybė laiko jį po di
dele paranka ir rengiasi de
portuoti iš šios šalies'.

“Socialistas” kom paničnosj 
kailiasiuvių unijos vadas Kauf- 
manas atsiuntė du profesiona
lius streiklaužius brolius Skla- 
rus liudyt prieš drg. Schneide- 
rį. Svarbiausias jų liudijimas 
buvo, kad Schneideris yra Ko
munistų Partijos narys, kad jis 
dalyvavo ’Pirmosios Gegužės 
demonstracijoj ir kad jis “te
rorizuodavo” kompaničnos uni
jos žmones, vadinasi, kovoda
vo prieš socjalistų gengsterius 
ir skebus^ ' Tie liudininkai pra
šė tolesnį tardymą atidėti iki 
šio penktadienio, taip kad jie 
galėtų pristatyt prieš Schnei- 
derį daugiau panašių “krimi- 
nališkumų.” Geltonųjų unijų ssuirinkimas 
vadai ir jų agentai, kaip ma
tome, gana atvirai lošia bjau-

dėžutes ir reikalingas infor-j1*^ ......... K f Y‘
macijas nuo 10 vai. dieną 
8 vai. vakare.

pa-
Berk- Valstijų Augščiausiame 

patį

1 Prakalbas Atvirame Ore 
Šiandie Vakare Brooklyne

Lietuvių ir kitų tautų dar
bininkų bendras mitingas at
virame ore šiandie vakare 
įvyksta ant kampo Grand ir Le 
onard Sts., kaipo protestas 
prieš Scottsboro negrų jaunuo
lių pasmerkimą mirt ir reika
lavimas tuojaus juos paliuo- 
suoti. Prakalbas sakys, “Lais
vės” redakcijos narys drg. J. 
Siurba, Justin ir kiti, šį masi
nį mitingą rengia komunistų 
šeštos sekcijos dešimta kuope
lė. Kadangi jis įvyksta lietu
vių gyvenamo) vietoj, netoli 
“Laisvės”, tad tikimasi turėti 
mitinge ir daug lietuviškos pu
blikos. Mitingo pradžia 7:30 j
vai. vakare. Skaitlingai suei-1 . , 
kite pasiklausyti apie išnaudo- Apginkit Edithą Berkman 
tojų kruvinus suokalbius ir re
voliucinių darbininkų kovą, Už trijų dienų iš New Yor-j Lietuvių darbininkiškos

SUSIRINKIMAI
.BROOKLYN, N. Y.

ALDLD. II Apskričio Komitetui
II Apskričio 

Įvyks gegužės 8 
“Laisvės” name.

būkite.

komiteto posėdis 
d., 10 vai. ryte, 
Visi komiteto na-

riai
Gilman.
(107-108)

BROOKLYN, N. Y 
“i y; ‘ ‘ ‘ 

“Laisvės” Board Direktorių 
rinkimas į.vykš penktadienį, 
6 dieną, 8 vai. vakare, “Laisvės” na 
me. ..... U
te

Valandos:
Subatoinis
Apart Nedėldienių

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

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

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKfiS) 
GRABORIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir

• gimdymo organų
DR. M. FILŲRIN:

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE■
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

į Laikrodžiai, Deimantai ir 
| . Auksiniai Dalykai
i Dovanom ar patys sau norėda- 
imi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
sipirksite.

ĮVAIRŪS LATK-
I RODŽIAI NAU- 
i

IjAUSIOS MADOS
I UŽ PRIEINAMA 
į KAINĄ

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Stn 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

“LAISVĖS” Direktorių žiniai
“Laisvės” Board Direktorių susi-

, gegužės 
L- j 

Visi direktoriai būkite ir būki- 
laiku. I

Pirmininkas Weiss.
(106-107)

RIDGEWOOD, N. Y.
Liet. Darb. Susivienijimo 40 kuopos 

; įvyks 6 gegužės, 7:30 
vai. vakare, pas dd. Bložius, 1730 
De Kalb Avė. Apart kitų svarbių 
dalykų, bus renkami delegatai į LD 
S. Pirmą Seimą, kuris įvyks Cle- 
velande. Tad visi nariai dalyvaukite 
kuo skaitlingiausiai šiame kuopos 
susirinkime ir atsiveskite naujų ap- 
likantų Į draugiją. •

K. Nečiunskis.
(106-107)

BROOKLYN, N. Y.
• Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

Or- susirinkimas įvyks penktadienį, 6 d.
ės, 7:30 vai. vakare, Kliubo 

name’, 80 Union Ave., Brooklyn, N.
. Visi nariai dalyvaukite susirin-

!

ir

daimantus 
daiktų ži- ! 
pigiau nu- į

pnes reakciją; prisidekite prie; k0 į§Važiuos delegacija i gamzacijos yra prašomos ne- gegule 
kad rengt jokių pramogų gegužės j yamG/--_

: miiiLsiens luvjuu» pu-,21 šeštadienio vakare, nes kime ir atsiveskite naujų kandidatų
liuosuotų Edithą Berkman. Ji-! tą vakarą turės didelį bankie- perstatyti. į kliubą.

• v. > v i • 4-o v v» 1 z-v»F i ii i nnnn UAmn

priėmimo rezoliucijos, reika-; Washingtona reikalaut, 
laujančios tuojaus paleisti l ministeris Doak tuojaus pa- 
Scottsboro berniukus.

Re-

W.L Relief Didysis > 
Metinis Pokilis

Workers International 
lief, streikierių ir kitų kovoto
jų medžiaginio rėmimo organi
zacija, turės didžiulį metinį 
išvažiavimą Starlight Parke, 
177th St. ir West Farms Rd., 
New Yorke, birželio 12 die
ną. Bus muzika, šo
kiai atvirame ore, bazaras, 
sportai, masiniai lošimai revo
liucinių vaizdelių, judamieji 
paveikslai; dainuos Workers 
International Relief Choras ir 
kt. i
Amerikos darbininkų kovos 
per paskutinius dvyliką mėne
sių ; taipgi bus demonstracija 
už bedarbių apdraudos įstaty
mą ir Sovietų Sąjungos apgy
nimą. Visi ruoškitės atsilan
kyti į tą kovojančių darbo 
žmonių pokilį.

21 d
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Inai areštuota už vadovavimą į koncertui J balių Komu-
I Lawrence’o audėjų
■ kalėjimas jau įvarė jai džio--
vą;to vyriausybė ją vis tebe-J1U0S Aido Choro Merginų Ok- 
laiko Bostone po areštu, norė-i tetas, skambins Rusų Balalai- 
dama išdeprotuot į fašistinę) kų Orkestrą, bus deklamacijų, 
Lenkija. Už trijų dienų Edi-1 žaidimų ir t.t. Tame sekcijos 
tha Berkman, todėl, pradeda; parengime kalbės ir drg. I. 
bado streiką, pareikšdama, l Amter, vietinio Kom. Partijos

streikui";' nistų Partijos šešta sekcijai 
"Laisvės” svetainėje, kun dai-

bado streiką, pareikšdama, I Amter, vietinio Kom. Fartijos 
kad tol badaus, kol bus paleis-, distrikto organizatorius, revo- 
ta iš nevalios. bucinių darbininkų kandida-

Delegacija- į Washingtona 
susidės iš 50 atstovų nuo dar
bininkiškų organizacijų ir ten 
pareikalaus iš darbo ir atei- 
vybės ministerijos, kad ūmiai 

-------- ---------------------------  j paleistų laisvėn Edithą Berk- 
Ši pramoga bus išraiška j man> Bet delegacijos kelio

nei reikia lėšų. Todėl darbi
ninkų organizacijos it pavie
niai draugai yra prašomi grei
tai atsiliepti su aukomis, siun
čiant jas bei priduodant šiuo 
adresu: Edith Berkman Com
mittee, Room 410, 799 Broad
way, New York City.

tas ateinančiuose rinkimuose.

Draugių Motery Vakarėlis

New York 
Times .Square

Brooklyn .
Flatbush ir DeKalb

“PASAULIS IR KŪNAS”
(The World and the FleahJ 

Su George Bancroft ir Miriam Hopkins 
Sovietų Sqjungoa— 
Aristokratai Raudonųjų Paimti Belaisvėj—■ 
revoliucija su visa savo spalva, romansas, karStuma 

drama ir komedija
Su Amerikos žymiausiais artistais < 

--------------— Ant Estrados -------- -—*—-
NEW YORK

“The Bandwagon" \
Iškilminga muzikaliįka karikatūra 

Su 50 Aktoriais 
Prieinamos kainos

Gimimą
Rusijos
Rusijos jausmo,

BROOKLYN1 ,v
David Bines baletas 
Rubinoff ’ Orkestrą 
Kiti Pamarglnimai

Rodo be Perstojimo

žieminio sezono užbaigimo 
vakarėlį rengia lietuvių Dar
bininkių Susivienijimo Ameri
koje pirmai kuopa sekmadienį, 
gegužės 8 dą “Laisvės” sve
tainėje, kampas Lorimer ir 
Ten Eyck Sts., Brooklyne. 
Pradžia 6 valandą.

Grieš gera orkestrą lietuviš
kiems ir amerikoniškiems šo
kiams; bus ir kitų įvairumų. 
Darbininkės moterys visuomet 
suruošia geras pramogas ir 
gauna apsčiai publikos. Tiki
masi, kad ir šiame parengime 
turėsime įvalias jaunimo ir 
suaugusių. Visas ir Visus kvie
čiame atsilankyti, pasilinks
minti ir savo dalyvavimu pa
remti darbininkių kuopą, kuri 
varo svarbų darbą apšvietos 
srityje ir kovoje už darbininkų 
reikalus,- ... .

Rengėjos.

Sekr. A. Deikus.
(106-107)

SO. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 147 kuopos susirinkimas 

įvyks 8 d. gegužes, 10 vai. ryte, 738 
5th Avė., Hanover Kliube. Visi na
riai ir narės mųlonėkite į laiką pri
būti, nes turime daug svarbių reika
lų aptarimui. Taip pat atsiminki
te, kad jau labai laikas duokles už
simokėti.

............... ... .............. ■ ........................................................ ......

Telefonas: Stagg 2-JHOA

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK.

221 S. 4th St.,Brooklyn, N Y.
X-SP INDULIŲ DIĄGNOZA

GAZO ANESTETIKĄ
VALANDOS:

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

tik susitarus. /\

I Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
I žius ir kitus papuošalų daiktus. į
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
i Williamsburgieciams, kuriems ■ 
a pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius J 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise.
i Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
į kosite “Laisvėje.”
i VIKTORAS JANUŠKA
? 127-17 Liberty Avė
■ Tarpe 127 ir 128 gatvių
I Richmond Hill, N. Y.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

Sekr. A. Bružas.
(106-107)

---- _)—i-----—,
Darbininkų Susivienijimo 
susirinkimas įvyks 6 d. 

vakare, Hanover 
Nariai ir na- 

,nes

Lietuvių 
50 kuopos 
gegužės, 8 vai. 
Kliube, 738 5th Avė. ___
rėš visi pribūkite į laiką ,nes šis 
susirinkimas yra labai Svarbus, bus 
renkami delegatai j LDS. Pirmą Sei
mą, kuris įvyks pabaigoje birželio, 
Cleveland, O. Atsiveskite nauji) na
rių, eidami j susirinkimą.

Prot. Sekr. A. Bružas.
(106-107)

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV „s,
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

A

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

J. GARŠVA
Graborius

BPvOOKLYN, N. Y.

MECHANICS CAFETERIA
Savininkas J. Buividas

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

Atdara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare

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

402

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

LAISVĘ.

a r ' e

DEKAVOJU pacientams
Aš dekavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir n.uo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261

FP- ----------------------------------------------------------------- -------------
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