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WASHINGTON. — Ame-

Vokietijos j į] j t -s gj bedarbė. 
’ Dabar, b

štai, kur veda sklokos tiesus” kelias

Trockis 
dabarti-

METĖ BOMBĄ J AMERI
KOS KONSULATĄ

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Pažymėtina, kad daugelis 
metais

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
t Sekmadienių

kalbą New Yorko 
milionieriii laikrašty- 
Sovietui Sąjungos Ko- 
Partiją, su kalba lie- 

kurie savo

Tame pačiame rašte Trockis 
giriasi, kad 1917 metais ir jisai 
“buvęs su Leninu". Tąsyk Mi
liukovas ir Kerenskis Leniną 
ir Trockį vadinę 
militarizmo agentais,
esą, Trockį vadina kapitalistų 
agentu Stalinas ir Motolovas. 
Trockis darosi sau kapitalo iš 
1917 metų, kad jisai turėtų bū
ti bolševikas ir dabar.

Bet ponas Trockis pamiršo 
tik vieną labai menką dalykė
lį. Būtent tą, kad Leniną va
dino Vokietijos agentu Rusijos 
buržuazija, o Trockį vadina ka-

Virš 300 Dalyvių Griausmingai Pasitiko Įžanginę Kalbą 
Komunistų Partijos Atstovo. Pruseikimai Menševikai 
Tiek Mizernai Pasirodė, Kad Nestatė Savo Kandidatų

Į Prezidiumą — Nenorėjo Parodyti, Kiek Mažai Jų.

Renegatas Trockis kalba, 
kad ir jisai leninistas, nes In
ninas jau mirė, tad lengva ša
lę jo atsistoti. Bet 
griežtai priešingas 
niams leninistams.

Taip ir mūsų renegatai. Jie 
dar kalba, jog “jie su Komin- 
ternu”, bet priešingi Komunis
tų Partijai Amerikoj, o dar la
biau priešingi, tai lietuviams 
komunistams. Na, kiek gali gi 
paliesti Pruseiką arba kitus 
renegatus Komunistų Partijos 
ir jų veikimas Maskvoj, Berly« 
ne arba kitur. Tad tos Parti
jos yra'ir jiems “geros”."

Trockis vėl prabilo kapitalis- 
tų spaudoj apie “Stalino dik
tatūrą”. Suprantama, Troc
kis gauna iš kapitalistij riebiai 
apmokėti už savo raštus, nes 
jis yra stipri kanuolė prieš So
vietų Sąjungą.

Bet draugai galite palyginti 
Trockio 
“Times”, 
j e, prieš 
munistų
tuviškų renegatų, 
“Klampynėj" kalba prieš Ame- . ___ ,
rikos Komunistų Partiją. Jūs rikos Darbo I edei acijos va- 
pamatysite, kad kapitalistų lai- das Edward F. McGrady 
kraštyje kalba dar švaresnė!

KRISLAI
Trockis Kalba.
Su Mirusiais.
A.D.F. Vadai.
Bernard Shaw.

Rašo M a rksis tas.

A. D. F. Vadai Bijo 
Revoliucijos

labai susirūpinęs darbinin
kų susipratimu. Jisai atvy
ko į Washingtona, kad per
sergėjus Amerikos kapita
listinę valdžią nuo revoliu
cijos, kuri “gali kilti, jei dar

Jisai atvirai pasakė, kad 
jei federalė valdžia neda
rys nieko del sušelpimo be
darbių darbininkų, tai “re
voliucijos durys plačiai ga
li atsidaryti”. Revoliucijos 
Amerikoj labiausia bijo, tai 
tūli “darbininkų vadai” ar
ba, kaip kad juos tikrai rei
kia vadinti, tai kapitalistų 
klasės agentai darbininkuo
se.

Federalė valdžia nieko 
nedaro, kad sušelpus bedar
bius darbininkus. Yra siū
loma pravesti bilių bedar
bių pašelpai, kuriuo mano
mą sukelti apie $500,000,000. 
Bet tai nieko nepagelbės 
darbininkams kaip kad ne
gelbėjo Hooverio $2,000,- 
000,000 planas. Darbinin
kai turi kovoti už socialį 
apdraudos bilių, kurį siūlo 
darbininkų 'organizacijos.
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Skaitlingas ir Sėkmingas Vilnies’ 
Suvažiavimas

Sheboygan, Milwaukee, Ke
nosha, Springfield, West
ville, Ill., ir eilės kitų arti
mų ir tolimesnių miestelių.

Apart jau tilpusių dieraš- 
tyj pirmiau siųstų pasveiki
nimų, suvažiavimui priduo
ta daugybė. Aukų su pas
veikinimais sudėta $1,008.- 
85. (Tiek buvo rašant šią 
žinią). Iš tolimesnių kolo
nijų daugiausia sudėjo cle- 
velandiečiai — arti $170.

Ryte suaukota $40 Komu-

CHICAGO, Ill., geg. 8.— 
“Vilnies” Bendrovės suva
žiavimas, prasidėjo 10 vai. 
ryte, su 321 dalyviu: 23 
nuo ALDLD. kuopų ir ap
skričių, 17 nuo LDSA. ir 6 

j nuo ALPMS. Kiti visi Ben
drovės nariai. Vėliau betgi 
dalyvių skaičius žymiai pa
sidaugino.

Atidarius suvažiavimą 
kalbėjo Komunistų Partijos 
Chicagos Distrikto sekreto
rius d. John Williamson. Jis
pasveikinęs suvažiavimą pa- j nistų Partijos rinkimų va- 
žymėjo didelį skirtumą šio | jui.
nuo pernykščio suvažiavi-1 Po sveikinimų kalbėjo 

jmo, pažymėjo, kad išmeti-1 nuo Centro Biuro d. A.
mas Pruseikos, Strazdo ir j Bimba. Ėjo diskusijos.
Ko. buvo labai sveikas da- Suvažiavimas baigėsi di- 
lykas lietuvių darbininkų dėlių entuziazmu.
judėjimui, paskui apibūdino 
dienraščio rolę ir uždavi- tų, kurie pereitais 
nius šiuo svarbiu momentu, palaikė pruseikinius, iki ne-

Dalyvių atvykę iš Cleve-' permatė jų viliugystės, da- 
lando, Detroito, Grand Ra- bar tvirtai stovi su Partijos 
pids, net West Frankfort, vadovybe, už Partijos liniją.

Per i'iadio kalba visoki dar
bininkų mulkintojai. Komunis
tams, suprantama, labai sunku 
gauti progą kalbėti. Pereitą 
sekmadienį kalbėjo vienas Am
erikos Darbo Federacijos va
das, tūlas Holander.

Bet ką tas “vadas” kalbėjo? 
Kuomet darbininkai badauja, 
šiame kapitalizmo krizyje ji
sai kalbėjo apie Amerikos pi
liečių karą ir karštai “kovojo 
už negrų vergų paliuosavimą”, 
kurie jau senai paliuosuoti iš 
verstinos vergijos. Reikia 
stebėtis, kaip tie pardavikai 
moka darbininkus mulkinti.

Kad nereikėtų kalbėti apie 
šių dienų kovas ir darbininkų 
algų kapojimą, tai jie kalba 
apie Amerikos vėliavą ir šim
tus metų atgal. Mat, čia gali
ma pasakyti “karšta” prakal
ba be jokio pavojaus/

Kalbėti apie kovas šių dieniu 
darbininkij visai kas kita. Už 
gerą prakalbą galima , patekti 
į belangę arba ir buožitj gauti. 
Kaip matote, tai yra labai ge
ras išrokavimas sakyti prakal
bas apie praeities darbininkų 
kovas.

WASHINGTON, D. C.— 
Valdžios departmentas ga
vo žinių, kad Japonijoj 
(Nagasaki), kur randasi 
Amerikos konsulatas, buvo 
mesta bomba, bet laiku pa
stebėta ir užgesinta. Bom
ba nesužeidė nieko, bet bu
vo uždegus namų. Vienok, 
nuostolių labai mažai pada
ryta.

DARBININKU KANDIDATAI DAUG
BALSU GAVO SLA RINKIMUOSE

Čia seka balsavimų pasek- S. Bakanas . 
mės SLA. organizacijoj, j G. J. Stungis 
Kaip dabar jau matome, tai 
darbininkų kandidatai gavo 
stebėtinai daug balsų. Ma
tomai, kad darbininkai jau 
nepasitiki fašistais. Dau- 

' giausiai balsų gavo socialf a-

Maskvos Laikraščiai Apie Francijos 
Prezidento Nužudymą

MASKVA. — Maskvos 
laikraščiai, . “Izvestija” ir 
“Pravda”, jau pareiškė apie 
Gorgulovo pasikėsinimą ir 
nušovimą Francijos prezi
dento Doumero.

Vienas ir kitas laikraščiai 
r - v< _ , r_____ i, kad bandymas

pirmosios balandžio niėne- yjillerando ir policijos virši- oin rlnlznriAci hvam n ' • i i , • i i z-n

Iš Sovietų Sąjungos
tas”, jog yra kaip tik 
priešingai. Jisai buvo “bal
tagvardietis banditas, kuris 
pasirodė ne tik savo ideolo
gija, bet ir savo veikimu 
prieš Francijos-Sovietų Są
jungos santikius ir taiką.” 
Dar toliau “Izvestija” sako:

“Nužudytojas Francijos 
prezidento yra atstovas bal
tagvardiečių banditų, kurie 
turi prieglaudą Frakcijos 

 

sostinėj ir tikisi dai/laimė- 

 

ti savo prarastas privilegi
jas kilus karui.”

Franci ja per 15 metų tuos 
baltagvardiečius priglaudė, 
maitino ir dengė jų prasi
žengimus. Kaip dabar 
Franci ja pažiūrės į tuos 
baltagvardiečius, kurie jos 
prezidentą nužudė?

Automobiliai
( Stalino vardo automobi- j 

lių gamykla (buvusi AMO) (pareiškė 

šio dekados programą išpil-! 
dė 100 nuoš. Sustatyta 395 
mašinos.

Udarninkai šturmuoja 
naują technikos laipsnį, 
stengdamiesi išpildyti ba
landžio programą — 1,400 
mašinų.

2,869 
2,092 

M. A. Raginskas .... 2,231 
S. Mockus.................... 1,846
J. Sekys....... . .............1,005

Ant Daktaro Kvotėjo:
Dr. I. B. Bronušas .. .2,948 

.... 2,396 
Dr. J. S. Staneslaw . 1,707

Draugė M. Undžienė Kalbės šista; tai reiškia, kad SLA* Dr. E. G. Klimas .
Baltimorėj, Md. ir 
Chester, Pa.

Baltimore, Md., prakal
bos įvyks 11 d. gegužės, 8-tą 
vai. vakare, Lietuvių svetai
nėje, 853 Hollins St.

Chester, Pa., prakalbos 
bus 12 d. gegužės, 7:30 vai.

žymus rašytojas, George Ber-1 vakta,A. K.Iiabo
nard Shaw, prabilo apie Ame- svetainėj, 339 4th and Up- 
rikos “sausąjį” įstatymą. Ne land St.
viską mes galime imti už gryną Draugė Undžienė kalbės 
pinigą, ką rašo Shaw, bet jisai japie darbininkų gyvenimą 
tankiai pasako geros teisybes. Svietų Sąjungoje, kurį ji 

Shaw sako, kad Amerikos . . . .L. ’ ,

--------- , VM.X X ------------- ----  

nariai nepasitiki senais sa
vo vadais.

Darbininkų kandidatais 
yra M. Mockevičius, J. Mi
liauskas, P. Mažeika. Fa
šistai manė, kad jie jau ap
sidirbo su darbininkais ir 
galės dabar jau patys vieni 
šeimininkauti, bet jie apsi-’ 
riko.. Darbininkų pavojus 
jiems vėFgreitai bus vyriau
siu klausimu.t

SLA. Viršininkų Balsavimo 
Pasekmės

Ant Prezidento:
F. J. Bagočius ............ 3,172

Angli jos Bedarbių Skaičius Vis Didė ja
LONDONAS. — Bekal-|ir reikalavimai vilnonių ir 

bant apie 
dalykai vis pina blogyn. 
Anglijos., valdžios paskelbi
mu, bedarbių skaičius da
rosi didesnis.' Darbo mjnįs- 
terio pranešimas sako, kad> 
tik trumpu laiku' bedarbių

“gerus laikus”' bovelninių gaminių.
/'t 4 x -x o * Lv *1 z*\ ▼ vi ' * • v 1 —• "I • *1 •

. Todėl 
pasireiškė didesnis nedar
bas ir audimo pramonėje. 
Abelnai palyginant, tai vi
sa pramonė labai sumažė
jo nuo pereitų metų. Mac- 
Donaldo valdžia negali su

skaičius paaugo vėl 84,849. rasti būdų, kaip pagerinti 
Ta skaitlinė pakilo tik nuo darbininkų padėtį.

sausasai įstatymas yra labai | ^a^a^ &el a* žino, nes ką tik 
“sėkmingas”. Sako, kad ir tie, ! sugrįžo po išbuvimo ten 
kurie perkasi gėrimą iš butler apie penkis metus. Mote- 
gerių, palaiko sausąjį įstatymą rims ypač svarbu išgirsti į

apie tai, ką atsiekė Sovietų | Ant Vice Prezidento 
Sąjungos moterys. Jinai (A. Mikalauskas .......  4,026 mos’
taip pat atsakys į klausi
mus apie Sovietų Sąjungą, 
o klausti yra 
prisirengkite 
dalyvaukite.

(mat, jie perka ir parduoda). 
O prie to, tai Amerikai sausa
sis įstatymas davė daug didesnį 
ir žalingesnį požeminį pasaulį,- 
raketierių gaujas ir daugiau 
supuvimo. Yra žmonės, kurie 
iš to turi pelno.

ko, tad visi 
klausinių ir

S. Gegužiš ./..
J. J. Bachunas

kovo 21-mos dienos iki ba- 
3,172 landžio 25-tai dienai. Be, 
1,9811 to, dar reikia tikėtis, kad 
2,123 tos skaitlinės nėra perdė

tos, bet visuomet mažina*

Bandė ir Sovietų Sąjunga 
tokį įstatymą. Bet kuomet jo 
pasekmės buvo neįgiamos, tai 
darbininkų valstybė jį pakeitė 
kitokia kovos forma prieš gir
tybę. r

žinoma, kapitalistinės .vals
tybės to negali padaryti, ką ga-

Rengėjos.

Ii darbininkų. Kbrupcijos, ra- 
ketierizmas it visas požeminis, 
svietas: Sovietų Sąjungoj pra
nyko su pranykimu kapitalizmo 
valdžios. I

Jinai i A. Mikalauskas .
M. J. Vokietaitis ... 1,449! Darbo ministerija aiški-
M. Mockevičius .... 1,529; na, kad darbininkų paleidi-

Ąnt Sekretoriaus: imas iš darbų yra todėl, kad
P. Jurgeliutė ......... 2,905 !----- 11--
J. Miliauskas., .... 1,786
V. M. Čekanauskas .. 2,256

Ant Iždininko:
K. P. Gugis ............. 3,541
X Tateila ................  2,177
P. Mažeika . .......... .1,450

Ant i Iždo Globėjų: <
J. (Januškevičius ... • 3,514

Darbo ministerija aiški-

Kuo-

Telefoną Darbininkai 
Streikuoja Meksikoj

MEXICO CITY. — 
met telefono kompanija pa
skelbė, kad panaikina savai
tinę darbininkų mokestį ir 
atima vieną dieną poilsio, 
kurią darbininkai' turėjo 
iki šiol, tai darbininkai pas
kelbė streiką ir visas mies
tas paliko be telefono susi
siekimo.

Kompanija pastatė polici
ją saugoti telefonus, kad 
streikieriai negalėtų pikie-

i sumažėjo anglies reikalavi
mai. Sumažėjo ir pramo
nės gaminių reikalavimai. 
O kuomet mažiau reikalau
ja įvairių gaminių, tai ir 
anglis lieka > nesunaudota, 
nes fabrikai turi stovėti.

Nuo pereito ' rugsėjo mė
nesio sumažėjo: pardavimai tuoti darbavietes. '

ninko sudaryti, kad Gorgu- 
lovas yra Sovietų Sąjungos 
agentas, tai' yra tikslus ban
dymas sutraukyti ryšius 
tarpe Francijos ir Sovietų 
Sąjungos.* Bet tas bandy
mas jau pasivėlino ir nega
lėjo išeiti taip, kaip kad no
rėta. “Izevestija” pareiš
kė į Franci jos policijos pa
reiškimą, būk Gorgulovas 
yra “naujas bolševikas, Tre
čio Internacionalo įkvėp-

Vokietijoj Šaudo Darbininkus 
Kovoje

Anglija Parduoda Amuniciją 
Japonijai

CHEMNITZ, Vokietija. - 
Vokietijoj jau 12 darbinin
kų pašauta demonstracijo
se, kurios buvo ruoštos per
eitą šeštadienį kovai už pa- sukilėlių 
liuosavimą Scottsboro jau
nuolių.

Jungtinių Valstijų atsto
vybės ir ambasados visur 
saugojama. Pranešimai iš 
Hamburgo yra, kad valdžia 
uždraudė dviejų negrų jau
nuolių, motinai Ada Wright 
ir J. Louis Engdahl kalbėti 
darbininkų demonstracijose 
ir masiniuose mitinguose. 
Bet darbininkų masiniai 
mitingai įvyksta ir tūkstan

čiai darbininkų dalyvauja?

LONDONAS. — Čia gau
tos žinios skelbia provokaci
nius gandus, kad Sovietų 
oficieriai komanduoją chinų 

armijai rytinėj
I Mandžurijoj.

Kitas pranešimas iš Lon
dono duoda žinių, kad Ja
ponija perkasi savo ginklus 
ir amuniciją Anglijoj. Jinai 
pirko 300,000 šautuvų. Pa- 
ponija perka ginklus ir Če- ? 
koslovakijoj. Čia Japonija 
gavo 18,000 bombų. Tai vis 
parodo, kad Japonija ruo
šiasi karui ne juokais.

'»■ ........................-— t. ■■'■■’■■T'-.H

(Daugiau Pasaulinių žibių
5-tam puslapyj)
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DAUG PROVOKACIJŲ, VIENAS TIKSLAS

Bijo Revoliucijos Pavojaus I
Senato komitetas, kuris' 

svarsto senatoriaus Costi
gan bilių del išleidimo $500,- 
000,000 bonų suteikimui 
valstijoms ir miestams pa
ramos del šelpimo bedarbių, 
pirmadienį išgirdo baugi
nantį raportą nuo Ameri-! 
kos Darbo Federacijos at
stovo Edward F. McGra
dy. Jis pareiškė, kad ša-J 
ly gresia sukiliinas, jeigu 
federalė valdžią ( nedarys 
žingsnio1 palengvinimui be
darbės.

pasaulinė depresija sudrutina 
tą baimę, i. jie turi didesnę 
baimę, .kad iš priežasties sun
kių laikų tekis ■ įsiveržimas ga
li greičiau įvykti, negu bile 
kada pirmiaus. . J ' •
Socialfašištai ir jų spau

da bando Apmulkinti dar- 
' bininkus, aiškindami, kad 
i ne iš imperialistų pusės 
i gręsia karo pavojus,, bet iš 
Sovietų (| SąjungOjS., f Gįrdi, 
ir ta imperialistų “nusigin
klavimo” konferencija nei
na prie nusiginklavimo, nes 
“bijo bolšėvistinio įsivęrži-

Žinoma, pohui McGrady JP0* .
nesvarbu milionai badau- inusigmklu9tų . Tuo būdų 
jančių darbininkų, Jis la-j, 
biausiai bijo revoliucijos ,irU 
del o štai ką jis pasakė se- i; 
nato komitetui:

Jeigu nebus kas nors pada
ryta ir badas tolinus tęsis ir 
gal būt padidės, tai revoliuci
jai durys plačiai atsidarys;’ 
šios šalies vadai turi’ tatai ži-' 
noti. j 
Ir kapitalistinės sistemos 

gynėjams svarbiausiai rupi, 
kaip sumulkinti bedarbius, 
kad jie nesukiltų ir neparei
kalautų tinkamesnio užlai
kymo. Tie, kurie įmato re-; 
voliucinį pavojų, pataria fe-1 
deralei valdžia numesti be- J gianti pradėti karą, 
darbiams šiokį tokį trupinį,> .parodo socialfašistų niek 
kad tik sulaikyti juos nuo šiškumą. • . . 
griežtesnes kovos už tinka-' '
mą pašalpą ir bedarbių ap- m e > 1
drauda. -v

O darbininkai turi žinoti 
' kapitalistų baimę ir daryti

Franci jos imperialistų reakcinis tarnas Alexandre Mil- 
lerand, buvęs Francijos prezidentas, ir Pierre Jullien, 
Francijos slaptosios policijos galva be jokios gėdos pa
reiškė, būk prezidento Paul Doumer užmušėjas Dr. Paul 
Gorgulov yra bolševikas. Millerand pareiškė: “Aš turiu 
asmeninių informacijų, kurios leidžia man griežčiausioj 
formoj pasakyti, jog užmušėjas priklausė prie reguliarių 
bolševikų spėkų.”

Jo tą pareiškimą parėmė slaptosios policijos gaįva, 
pareikšdamas, būk jis gavęs darodymų, kurie įtikinę jį, 
kad Dr. Gorgulov priklausąs prie bolševikų.

, Kuomet užmušėjas tapo areštuotas, tai jis pats tuo- 
jaus pareiškė, jog jis yra galva rusu baltagvardiečių fa
šistinės organizacijos, kuri kovoja prieš bolševizmą; kad 
nužudant prezidentą Doumer jis tikėjosi įvelti Franci- 
ją į karą prieš Sovietų Sąjungą.

Čia susidaro dviguva provokacija/ Nėra nei mažiau
sios abejonės, kad turi daug bendro su provokacija kuo- 
greičiausiai įvelti .imperialistinę Franciją į karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Aišku, kad žmogžudystė papildyta po
litiniais išro’kavimais. Kas tą žmogžudystę suplanavo, 
vargiai paaiškės. Bet tai nėra abejonės, kad tas planas 

. nebuvo vieno Gorgulov. Užpakalyj Gorgulov galėjo būt 
ir grupė aršiųjų Francijos reakcionierių, kurie bendrai 
su baltagvardiečiais rusais planuoja bjauriausias pro
vokacijas prieš Sovietų Sąjungą. Del visokių provokaci-

• jų prieš darbininkų respubliką jie nesigaili aukų nei iš 
savo tarpo. Juk ne taip sunku tarp baltagvardiečių su
rasti asmenį, apkvaitusį įsiutimu prieš Sovietų Sąjungą, 
kuris išdrįstų atlikti tokį “narsų” žygį. Kas gi, pagalios, 
įsiutusiems reakcionieriams paaukauti tokį senį, kaip i 
Doumer.

Į šauksmą Francijos reakcionierių, būk Gorgulov esąs 
slaptas bolševikų agentas, reikia žiūrėti, kaip tikslingą 
provokaciją sukurstymui ne tik Francijos, bet. ir kitųt 
kraštų masių prieš Sovietų Sąjungą. 1 . , i ■ . L ! i ’

Pąstaruoju laiku, imperialistams rengiantis pulti So
vietų Sąjungą, iškyla vis daugiau ir daugiau prtjvokaci-1 
jų. f

Kįefc laiko atgal Maskvoj tapo sugautas čękosloyaki- ^a.r didesnį spaudimą,, kad- 
jos atstovybes narys planuojant nužudyti;Japonijos am- priversti kapitalistus ir Jin 
basadorių, kad tuo būdu “pagreitinti karą tarp Japonijos i valdžią ne ubagišką almuž:' 
ir Sovietų Sąjungos. ' * j * ną numesti, bet suteikti tin-;

Po to reakciniai gaivalai kėsinosi Maskvoj nužudyti karną užlaikymą, tinkamą! 
Vokietijos ambasadorių, kad pabloginti santikius tarp! bedarbių apdraudą ir tuo-i 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. .. ....................ijautinę pašalpą badaujan-; meno jėgos :' , ' 1

1. Bangos - Choras, dainuos
Tam pačiam senato komi- naujas darbininkiškas dainas, 

tetui raportavo Helen !vyry Oktetas, Merginų Seks- 
Glenn Tyson, 
nijos Gerovės, 
kad mažiausiai 
žmonių toj valstijoj

j‘socialfašistai puikiai ,-patar- 
! nauja imperialistams rengi
ame karo. Tai bjaurus kon- 
: tr-revoliucinis socialfašistų 
tarnavimas imperialistams.

Kiekvienam aišku,
Sovietu 
taikos.

-niekšas gali.sakyti, būk So
vietų Sąjunga rengiasi pas
kelbti karą imperialistinėms 
šalims. Niekas negali tikė
ti, kad Sovietų Sąjunga ei
tų prie tokio kvailo žings
nio. Bet socialfašistai ban-

■ do įtikinti savo sekėjus ir 
' abelnai darbininkus, būk 
' Sovietu Sąjunga besiren-

Tas

kad
Sąjtinga trokšta
Tik didžiausias

Pirmas Toronto Bangos 
Choro Metinis Koncertas

ną numesti, bet suteikti tin-

.,TO,ĘOkTb, . Ont./Koncer- 
tas .bus |gegųjžčs 13-tą ,dieną, 

' penktadienyje, Lenkų syetai- 
l'nėje, 62 Claremont Št. Bra
ndžia 8-tą vai. vakare. IŠp'il- 
; dymui koncerto programos 

"' dalyvaus didelės darbininku v ' • • I <T . J ~ ** i JdUulllY pCAOClAĮJcį k
O kiek dabar visokių provokacijų Mandžurijoj prieš i tipmq bedarbiams -vietų Sąjungą? Ten bjauriausias nrovokaciias atlieka kaimams.Sovietų Sąjungą? Ten bjauriausias provokacijas atlieka 

Japonijos reakciniai elementai bendrai su rusais balta
gvardiečiais ir įvairių kitų imperialistinių šalių kontr
revoliuciniais gaivalais. Je sprogdna gelžkelius, tiltus, 
jie organizuoja “sukilimus” prieš Mandžurijos valdžią, 
ir del viso to kaltina. Sovietų Sąjungos atstovus, "Sovie
tų tarnautojus prie Chinijos Rytinio Gelžkelio. Su virš 
šimtas Sovietų Sąjungos nekaltų piliečių suareštuota ir 
kankinama Mandžurijoj. Ir prieš juos sudaryta bjaurūs 
provokaciniai kaltinimai.

Tos visos provokacijos, provokacijos imperialistų ir jų 
agentų Tolimuose Rytuose, provokacijos Maskvoj, pro
vokacijos Paryžiuj ir kitur turi vieną bendrą imperia
listų tikslą—išprovokuoti karą prieš. Sovietų Sąjungą.

Tą turi, žinoti kiekvienas darbininkas. Prieš imperia
listų rengiamą ataką ant Sovietų Sąjungos darbininkai 
turi organizuoti savo galingas jėgas.

sekretorė, 
3,000,000 

visai

tetas, duetai ir smuiko solo.
2. Ukrainą Jaunuolių Stygų 

Orkestrą.
3. Bulgarų Darbininkų Miš

rus Choras; pirmą.sykį lie.tu-

BALTIMORE, MD ginti Sovietų Sąjungą.
Nepamirškite 11 d. gegužes, 

8 vai. vakaro.
Vinco Duktė.L Svarbi Naujiena

Bus proga, kokia retai 
pasitaikyti, tai draugės 
Undžienės prakalbos, kurios! 
jVyksta JI d. gegužės, 8 vai. i 
vakare, 853 Hollins St.

Kalbėtoja yra jauna mote
ris', kuriai leido aplinkybės ^Vūiįta'r Kbmpąniją^J.sT. 
gyventi apie 5 metus Sovietų sugalvojo-skymą; pradėjo da- 
Sąjungoje, susipažinti ten su ]otus dei daržu, kad žmo- 
njokslą, kultūros darbais, su 
darbo problemomis, kurtas kal
bėtoja aiškioje kalboje mums 
baltimoriečiams išdėstys.

Su savim ji važiojasi daugy
bę turiningų paveikslų, kurie 
ir pas mus bus rodomi. Kas 
tokio bug naujo ne tik išgirsti, 
bet ir pamatyti. Todėl kiek
vienas, ypatingai darbininkės 
moterys, privalo dalyvaut pra
kalbose, susipažinti su sąlygo
mis, kuriose mūsų sesės dar
bininkės gyvena Sovietuose,

\ palyginant su mūsų šiandieni
nėmis sąlygomis Amerikoje;
pamatysime, ką davė moteriai J duodami del 
darbininkei spalio revoliucija j rendos. Turėkim vienybę. Ba- 
RUaijoj ir šiandieninė ten tvar
ka; po vadovyste Komunistų 
Partijos. Patirsime taipgi, ko
de! mes, organizuodamosios į 
d Jrblninkzškas organizacij as, 
taift stropiai privalome rengtis

-

gali i
M. i ALIQUIPPA, PA.

Kaip visur, taip ir čionai 
darbai eina blogai; bedarbių

neturi jokių įplaukų. Rei- vių parengime išgirsite bulga- 
škia, tiems milionams grę
sia badas.

Ne geresnė padėtis yra ir 
kitose valstijose.

Bet valdžia tik visokiais 
skymais apgaudinėja be
darbius. Tačiaus bedarbių 
kovos didėjimas priverčia 
kapitalistus ir jų tarnus į 
valdininkus daugiau susi
rūpinti bloga padėtimi. 
Darbininkai tik dideliu įra
šiniu spaudimu gali priver
sti valdančiąją klasę suteik
ti žmoniškesnį gyvenimą 
bedarbiams.

rų dainas.
4. Ant galo, bės suvaidin- 

i ta vieno veiksmo komedija “G 
Salutaris Doleris.” Tai labai 
juokinga iš lietuyių gyvenimo 
komedija. ■

Tikietai labai pigūs: tik 15c, 
perkant išanksto; prie durų 20 
centų. Draugiškai kviečia.

Rengėjai.

Socialistai Gelbsti
Imperialistams, '

Amerikos Socialistų
tija visokiais būdais :

: Par- 
remią 

imperialistus rengime karo, 
prieš Sovietų Sąjungą. Am-1 
erikos socialfašistai per sa-

nūs užmirštų visus vargus, iš
ėję į laukus. Bet čion dar 
kompanija pasipelnys iš ma
žai dirbančių darbininkų, že-j 
mė randasi už 6 mylių nuo 
miesto, o ten kompanijos bu- , T ...
sai eina ir reikia mokėt 10c. spaudą bando apnuodin- 
už nuvežimą. Jei vienas va- ti darbininkų protą ir pada- 
žiuosi, tai praleisi 20c. į dieną. rytį juos imperialistinio ka- 
Dar vyrui pusė bėdos, bet mo
teris tėn pėsčia nenueis.
ir skymas iš “labdarybės.”

Dar aš norėčiau primintj 
vieną dalyką. Draugai darbi
ninkai, neikim ir nepirkim be
darbių rakandų, kurie . išpar- 

1 neužsimokėjimo

gočiai nepirks bedarbių sulū
žusių rakandų, ir dar šiandie, 
0 gal rytoj ir iš mūšų jie at
ims, ką mes iš anų nusipir
kom. ■ ' •

Svečias.

T . -To rėmėjais. Štai ką rašo 
ai | Socialistų Partijos laikraš

tis “The Milwaukee 
•der” gegužės 5 d.:

Baimė bolšėvistinio 
žimo sulaiko' Genevos 
renciją nuo žengimo 
savo tikslo apriboti pasaulio 
ginklavimąsi, : mano ponia 
Victor Berger, kuri šiandien 
sugrįžtu į Milwaukee iš tos 
k o n ferencijos... dabartinė

Lea-

įsiver- 
konfe- 
lirikui

Už Darbininkų Klasės Vienybę Riūkimų Kampanijoj!— 
Prieš Kapitalistų Bado ir Karo Ofėnsyvą!

Už Darbininkų Tikietą-Už Komunistų Partijos Kandidatus!—Prieš 
Bosų Kandidatus

(A. J. V. Komunistų Partijos Centrali-' mizernos labdaringos sistemos. Dirbantie- 
nio Komiteto Siūloma Platforma Nacio-1 jį darbininkai, kurie patys dirba tik dalį 

laiko ir jųr algos tapo nukapotos, Verčiami 
aukoti net labdaringoms įstaigoms.

Bjaurios “blokų pagelbos,” “visuomeni
nių fondų” ir “šeimyna šeimynos, gelbėji
mui” sistemos, pagelba verstinos rinklia
vos dirbtuvėse ir kaiminystėse, , uždeda 
labdarybės naštą taipgi; ant badaujančių 
masių pečių ir nuima nuo turtingųjų, ku
rie vienį išgalėtų sumokėti reikalingą su
ma pinigu. • ’

. • ■ ’ • i . t
Tačiaus republikonai ir demokratai, ku

rie kontroliuoja nacionąlę ir. valstijų val
džias, nepaisant jų kalbos apie “ekonomi-

nalei Nominacijos Konvencijai, Kuri Įvyks 
Chicago j, Gegužes 28T29 dd., 1932 m.)

Darbininkai ir Farineriai, Baltieji ir Neg
rai, Vyrai ir Moterys:

Ar bile vienas gali užginčyti platų kentė
jimą ir skurdą, kuris šiandien apsireiškia 
tarpe plačiųjų darbininkų ir farmerių. ma
sių visose Jungtinių Valstijų dalyse? N e, 
to niekas} negali užginčyti. Tie faktai per
daug gerai žinomi.

* • • ■» 1 i

Dvylika milionų darbininkų,; kurie pasi
rengę ir trokšta dirbti ir galinti gaminti . , , t . .. v. , .
maisto, drabužius ir kitokius produktus, ją,’’kuomet tatai hecia mases,, tun pakan- 
kurie taip labai reikalingi žmonėms, ken- - -----

Tie darbininkai, kurie dar despėratiš- *1^ grafto ir korpuracijos kas tarnatųa, 
darbuose, tapo priversti W aliejus jų pohtmei

karnai pinigų gelbėjimui bankierių ir fab- 
į rikantų ir parūpinimui milžiniškų sumų

• Pasku
tinėj kongreso" sesijoj, demokratams kont
roliuojant atstovų butą ir su užgyrimu

kai laikosi savo
priimti drastiškus algų nukapojimus vie- 
ną po kitam, iki nekuriuose atsitikimuose Hooverio' tapo paskirta bilionai dolerių 
jų algos dabar yra ant 50 nuošimčių ma- i tiesiOginei pagelbai del turtingųjų. Vien

- I tik Hooverio “Rekonstrukcijos Korporaęi- 
ja” sudarė $2,000,000,000 naudojimui del 

(“stagger plan”) beveik visur sudarė tik stambiųjų bankierių. Pakeitimai bankų, 
dalies laiko darbą, žymiai sumažinant dar- tarifo ir taksų įstatymų ne tik tai užkrovė 
bininkams savaitinį uždarbį. Dabar tik naštą milžiniško valdžios deficito ant vi- 
15 nuošimčių dirbančių darbininkų turi dūrinės klasės ir svarbiausiai ant plačiųjų 
pilno laiko darbus. Aštųoniasdešimts nuo- masių, bet taipgi nutiesė kelią tolimes- 
šimeių iš tų darbininkų dirba tik kelias! nįam suliejimui į trustus pramonės, tvir-, 
dienas per savaitę. < ■x----

Iš priežasties bedarbės, delies laikę dar
bo ir algų kapojimo, visos darbininkų kla
sės gyvenimo norma sumažėjo ant suvirs 
50 nuošimčių, pastatant Amerikos darbi
ninkus ant lygios papėdės , su labai mažai 
apmokamais Europos darbininkais.
' į Tdi ,su tokia padėtimi šušįduria1 darbi
ninkai'trečiuose. 'metuose dar vis 'beaštrė-1 
jančio krizio. Tie faktai pilniausiai su
muša Hooverio ir jo republikoniškų ir de
mokratiškų rėmėjų prižadus apie “gerbū
vio sugrįžimą.” Vietoj “gerbūvio sugrįži
mo,” mes matome, kad darbininkų ,įr far- 
merių ir jų moterų ir vaikų vargas dar 
labiau didėja.

Tai yra Amerikos Jungtinės Valstijos 
1932 metais!

Bet ką gi tuo klausimu darė kapitalis
tų politikieriai — republikonai ir demokra-1 biau nustumiami v į badavimo ligmalą ir 
tai? Sandėliai lūžta nuo nevartojamo |dar žemiau, 
maisto ir drabužių. Šimtai tūkstančių na
mų stovi tušti. Uždarytos dirbtuvės ga- tracijomis kovoja, kad palaikyti savo gyve
lėtų pagaminti daugiau produktų, negu i nimo normą ir pasipriešinti toms bosų ata- 
žmonėms reikia. Tačiaus ar tie politikie-1 koms, tai jie susiduria su aštriausiu tero- 
riai darė bent kokius žingsnius, kad pa-iru. Nuo jų atimama politinės teisės, ku- 
leisti fabrikus darban, kad atidaryti tuš-irias užtikrina krašto konstitucija. Mitin
ėms gyvenimo namus išmestiems iš stubų Šab demonstracijos ir pikietai žiauriai 
darbininkams, arba pasklaidyti maistą ir kriušinama. Sulig kapitalistų ir jų politi- 

į- nių samdinių įsakymo policija meta į dar- 
. bininkus gazines bombas ir buožėmis skal

do jų galvas. Negrų masės diskriminuoja
mos, atskiriamos ntfo baltųjų; negrai lyn- 
Čiuojami. Darbininkai šaudomi. ,,Tas te
roras'nėra monopolis vieno kapitalisto, vie
no politikieriaus ar vienos partijos. Re- 
'publikonas, Hooveris, įsako gazais nūbdin- 
ti ir buožėmis mušti darbiųinkus Washing
tone. } ‘Liberališkas? republikonas, Pinchot, 
duoda’ įsakymus’ buožėmis mušti ir žudyti 
Pennsylv'anijps anglies kasyklų strėikie- 
riūs. (Demokratų majoras Cermak įsako 
muštų -gazais nuodinti ir žudyti negrus 
darbininkus Chicagos pietinėj daly. For
das, ir jo “progresyvis” pakalikas Mųrphy 
įsako nužudyti keturis darbininkus Dear- 
berilo mieste. Socialistų majoras Hoan, 
remiamas progresyvio republikono, Lū Fol- 
lettėe, duoda įsakymus del panašių atakų 
ant Milwaukee miesto darbininkų. Visi 
kapitalistai ir visos jų partijos pasiryžę 
griežtai pravesti žemesnę darbininkų gy
venimo normą ir palaikyti savo pelnus iki 
šiol neesamu ir vis didėjančiu teroru.

Kapitalistų išeitis iš . krizio,—trečia,— 
sudaro intensyvį ir greitą rengimąsi prie 
naujo imperialistinio karo, į kurį darbinin
kai jr farmeriai bus pašaukti tarnauti, 
kaip kanuolių pašaras.- -• c; < t

(Tąsa bus) u

žesnės, negu buvo pirmiaus.
Hooverio “darbo išdalinimo planas

drabužius,. kurių pilna sandėliuose, tarp 
žmonių, kurie badauja? Nei jokio žings
nio!

. Badas akyvaizdoj pertekliaus. Tai štai 
ką patiekia darbininkams ir darbo farme- 
riams Jugtinių Valstijų valdančioji' klasė, 
bankieriai, fabrikantai, advokatai, publi
cistai, politikieriai ir Jų, politinės partijos.

Kapitalistai Verčia Krizio Naštą Ant, , 
‘ , , Darbininkų.

Jie nepaiso masių skurdo. 'Jie galvoja 
tik apie turtingųjų pelnus. Jų siūloma iš
eitis iš kpizįo yra. ta priemonė, kuri at? 
neštų nuolatinį skurdą darbininkams ir 
biedniesiems farmeriams, kuomet kėli tur
tingieji bankieriai ir fabrikantai, kurie 
kontroliuoja šalį, pataps dar turtingesniais 
ir galingesniais.

Jų išeitis iš krizio—kapitalistų išeitis,— 
pirma,—siūlo tiesioginę paramą ne bied- 
niems, bet turtingiem^.

Po “ekonomijos” priedanga jie griežtai 
atmeta bedarbių apdraudą, kokią pareikaJ 
lavo bedarbiai baduoliai maršųotjjaį į Wa- 
shingtoną ir į daugelį valstijų sostinių. Jie 

............ atsisako išmokėti bonus buvusiems *pęrei-' 
;J. Staskevičius,! 10 Melrose to karo kareiviams, kurių didžiuma dabar 

■ |be darbo arba dirbai tik dalį laiko.ores, lotų pirki-, T An . , . v. ' ' .bus ant vietos. I manymu, dęl badaujančių masių pa- 
j. s. 'kanka srutų iš restoranų ir viešbučių ir

PLYMOUTH, PA.’
_________ .<■ , ‘I ••

• Lietuvių Laisvų ‘ Kapinių 
Korporacija turės apvaikšČio- 
jimą savo mirusių gimimų, 
draugų- bei pažįstamų gegužės 
30 d., 10-tą vai. prieš piėt* ant 
kdpihių; ‘Bus gėris kalbėto
jas; dainuos dietinis Aido Cho-* 

y, šiuom. ’ taipgi ' > primenam 
draugam, kurie yra už lotus 
neužsimokėję,; kadmalonėtų 
u^siiųųkęt;. kaip, gąlint gyęįčiąu, 
b a pro centas i a u ga; V t Už 16t ų 
apžiūrėjimą- turit užsimokėt 
po dolepį ,<p^r* pietus'. ;.Nąs dar
bininkas yra reikalingas per 
keturis mėnesius, kuris abelnai 
apžiūri visą kapūlių žem^.y :‘

'Neužsilikte- nei vienas sko
lingi, ba atsitikus kokiai ne
laimei, paskui būna nesusipra
timų. • ,

Jeigu: kurie negalėsite pri- 
būt ant kapiiiių žemės, tai ga 
lite pinigus prįsiųst ant susi
rinkimo gegužės 29 d., 2-rą 
vai. po pietų,.’po num. 40 Fer
ry St., Augusto Stravinsko sve
tainėn ; pinigus galite siųst ir 
šiuo adresų, raštininkui:

Ąve., Wilkes-Barre, Pa/
P.S. Kas' norės, lotų pirki

mo komisija ;

siūlo tiesioginę paramą ne bied

tesnei Wall Streęto bankų kontrolei ant 
pramonių ir gelžkelių ir delei dar didesnių 
pelnų stambiausiems ir galingiausiems ka
pitalistams.

Kapitalistų išeitis iš krizio,—aųtra, — 
apima .tolimesnę tiesioginę ir brutališką; 
ataką ant darbininkų gyvenimo normos.

Darbininkų f algos dar drastiškiaus nu- 
kapojamoš?' Skubinimo Sistema dirbtuvėse 
ir kasyklose > kasdieną didėja. Daugiau 
dirbtuvių uždaroma; daugiau darbininkų 
išmetama į gatves stoti į bedarbių eiles. 
Ir tos mizernos labdarybės porcijos dar 
labiau mažinamos ir labdarybės sistemos 
našta uždedama ant darbininkų pečių, ku
rie jau ir dabar lūžta nuo sunkios krizio 
naštos. Tuo būdu kapitalistai bando pa
bėgti iš krizio—palaikyti savo išpustus pel
nus, kuomet darbininkai vis labiau ir la-

Kuomet darbininkai streikais ir demons-
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Trėčiad., Gegužės 11, 1932 Puslapis Trečias

DRAUGŲ ŽINIAI
Rašo P. Buknys ; dirbantiems draugams. Į 

-------  I laiką užsimokėdami ir ant 
Paskutiniu laiku kainos; ilgiau daug pagelbstite įs- 

už spaudos darbus ir už pa- ’ taigai šiuose krizio laikuo- 
rengimų skelbimus “Laisvė-į se. Kurie gavote praneši- 
je” yra labai nužemintos, mus, kad prenumerata pa- 
Tai didelis palengvinimas sibaigė, rūpinkitės tuojau 
draugijoms. Gi pati “Lais-'atsinaujinti ją. 
ve” del to skaudžiai ken- • -------
čia. Iždas išsisėmė iki 
nui, o visas sausasis biznio; 
vasaros sezonas, baisesnis i 
ir už Saharos tyrus, dar te-. 
bestovi prieš akis. Viena-! 
tinis rezervuaras dienraščioi 
išsilaikymui įmatomas, tai. 
skubi parama iš plačiųjų., 
masių, darbininkiško judė- i 
jimo rėmėjų ir “Laisvės” j 
skaitytojų.

_____

Kai kurie draugai tą pa
tys įmato be priminimo, ir i 
ve ką rašo:

“Gerb. “Laisvės” Red.:—
Atsiprašau, kad neatsinauji-1 

nau “Laisvės” prenumeratos

dug- ’ Skaitykite ir įsitėmykite:
“Gerbiama “L.” Adminis

tracija! čia prisiunčiu $2. 
Tai yra auka “Laisvei” už ge
rą patarnavimą A. ž. V. drau
gijėlei garsinime jos susirinki
mų ir parengimų.

“Nors auka maža, bet vis
gi šiek tiek palengvins dien
raščiui finansiniai. Su dau
giau neišgalime, nes ir mūsų 
draugijėlė finansiniai sunkiai 
verčiasi.

Draugiškai,
A. V. D. Sekr. ,

E. Leščiukas.”
Šis laiškas parodo, kiek 

Į dau “Laisvė” pasitarnauja
tuojau, kaip tik pasibaigė, draugijoms, skelbdama jų
Trukau pinigų... Dabar pri
siunčiu $6 už prenumeratą ir 
$1 užsimoku už Dr. Kaškiau- 
čiaus knygą — ’’Pirmoji Pa
galba Ligoje ir Nelaimėje.” 

Su pagarba,
Joseph Norkus.

Dr. Kaškiaučiaus knygą 
duodame kaipo dovaną 
tiems skaitytojams, kurie 
atsinaujina dienraščio pre
numeratą visiems metam. 
Bet draugas Norkus, žino
damas, kad “Laisvės” finan
sinė padėtis prasta, užsimo
ka už ją ir tuomi paremia 
dienraštį.

Laiškas Iš Central Brook- 
lyno:

“Draugai:— Meldžiu atnau
jinti man “Laisvės” prenume-

susirinkimus ir parengimus. 
Jei visos draugijos taip rū
pestingai pažvelgtų į “L.” 
reikalus, kaip pažvelgė vai
kų draugijėlė, kurios laiš
kas aukščiau telpa, tai si
tuacija greit pasikeistų.

Iš draugų, apsilankiusių 
“Laisvės” įstaigoje, apdova
nojo dienraštį šie draugai: 
W. Maizlej, Brooklyn,

N. Y. $1.00
K. Račkauskas, Brook

lyn, N. Y. $1.00
J. Dilis, Cleveland, Ohio.

$1.00
Visi aukščiau sužymėti 

atsiliepimai į priminimus 
reikalingumo paramos yra 
labai įvertinami visos dar
bininkiškosios Amerikos lie-

ratą ant metų ir pusės..t Pri- tuviu visuomenės. Linkėti-
siunčiu $12. i na, kad panašūs atsiliepi-

Antanas Gabalis.” • mai būtų dažnesni ir skait-
Šis yra puikus pavyzdis lingesni. .

Californijos Proletary Kovos Atbalsiai
SAN FRANCISCO, Calif. — muotus darbininkus — jūrei-

Dirbantieji ir bedarbiai Ra
miojo Vandenyno pakraščio 
suruošė ypač iškilmingą Pir- 
mosis Gegužės apvaikščiojimą, 
kadangi šis gegužinis apvaikš- 
čiojimas įvyko vos tik po gu
bernatoriaus Rolpho nuospren
džiui, kuriame jis griežtai at
sisako paliuosuot T. Mooney 
iš kalėjimo, nors Mooney’o 
nekaltumą pripažino net 3 iš 
4 kapitalistinių vietinių laik
raščių.

Gegužinė paroda prasidėjo 
nuo prieplaukos, kur šiuo sy
kiu randasi virš 130 karinių 
laivų su apie 50 tūkstančių 
jūreivių, kuriais visas miestas

vius, kurių nemažai buvo toje 
skaitlingoje minioje, kad neka
riautų prieš Chinijos Sovietus 
ir Sovietų Sąjungą, kad, reika
lui esant, atsuktų ginklus prieš 
kapitalistus gruobonis, kurie 
taip begailestingai vargina ir 
kankina darbininkų klasę visa
me kapitalistiniame pasauly
je ; kad susipratusiems darbi
ninkams padėtų nusukti spran
dą kapitalistiniam siaubūnui ir 
Įsteigti Sovietų valdžią ant vi
so žemės kamuolio!

Revoliucinių kalbų aidas 
plito po plačiąją erdvę, jung
damasis su švelniai tykiu pa
vasario aromatiniu oru, kuris

nalą ; sykiu ir visa minia su
ūžė griausmingai, lyg vande
nyno šturmuojančius bangos, 
besiryžtančios nuplauti viso
kius šipulius, pastojančius jom 
kelią. Taip ir baigėsi kovo
jančių proletarų iškilmingoji 
diena.

Dalyvis.

NEW BRITAIN, CONN.
Po Minėjimui Pirmosios 

Gegužes

Liet, darbininkiškų organi
zacijų klasiniai sąmoningi na
riai laikė du susirinkimu pri
sirengimui prie Pirmosios Ge
gužės. Buvo plačiai apsvars
tyta ir įvertinta platinimas 
darbininkiškos literatūros. Ki
lus klausimui, kiek kuris iš
galės paskleisti gegužinio 
“Laisvės” numerio, tamsu pil
na energija pritarė draugai, ir 

< nutarta parsisiųsdinti ‘Laisvės’ 
| ir “Darb. Balso” pagal apsiro- 
kavimą, kiek galima bus išpla- 
tint, o esamas pas draugus dar 
neišplatintas brošiūras pasida
lint ir paskleist tarp lietuvių 
darbininkų.

Ką Patyriau Platindamas 
Literatūrą?

Nuo pat pirmųjų žingsnių 
pasekmių kilo pas mane klau
simas: kodėl mes tiek mažai 
užsisakėme literatūros, ypač 
“Laisvės?” Ją pardaviau kiek
vienoj stuboj, kurią tik aplan
kiau. Man čia pasirodė, jog 
mūsų priešakyje stovi dideli 
darbai, bet taipgi ir didelė 
veikimui proga, kuri žada di
delių pasekmių.

Aš suprantu, kad mūsų pri- 
derystė yra ne tik platint lite
ratūrą, bet ir gyvu žodžiu iš
kelti ir išaiškinti žmonėms die
nos klausimus, kaip kad apie 
slegiančią bedarbę, apie Sovie
tų Sąjungos proletariato lai
mėjimus ir kt. Su tąja minčia 
leidaus į platesnius pasikalbė
jimus, kad patirt, ką darbinin
kai mano, ypač apie bedarbę, 
kurios galas yra nepermato
mas. Patyrimas parodė, kad 
darbininkai yra pilnai sukal
bami tokiais reikalais, kurie
tiesioginiai paliečia jų gyveni- 

; mą. Išviso sutikau tik vieno
darbininko prieštaravimą kai 
del Sovietų Sąjungos. Bet pa
rodžius, kad ten nebėra bedar
bės ir nors dar randasi trūku
mų, bet vis tiek darbininkų 
gyvenimas yra aprūpintas, o

Kaip Baltimoriečiai Apvaikščiojo 
Gegužinę

Lietuviškų Kumpių Pirkėjo ir 
Dusyk Varytos Gėriko 

Graudūs Verksmai

verkšlena ir prašo rinkti nau- 
jų skaitytojų ir aukų jo 
“Klampynei,” nes. girdi, labai

paplūdęs. Ilgos maršuojančių 
eilės tęsėsi tinkamoje rikiuotė
je su įvairiom iškabom su dar
bininkiškais ©balsiais, ypač 
šaukiančiais paliuosuoti Tom 
Mooney ir visus politinius ka
linius; ginti Sovietų Sąjungą 
ir Chinijos sovietus nuo pasau
linių imperialistinių užpuoli
kų ; kovoti prieš bedarbę ir ba- 

v davimą ir t.t. Karikatūriniai 
vežimai darė nemažą įspūdį. 
Viename buvo išdirbtas kalė
jimas — laingai jau geležinė
mis grotomis, už kurių sėdi T. 
Mooney, o gubernatoriaus Rol
pho stovyla laiko kalėjimo du
ris. Kitas vežimas su elektri
ne krase, kur sėdi juodveidis 
jaunuolis, atvaizduo jantis 
Scottsboro 7 negrų darbininkų 
nekaltą pasmerkimą elektri
niam lynčiui.

Maršuojanti susirinko palei 
miesto rotušę ant pleciaus, kur 
tūkstantinė minia laukė at- 
maršuojaričių ir godžiai klau
sėsi revoliucinių prakalbų, 
kurias sakė per garsiakalbį 
radio instrumentą įvairūs kal
bėtojai. Iš visų drąsiausiai at
virai kalbėjo chinietis jaunuo
lis nuo Jaunųjų Komunistų 
Lygos, kreipdamasis į unifor-

lyg specialiai gamtos buvo 
pritaikintas toje dienoje, kad 
kuo plačiausiai galėtų pasi- 
skleisti čia komunistinės idė
jos daigai į proletarų širdis ir 
sąmonę net ir į tų, kurie ne
dalyvavo šioj minioj, bet sto-^ 
vėjo sulipę ant stogų ir laip
tų artimai esančių namų.

Didžiausias ovacijas sukėlė 
minioje pasirodymas ant plat
formos T. Mooney senutės mo
tinos, kuri norėjo kalbėti į su
sirinkusius apie savo kovingą 
sūnų Tomą, bet vos tik prata
rus keletą žodžių perdidelis 
susigraudinimas atėmė jai jė
gas ką nors toliau kalbėti, bet 
kad ir toks trumpas pasirody
mas neteisingai kalinamo sū
naus kovingos motinos sukėlė 
minioje didelį sujudimą.

Priimta kelios svarbiais die
nos klausimais rezoliucijos: 
už pąliuosavimą T. Mooney ir 
visų politinių kalinių; prieš 
neteisingą pasmerkimą Scotts
boro jaunuolių; prieš brutališ- 
ką vietinės policijos draudimą 
bedarbiams organizuotis ir kt. 
Pasibaigus kalboms, stojo ge
rai lavintu balsu dainininkas 
prie garsiakalbio radio instru
mento ir užtraukė Internacio

tuo tarpu varomas didelis dar
bas naujais socialiais pagrin
dais,—tai žmogus apsimąstė 
ir sako, “gal ir taip.”

Teko gerai pasikritikuot.su 
vienu lietuvišku biznierium, 
kuris dar nesenai buvo ALDL 
D. nariu. Jis nuklegėjo apie 
Sovietų šalį, kad ten nesą 
žmonėms laisvės, kad visi turį 
vienodai dėvėti ir kitas tokias 
nesąmones. Tai sufašistėjęs 
žmogus, kuris jieško gerumų 
net buvusioj cariškoj tvarkoj. 
Priėjus prie Amerikos politi
kos, klausiu, ką jis apie ją ma
no. Jis gi atsako, kad “čia 
atsiras vienas tokis žmogus, 
kuris įves tvarką ir gerovę.”

Darbininkai privalo žinoti 
tokių biznierių nusistatymą už 
fašizmą. Jiems reikia primint, 
kad tik iš darbininkų jie pra
turtėjo, o dabar, kuomet ka
pitalizmo krizio botagas už
drožė ir smulkiajai buržuazi
jai, tad, vietoj palaikyt revo
liucinių darbininkų pusę, 'tokie 
biznieriai svajoja,, kad atsiras
tų koks vienas žmogus, fašisti
nis diktatorių^ ir sugąžintų 
jiems gerbvę. Tiesa, reikia 
pasakyt, kad ne visi smulkieji 
biznieriai yra tbkie; tam tikra 
smulkiųjų biznierių dalis, ku
tenama krizio, sudarbinipkėjo. 
Bet fašizmo klausimas ir fa
šistų kruvini darbai, šalyse, 
'kur jie viešpatauja, tai turi 
būt plačiai svarstoma ir žino
ma lietuviams darbininkams, 
kad galėtume būti veikliais 
kovotojais prieš fašistinį pavo
jų, kuris auga, sykiu su augi
mu kapitalizmo krizio.

Tyrinėtojas.

Baltimorės y ar g s t ančioji 
darbo liaudis taip pat minėjo 
visa-pasaųlinę p r o 1 e t ariato 
šventę Pirmąją Gegužės, tik 
kad, iš priežasties buržujiniai- 
reakcinio įstatymo, negalėjo 
Gegužinę apvaikščioti sekma
dienį ,tai yra tą pačią dieną, 
kada jinai pripuola. Todėl 
Gegužinė buvo apvaikščioja
ma balandžio paskutinę die
ną.

» . . į • J
Kaip pirmą vai., 30 d. ba

landžio, šeštadienį, iš dirbtu
vių darbininkai ir darbininkės 
traukė demonstracijos vietos 
link; neatsiliko, ir lietuviai 
darbininkai, kurie šį kartą itin 
gerai pasirodė, stodami į de
monstruotojų eiles.

Demonstruojant darbininkų 
apgyventose vietose, šimtai 
žmonių stovėdami skaitė mūsų 
nešamus obalsius, kurių buvo 
įvairaus turinio.

Buvo ir muzika, tik gaila, 
jog neturėjo daugiau darbinin
kiškų dainų, o kitos neatitiko 
mūsų užduočiai. Kaip komi
tetas, taip ir muzikantai atei
tyje turėtų vengti kokių, lyg 
kalėdinių, melodijų. Iš de
monstruotojų eilių buvo lei
džiami šūkiai: “Nei vieno cen
to amunicijos gaminirriui, visi 
į bedarbių fondus!” “Drau
gai, marguokite kartu su mu
mis iki City Hall Plaza, ko
voti prieš badą ir ateinantį 
karą!” ir t.t.

Nuo šalygatvių daug darbi
ninkų stojo į demonstraciją. 
Einant pro socialistų buveinę, 
demonstrantai šaukė: “Šalin 
socialpardavikus iš darbininkų 
tarpo!” ir panašiai. Tą su
tiko nesmagiai reakcinis “For
ward©” štabas, ant balkono 
stovėdamas.

Ties City Hali demonstran
tus griežiant ir kartu dainuo
jant Internacionalą sulaukė 
didelė minia žmonių.

Prakalbų laike, kurių buvo 
įvairiausio turinio, parduota 
daug darbininkiškos literatū
ros. Lietuvės, taip ir finės, 
moterys darbininkės gerai pa
sižymėjo taip svarbiame dar
be.

Buvo pasiųsta pasveikinimo 
rezoliucija Sovietų Sąjungos 

j draugams, jog su Pirmąja Ge
gužės sveikinant juos, mes su
dedame prižadus, kad ateity
je mes taip, kaip jie, švęsime 
savo pergalės šventę, o ne

PIKNIKAS
L.D.L.D. 10 kp. rengia dide

lį pikniką 15 dieną gegužės, 
Vytauto Parke, Hulmville 
Pike ir Galloway Road, PH1I- 
adelphia. Pigus nuvažiavimas, 
geresne vieta šokt, daug stalų 
ir suolų; bsra muzika, progra
ma, gemai,; skanūs valgiai ir 
gėrimai. Prasidės 10 vai. ryte.

Kelrodis: Važiuojant gatve- 
kariais reikia važiuoti iki 
Frankford Ave. ir Bridge St. 
stoties, ten imkite karą No. 66 
ir važiuokit iki galui, iš ten 
busas nuveš 3 mylias už mažą 
mokestį.

Važiuojant automobiliais, 
važiuokit Frankford Ave. ir 

! paimkit kelią No. 513 po kai
rei Holmeville Pike.

Visas nuvažiavimas bus 
daug pigesnis visiems, negu į 
Laurel Springs.

Kviečia Komisija.

Metalas
Per penkdienį (7-11 ba

landžio) visosę Sovietų Są
jungos metalurgijos gamy
klose ištirpinta 86,002 tonai 
spižo ir 84,201 tonas plieno.

kaip dabar, kad švenčiame tik 
kovų šventę.

Padengimui lėšų, ant vietos 
darbininkai suaukojo 14 dol.; 
tai gera auka nuo varguolių.

Policijos sardžentai, beje, 
padalino naujutėles ilgas laz
das (night sticks) savo polic- 
manams; gal bijojo, kad se
nos nenulūžtų. Bet šį kartą 
neprisiėjo jų vartoti.

Sekmadienį, Pirmą Gegužės, 
2 vai. po pietų jau buvo pil
nutėlė Tom Mooney svetainė 
darbininkų, kaip baltų, taip ir 
negrų įvairaus amžiaus.

Palinksmino susirinkusią pu
bliką, tai Jaunieji Pionieriai, 
drąsiai sudainuodami kelias 
darbininkiškas dainas, kurio
mis tarsi kvieste kvietė susi
rinkusius stot kovon už jų 
taipgi geresnę, laimingesnę at
eitį.

“Rusiškas” šokis irgi įdo
mus punktas buvo. Jaunieji 
Pionieriai kaip visuomet, taip 
ir dabar pasirodė puikiai.

Kad jiem padėkoti, mes už 
tat privalome stiprinti jų ei
les, leisdami, kas turi, savo 
vaikučius pas juos lavintis kla
sinio supratimo, taipgi pagal 
išgalę remti jų leidžiamą laik
raštuką “ Young Pioneer.”

Drg. J. Richmond Jaunųjų 
Komunistų Lygos vardu svei
kino Pirmosios Gegužės šven
tę. TUUL. drg. J. McChristin, 
sveikindamas, linkėjo daug ko
vų laimėti su revoliucine Pir
mosios Gegužės dvasia. Drg. 
A. Berges kalbėjo nuo I.L. De
fense, kaip organizacijos, kuri 
gelbsti politinius kalinius ir rū
pinasi jų šeimynų likimu.

Drg. F. Počiuski armonikos 
griežimu davė daug įdomumo.

Drg. L. Hathaway, Daily 
W. redaktorius, buvo svar
biausias kalbėtojas ne tik iš 
žodžio, bet ir prasmės; jis aiš
kiai nurodė, iš kur prasidėjo 
Pirmoji Gegužės ir kaip jos 
istorija perpildyta darbininkų 
kovomis ir gyvastimis. Jis pa
lietė ir Socialistų veidmainys
tes darbininkų tarpe ir mūsų 
šiandieninius svarbiausius už
davinius. Publika didžiai įdo- 
mavosi jo prakalba, atydžiai 
gaudydama jo taip aiškius žo
džius, kurie it magnasas trau
kia vis į didesnes ir didesnes 
kovas už duonos kąsnį ir dar
bininkų klasės pašiliųosavimą. 
Linkiu drg. Hathaway prakal
bų išgirsti tūkstančiams darbo 
žmonių, nes jos turiningos ir 
visiems suprantamos.

Darbininkai, pasidėkodami 
draugui Hathaway už jo pra
kalbą, 11 įstojo į Komunistų 
Partiją.

Padengimui lėšų surinkta 
$23.80.

Lietuviai darbininkai irgi 
nesnaudė prisirengime prie 
savo šventės. Jie nutarė ir pa
darė savitarpinę rinkliavą, ir 
taip buvo suaukota $11.80. 
Sekamai draugai-gės aukojo: 
J. Balsys $2; o po dolerį: Del
tuva, A. Kučinskas, J. Stanis, 
P. Kupris, P. Pivariunas ir J.

ROCHESTER. N. Y.—I mū
sų koloniją tas dolerių apaš
talas siuntinėja keletą nume
rių dykai savo tos vadinamos 
gazietos “Klampynės.” Ir man 
vienas draugas pranešė, kad 
jis atrado ir ant lietuvių sve
tainės antrašo prisiųstą tą ga- 
zietą, o viduje įdėtas raščiu
kas. Rašytas paties oportu
nistų popiežiaus L. Pruseikos. 
Ir štai kaip jis skamba.

“Mielas Drauge:— Gauki
te nors keletą skaitytojų del 
‘Naujosios Gadynė s,’ nes, 
turiu prisipažinti, kad jūsų ko
lonija, tai kaip ir užkeikta; 
neturime nei vieno skaitytojo. 
Su gerais linkėjimais L. Pru- 
seika.”

Dabar netikėtai kitas laiš
kas pakliuvo man į rankas ir 
atrodo, kad ir daugelis tokių 
laiškų gavo. Ir tame savo laiš
ke p. Vabalas dar daugiau

sunku ir algos tinkamos nebe

galiu pasidaryti. Tai, mat, 
kas ponui Pruseikai galvoje.

“Laisvės” Reporteris.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

“Dabar organai yra 
stiprūs ir sveiki”

“Aš kenčiau nėr daugeli metų nuo slip- 
n ųonranų.’’ rašo p% U. Janusas, Read in jz. 
Pa. “Aš turėjau prasta skilvį. Mano inkstai 
buvo silpni. Aš buvau nervuotas .turėjau 
galvos skaudėjimus ir 'nemiegodavau gerai 
naktimis. Aš ėmiau dauicelj visokių vaistų, 
bet jie man negelbėjo. Pagalios aš j;«vau 
bonk:) Nuga-Tone. į mažinu, kaip savaitę 
laiko aš pasijaučiau daug geriau. Dabar 
mano organai yra stiprūs ir sveiki. Nuga- 
Tone yra pastebėtini vaistai del silpnų, li
guistų žmonių.“
Visose pasaulio dalyse yra mjlionai žmo
nių, kurių sveikata ir stiprumas taix> at- 
steigti Nuga-Tone ir jeigu jūsų sveikata n£— 
ra geriausia, arba jeigu jūs jaučiatės pase
nę prieš laikų, būtinai imkite Nuga-Tone. 
Jeigu aptiekininkas neturi jo, paprašykite ’ jį 
užsakyti iš savo urmininko. Žiūrėkite, ka<i 
gautumėt Nuga-Tone. Substitutai yra l>e 
vertės.
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KIEKVIENO DARBININKO IR DARBININKĖS YRA 
PAREIGA UŽSISAKYTI

:• “RYTOJUS”
“RYTOJUS” yra vienintelis laikraštis, kuris gina darbininkų klasės 

reikalus, nurodo darbininkų padėtį fabrikuose, dirbtuvėse, laukuose 
ir t.t. Mokina darbininkus kovot prieš savo skriaudėjus—kapitalistus.

“RYTOJUS” paduoda daug žinių iš įvairių kapitalistinių šalių apie 
darbininkų gyvenimą ir jų kova«. Jame telpa taip pat apie S.S. 
R.S. Socialistinę Statybą. Penkmetį Planą Sovietų Sąjungoje.

“RYTOJUS” yra vienintelis seniausias ir didžiausias savaitraštis 
visoj Pietų Amerikoje.

“RYTOJUS” eina kas savaitė keturių puslapių su paveikslais. Jame 
telpa taip pat eilių, apysakų, vaizdelių ir t.t.
KIEKVIENAS DARBININKAS IR DARBININKĖ UŽSISAKYDA

MI “RYTOJŲ” PADĖS REVOLIUCINIAM 
DARBININKŲ JUDĖJIMUI

“RYTOJAUS” kaina metams laiko $2.50. Siųskite tiesiai “RYTO
JAUS” ANTRAŠU: CASSILLA DE CORREO No. 15 SUCURSAL 15 

B. A. TAMOŠIŪNAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA.
Arba galite užsisakyti per “Laisvę.”

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, 1 Brooklyn, N. Y.

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

MONTELLO, MASS.

5 METŲ
PLANAS

I

Socializacija Rusijoje
Kalbantis paveikslas, vyriausio so
ciali© eksperimento pasaulyje da
bar vykinama 160 milionų Žmo

nių, Sovietų Sąjungoje.
Anglų Kalboje

TAUTIŠKAM NAME
Kampas Vine ir Main Streets 

Montello, Mass.
Ketverge ir Pėtnyčioje

12 ir 13 dd. Gegužes, 1932 
c

Du rodymai—6 ir 8 vai. vakare
Įžanga 25c., vaikams lOč.

Pivariunienė; po 50 centų: J. 
Jasaitis, J. Mikalauskas, S. 
Povilaitis, V. Kučiauskas, K. 
Mikolaitis ir O. Kučiauskaitė. 
Savo dirbtuvėje draugas K. 
Mikolaitis nuo dirbančiųjų 
draugų surinko 80 centų. Pa
girtinas tai darbas.

O dabar, draugai, atšventę 
savo tarptautinę šventę, pri
valome dar stipriau sujungti 
savo jėgas ,sucementuoti soli
darumo dvasia. Nes revoliuci-' 
nėj vienybėj mūsų pergalė. O 
šiandie “mūsų” oportun. re
negatai skaldo darbininkų vie
nybę, bet šimtai ir šimtai lie
tuvių darbo žmonių jau žino 
gerai apie juos. Tą'mes pa
rodėm ir šioj gegužinėj de
monstracijoj ; niekad pirmiaus 
taip skaitlingai nedemonstra- 
vom, kaip dabar.

Dirbome pagal išgalę šiais 
metais, platindami lapelius, 
rinkdami ir dėdami aukas ir 
t.t., bet sekančiais metais tu
rime dar geriau pasirodyti. 
Dirbant ir kovojant — laimė
sime.

Vinco Duktė.

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

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenės mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalą

“PRIEKALAS”
PRIEKALE telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz

duojantieji SSRS, darbininkų kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kovą ir atsiekimus, plačiai nušviečia socialistinę SSRS, statybą, 
Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir vargingųjų valstie
čiu gyvenimą ir kovą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais. “Priekalas” turi tiesioginiu^ savo bendradar
bius Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj, Amerikoj ir kitur.

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

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

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

“Priekalo kaina: šiaur. Amerikoje
SSRS, metams—3 rub. metams—2 doler.
6 mėn.—1 rub. 50 kp. 6 mėn.—1 doler.
atsk. ekzempliorius—30 kp. atskiras ekz.—20c.

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

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

pasikritikuot.su


Puslapis Kelvirtas

B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA —-
nenoromis rūke... Maksimas

ROCHESTER, N. Y
Pasekmingas Pirmosios Gegu

žes Apvaikščiojimas
Demonstracijoje d a 1 yvavoj 

apie dešimt tūkstančių žmo
nių. Tai dar pirmu syk Ro-

BINGHAMTON, N. Y.
Aušros Choro susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 11 d. gegužės, 1932, 8 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių Kliubo 
kambariuose, 315 Clinton Street, 
Binghamton, N.Y. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes bus svarbių 
reikalų aptarti ir reikės išrinkti de
legatą į Proletmeno suvažiavimą.'

Sekr. H. žukienė.

■pikniką, ir sykiu visiems praleisti lai
ką tyram ore.

KELRODIS: Važudjantį karąis, iš 
Viso miesto, važiuokit iki Frankford 
Ave. ir Bridge St. Stoties. Nuo 
ten imkite karą No. 66 ir važiuoki
te iki galui, iš ten busas nuveš iki 
parko.

Važiuojant automobiliais: Važiuo
kit Frankford Ave., po tam paimki
te kelią po kairei No. 513 Holmeville

2103 B(ever Rath, 7:30 vai. vakarei' 
Malonėkite tą dieną atidėti visus rei
kalus ir pribūti į susirinkimą, nes 
yra daug ' svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi atsiveskite ir naujų narių pri- 
rašvmui į kuopą.

(110-111)

DETROIT, MICH

karo mūšius, nes kaip tik kelis kartus bu
vo taip karštos dienos. Taip, būtų malo
nu kur nors įlysti į pavėsį, gulėti ir nieko 
nemąstyti, bet buvo susirinkimas, į kurį 
atsišaukimais visi komjaunuoliai šaukiami.

Dar tik mėnuo laiko atgal, kaip Maksi- 
t mas sugrįžo į savo prigimtą miestą, į na- 
I mėlį, kuriame gimė, ir į kasyklą, kurioje

O da- Į pirmiausiai patyrė darbo sunkumą, kai
po angliakasis.

Taip, tiktai mėnuo laiko atgal, o jau 
vėl susiprato, ir organizacinio dūrbo iki 
gerklei, nors miestelis ir neperdidžiausias. 
Užpakalyje buvo karo frontas, miestas, 
partijos mokykla... kova, darbas ir moks
las. Taip, du mėnesiai laiko atgal į parti
jos mokyklą atėjo Maksimui laiškas. Ta
me laiške d. Aporenko rašė Maksimui apie 
komunistinio jaunimo veikimą. Tai bu-

iviaKSimas vos susilaikė. Jis žinojo, kad 
dabar bus košės komjaunuolių kuopoje. 
Jis žinojo, kad tokis Petro pasielgimas že
mina komjaunuolių kuopelę, kad jis demo
ralizuoja ją. Jis, žinodamas, kad yra sek
retorium tos kuopelės, taip degė, kad jam 
norėjosi prieiti ir apmušti Petrą, bet jis 
susilaikė. Jis dar pikčiau pažiūrėjo į bro
lį ir pridėjo:

—Gerai. Vėliaus pasikalbėsime.
bai* eikime namo, žioply!

* Maksimas paėmė Petrą už pečių, jam 
į' pagelbą atėjo keletas komjaunuolių, ir 
taip 'jie nuvedė Petrą namo.

Ėus Košes
Petras girtas eina gatve ir traukia har

moniką pritardamas jai: “Yra dalis, nėra 
dalies, vis tiek pat, bile tik yra vyno ir 
mergų”

’ Sveikas, Petrai!—sušuko Aporenko i vo -Į924 metai, kada su visa energija kom-
komjaunuohs. Na, ką, į susirinkimą; jaunuonai metėsi į darbą, kad atbudavo- 
nemi ?

—Į kokį susirinkimą?—užkimusiai klau
sė Petras.

—O gi specialis susirinkimas komunisti-! teto ir apskrities, kad suteiktu mums tvir- 
nio jaunimo. tą sekretorių. Aš negaliu tų pareigų at-

—Komjaunimo?—nustebo Petras ir už- likti. Bet jie kaip kokie velniai tyli ir ga- 
simąstė. Per penkis metus jis buvo kom-i na. Jeigu draugas Maksimas, kaipo pri- 
jaunuolių tarpe, veikė ir kalbėdavo, lankė' gimtas mainierys,. dar nepamiršai darbo 
susirinkimus, o dabar jau jam kur 
smagiau valkiotis po gatves ir su “linksma” 
kompanija uliavoti ir todėl atsakė rūsčiai:

—Keliaukite į savo susirinkimus 
man jau įkirėjo.

—Įkirėjo?—nustebusiai paklausė Apo- 
. renko.—Tra-ta-ta! Reikalai!

—Taip įkirėjo, — pakartojo Petras, —
Įkirėjo!

—Reiškia, neisi į susirinkimą?
.—Neisid!
—O gaila—nusijuokė Aporenko.—O i

šiandien kaip tik apie tave bus susirinkime.
—Apie mane ?!
—Suprantama.

'' Petras užsimetė arit'peties armoniką, su
sikišo rankas į kišenius ir pasididžiuojan
čiai paklausė:

—O kokia utelė drįso kelti klausimą 
. apie mane? Gal tu tą darai?

-—Kuopelės biuras.
—Biuras? Nusispjauti man ant tavo

* biuro.
—Nusispjausi, kaip tave visai iš komjau-jke: jis ir komandierius ir 

nuolių išmesime.
—<Mane?
—-Tave.
—Mane? — Ha-ha-ha-ha! Jūsų rankos viename mūšyje, kada baltieji nukovė rau- 

trumpos išmesti mane. į donarmiečių vadą, tai Maksimas drąsiai
—Labai paprasta ir tave išmesime, nes Į paėmė vado vietą ir mūšis buvo laimėtas, 

diskredituoji kuopą. ! Rajono komitete, kada jis atėjo ten gau-
—Nu tu tą pamesk! — ir Petras priėjo■ ti išvažiavimo bilietą, trumpai ir drąsiai 

arti prie Aporenkos-. — Nustok, sakau, nes į pareiškė: “Važįųoju sutvarkyti kuoįią.”

“Drauge, norisi jums mokytis, bet pas 
mus spėkų nėra. Prašėm ir rajono komi-

nio jaunimo.

Jeigu draugas Maksimas, kaipo pri- 
s mainierys, dar nepamiršai darbo 

kas! ir mūsų vargų, jeigu tau apeina pareiga 
I pasukti kasyklų jaunimą į socializmo ir 
į darbininkijos pergalės kelią, tai parva- 

. j žinok ir imkis už darbo sudrutinimui kuo- 
Jie : pelės,”—taip . rašė Aporenko.

Maksimas nepamiršo mainierių gyveni
mo. Jis buvo tas, kam rūpėjo šviesti ka
syklų jaunimas. Jis buvo drąsus karo 
fronte ir atliko tinkamai visur darbą, bet 
jis dar niekados nebuvo kuopos sekreto-Į 
rium. Jis buvo iš to tarpo energingų ir | 
nepailstančių komjaunuolių, kurių taip | 
daug Sovietų Sąjungoje, kurie su visa ener-; 
gija lošė futbolę, su šypsena ir daina ėjo į, 
mūšius prieš baltuosius priešus už darbi
ninkų klasės pergalę, kurie nori viską išmo
kti ir patirti, kurie kelia augščiaū ir augš- 
čiau komunistinio jaunimo darbą ir socia- 

! lizmo budavojinlo darbą, taip tai nenuils- 
| tantis elementas, bet kuopos vadu jis dar 
j nebuvo nei kartą.
Į

• Sekretorius komjaunuolių kuopos, tai
I vistiek pat, kaip ir karo vadas karo lau-

? draugas ir te-1
vas ir mokytojas, — taip mąstė Maksimas, 
ir jam buvo baisu imtis tokio atsakomin- 
go darbo. O visgi jis paėmė jį, taip, kaip

chesterio istorijoje teko ma
tyti, kad Komunistų Partija 
sudarė tokią didelę demons
traciją. Ir visi darbininkai su' 
energija ir pasiryžimu marša-1 
vo ir paskui klausėsi prakalbų, 
kur kalbėjo geri kalbėtojai ir 
nurodinėju supuvimą kapita
listinės tvarkos; taipgi ragino 
visus darbininkus kovoti tol, 
kol buš sunaikinta ši kapita
lizmo supuvusi tyai’ka ir įs
teigta Sovietai po Komunistų 
Partijos vadovybe Amerikoj.

Taipgi turiu pažymėti, kad 
ir lietuvių šiemet pusėtinai da
lyvavo. Pirmosios' Gegužės ap- 
vdikščiojimė. Tas parodo, 
kad ir lietuviai jau prisideda 
prie tarptautinių apvaikščioji- 
mų, tik peiktinas dalykas, kad 
nestoja į Komunistų Partiją, 
o vis daro tam tikrus išsisuki
nėjimus.

Laisves” Rcp.

YOUNGSTOWN, OHIO
APLA 24-tos kuopos susirin

kime, laikytame gegužes 1 d., 
buvo perskaitytas Centro bule- 
tinas kas del Augščiausios 
Prieglaudos vienybes su Lietu
vių Darbininkų Susivienijimu. 
Buv'o apsvarstyta ir priimta. 
Drg. F. J. Madison vienbal
siai išrinktas parašyt i “Lais
vę” ir “Tiesą
tiems, kurie eina prieš vieny
bę Augščiausios 
su LDS ’' 
kp. nariai ir narės laukiame 
kuo greičiausio susivienijimo | 
šių dviejų organi/acijų.

Pirm. F. J. Madison.

pasmerkimą

Pricg] atidos
Mes visi APLA 24

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

, Lietuvių Darbininkų Organizacijų 
Bendras Komitetas rengia vakarie
nę su šokiais, įvyks 14-tą d. gegu
žės, 7-tą vai. vakare, įžanga 50c. 
špatai, o vaikams—25c, tai labai že
ma kaina. ' Svetaine' erdvi, gražiai 
įrengta ir yra patogi vieta karams 
pasitaisyti. Svetainės vardas: Nau- 
gątuck Garden Club House, Cor. 
West & Thornton Sts., Devon, Conn.

Iš Bridgeport važiuojant vienas fo
ras, iš .Bridgeporto atvažiavus Į De-, 
von reikia suktis po kairei, gi atva
žiavus nuo New Haven reikia suktis 
po dešinei. A. M.

(111-113)

LDSĄ 35 kuopos susirinkimas bus 
12 gegužes, 7:30 vai. vakare, 407 
Lafayette St. Visos draugės daly
vaukite šiame susirinkime, nes turi
me svarstyti prisirengimą prie alka
nųjų maršo j valstijos sostinę Hart
ford, Conn. Mums yra užduotis, su
rengti vakarienę, Jaikas trumpas, o 
darbas didelis. vi./.... j
mai atlikti savo užduotį. Atsiveskite | 
naujų

Rūpinkimės tinka- Į

narių į ši susirinkimą.
(111-112)

A.L.D.L.D. 20-tos kuopos susirin
kimas Įvyks ketvirtadienį, 12 d. ge
gužės, 8-tą vai. vakare, Lietuvių Pi
liečių Kliubo kambariuose, 315 Clin
ton • St., Binghamton, N. Y. Malo
nėkite visi nariai ateiti ir duokles 
užsimokėti; taipgi naują knygą—an
trą tomą “Religijos” atsiimti, ir, ži
noma, bus svarbių tarimų.

Fin. sekr. H. žukiene.
(110-111)

philadelphiaT pa.
Perskaitykite, draugai ii’ draugės, 

ir nepamirškite, bet ir kitiem pasa
kykite, kad ALDL Draugijos 10-ta 
kuopa bendrai su kitomis progresy- 
viškomis organizacijomis rengia di
delį Gegužinį PIKNIKĄ gegužės 
(May) 15, Vytauto Parke. Prasi
dės lO-b). vai. iš ryto ir trauksis iki 
vėlumai vakare, šis Lietuvių Par- 1 
kas tai yra gražiausias visoje Phila- 
delphijojos apielinkėj, nes čia medžių 
daug, svetainė šokiams didelė ir 
graži; jei užeitų lietus, tai bėdos ne
bus. Dabar kas bus šiame piknike, 
ogi pirmiausia bus puiki koncertinė 
programa ir įvairių žaislų, o be to 
bus dar puiki orkestrą, kuri grajys 
visokius šokius. O apie, užkandžius 
ir gėrimus tai jau čia ir nekalbėsiu, 
nes jų bus visokių geriausios rūšies. 
Todėl mes kviečiame kaip vietinius, ! 
taip ir iš apielinkės atvažiuoti į šį

Kviečia visus Rengėjai.
(110-112)

ALIQUIPPA IR AMBRIDGE, 
PA.

ALDLD nariams žinotina, kad 106 Į 
kuopos susirinkimas įvyks 15 d. ge-1
gūžės, drg. J. Yuškaičio stuboje, •

atidarymo pikniką, nedėlioję, 15 d. 
gegužės (May), 1932, Beechnut 
Grove, Urbanto Darže. Choras iš- i 
pildys programą ir taipgi bus įvai- | 
rių lenktynių. Kviečiame visus da- ; 
lyvauti ir linksmai praleisti dieną 
ant tyro oro. Įžanga 35c ypatai. į 

Aido Choro Komitetas.
(110-111) J

DARBININKU DAR TURIME
KALENDORIUS 350 KOPIJŲ

•l Tikra Kaina 25 Centai

NUPIGINTA KAINA 15 CENTU
Dar Turime 350 Egzempliorių šių metų

DARBININKU KALENDORIAUS
Prašome draugų padėti jį išplatinti. Kas 

‘ 1 ’ " ’’uosim po 10c.

Visi Būkite Prisirengę 
Dalyvauti Dienraščio

LAISVES
Rengiamame Didžiajame
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Prasome draugų padėti jį isp 
pirks tris ar daugiau kopijas, atiduosim po 10c. 
kopiją. Kurie ims tik del savęs po vieną kopiją, 
duosime už 15c. Mokestį galite prisiųsti pašto 
štampomis. vertės 2 ar 5 centų vienetose.. Pra
šome tuoj aus reikalauti.

ŠITAI KAS VERČIA GREIT IŠPARDUOTI:
“Laisvė” duoda savo skaitytojams dovaną pui

kią medikališką knygą, kurią parašė Dr. Jonas 
J. Kaškiaučius. Ta knyga jau siuntinėjama 
skaitytojams. Vien tik šio siuntinėjimo stam- 
pos “Laisvei” kaštuos apie $350. Įplaukos už 
Darbininkų Kalendorių padės padengti išlaidas 
išsiuntinėjimui skaitytojiams dovanų knygelės 
“Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje”. Kuo 
greičiau išleisime kalendorių, tuo greičiau iš- 
siuntinėsime skaitytojams dovaną.

Reikalaudami Kalendoriaus rašykite:
“LAISVE”

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti, 
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujinių jų žaizdų ypatebe. 
Aprašoma arterijų veržlumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų.z 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
•Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežasčių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas.
Kada žmogus nebekvėpuoja. ( 
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalbi Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji-

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė.
Pasiutimas,^tai liga, kuri gan pavojinga.
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. 
Šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
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-

NEWARK, N. J.
LDSA 10-tos kuopos susirinkimas! 

J 3 gegužes, 7:30 
79 Jackson St. Visos 

pribūkite laiku, nes turime 
daug dalykų 'apsvarstymui. Atsives
kite ir nauji? narių į kuopų.

uQrg. K. Stelmokiene.
(111-112)

D ETROirTMic H.
ALDLD 52-ros kuopos susirinkimas j 

įvyks ketvirtadienį, 12 gegužes, 25th ' 
ir Vcrnor Highway, 7-tą va), vakare, 
šis susirinkimas tano ątkeltas iš ne
dėlios, nes nedėlioję įvyksta 10-to 
Apskričio konferencija.

(111-112)

haivEtoSmck^mlch.
ALDUD 188 kuopos susirinkimas 

įvyks' nedėlioję/ 15 gegužės, 10 vai. 
ryte, 30J.4 Ypemans St.i Visi nariai 
ir narės dalyvaukite susirinkime ir 
būkite paskirtų laiku, nes turime 
daug svarbių ręikąlu aptarti.

' (111-112)

m^adooT pa.
Ą.F.L.A. 5-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 15 gegužės. Visi nariai 4a- 
lyvaukite šįanie susirinkime, nes ga
vome pranešimą iš centro, .kad yra 
šaukiamas ekstra seimas ir reikės 
rinkti delegatą į seimą. Taipgi bus 
ir daigiau svarbių reikalų, tat bū
kite visi susirinkime.

į ' , ‘ . (110-11)
BAYONNE, N. J.

L.A.U. Kliubas rengia balių ne
dėlioję, gegužės 15, 1932, 6:30 vai. 
vakare, Veteranų Svetainėje, 329-331 
Broadway, Bayonne, N. J. Gerbia
mi draugai ir Draugės, Bayonnūš ir 
apielinkės, malonėkite atsilankyti į 
šį puikų parengimą, nes jau bus pa
skutinis šį sezoną svetainėje paren
gimas.' Taipgi nuo šio parengimo 
pelnas yra skiriamas del. bedarbių, 
tat atsilankę linksmai laiką pralei
site ir p'aremsite bedarbius. ’ Muzi
ka bįus pirmos klasės. Įžanga 35 
centai.

■ > f i Kviečia Rengėjai.
' (110-112)

su tokiu turi reikalą. Ir Maksimui tą j Kada Maksimas parvyko, tai kasyklų drau- i įvyks penktadienį, 
pasakyk, ir visam tam biurui! ! gai nusidžiaugė juomi. ' Jie į jį žiūrėjo, na^./^ribdki'te *]

—Nueik į susirinkimą ir patsai pasakysi, kaip į vadą, komandierių, prityrusį kom- 
—Ir pasakysiu! — piktai tarė Petras.— jaunimo darbininką — ir tikėjo ir klausė 

Manai bijau? Pasakysiu! 'Mat, mane iš- j jo visas aktyvas. Bet patsai Maksimas 
mes! Mane? Nuo jūs neliks nei šlapia. j žinojo, kad pas jį dar stoka žinojimo, kad

—Nu, tai dar pamatysime. Vienok | nors kiekvieną klausimą jis patsai ir sup- 
ateik. ranta, bet ne kiekvieną moka išaiškinti

—Ateisiu! Dabar tikrai ateisiu! Nu, ką, draugams. Apie šias abejones jis kartą pa
broliai? — kreipėsi į būrį savo girtų prie- 
telių, — Eisime į susirinkimą?

—Kodėl į ne, žinoma, einame, — atsakė
tieT
-;—Štai!1— taip ir pasakyk Maksimui, kad

—Ir pasakysiu! — piktai tarė Petras.

sakė ir Komunistų Partijos sekretoriui d. 
Skliarovui. Tas nusijuokė ir prielankiai 
atsakė:

—Nieko napadarysi. Kągi, juk Bucha- 
rinas mums į sekretorius neatvažiuos. Pa

mes *atėisime. — Taip ir pasakyk jam, ir ■ tys apsieisime, padarysime klaidų, bet iš 
visam biurui, kai ateisime. Tikrai ateisi- jų ir pasimokysime.
me'ir mes pažiūrėsime!. Tie d. Skliarovo žodžiai giliai įsidėjo

Ir jis vėl pradėjo griežti ant armonikos | Maksimui. Ir dabar jis, eidamas į kuope
lės susirinkimą, galvojo, kad susirinkimas 
veikiausiai bus šturmingas. Bet nieko ne
padarysi — reikia. Ir tas “reikia” visada 
varė Maksimą net į pačius sunkiausius 
ir pavojingiausius daraus. Ir todėl jis 
niekados nesitraukė nuo darbo ir parei
gų. “Reikia nesitraukti ir dabar’’, —gal
vojo jis. . /

Kelias į komjaunuolių kliubą eina per 
visą kasyklų miestelį. Kliubas yra ant kal
no, ir kada Maksimas užlipa ant jo, tai 
mato, kaip klonyje yra apgriuvęs mainie
rių miestelis. Jis žiūri į kliubą, į mies
telį, į kelią, mąsto, o paskui eina į kliubą. 
Jo mintys aiškios, kaip ir žingsniai, 
žingsniai, — drąsūs, kareiviški'.

—O—O—O— 
ir dainuoti dainas.

Maksimas ėjo į susirinkimą, ėjo arti pas- 
} virusių-namelių, kurių stogai margavo nuo 
lopų, palei namelių su mažais langeliais 
ir artimai žaliu sodnu.

Karšta, net vėjas ir tas karštas. Kasyk
lų gyventojai kentė nuo neišpasakyto karš
čio.' Saule stovėjo tartum ant vienos vie
tos ir be mielaširdystės degino, prakaitas 
liejosi upeliais. Daugelis angliakasių skun
dėsi del karščio ir nenorėjo apleisti kasyk
las, nes ten vesiu. Dabar kas tik liuosas 
skubinos prie upės ir lindo į vandenį iki 
kaklo.

Aptingo visi. Jingiai lojo šunys ir bė
giojo iškišę liežuvius. Seniai išlėto trau-

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

mas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai
Žymėtas ligas? 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

1AISVĖ,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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HAMBURG, Vokietija.— st.,
privedė tančiai darbininkų išėjo į

Atšaukė Skalbėjų Streiką

LIETUVIS GRABORIUS

su bosais

EDITH BERKMAN BADAUJA KALĖJIME 156

s

LAWRENCE, MASS
savininkai į bininkų kūdikiai išsivystys į ! tu (liquid diet).

PHILADELPHIA. PA
7

Seniau jinai ėjo

s. 121pag.
228V.
255B.

Pa-

moninkai nėra pavojingi.
'dSHS

Airija Kelia Mokesčius

pareiškė, 
areštuoti

Pinkevičius,
Paulauskas,

Barkauskas,

vienybę, 
susitelkę

visos šios 
sistemos

Sovietų

ge- 
patar- 
ir už 
kainą,

ant 
gatvės.

414
EI-

st., 

st. 

St. 

St.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

kinys mokykloje apalpo iš ba
do, ką pripažino ir pašau]

E.
E.

gamino, ir 
bado ir Šalčio. __ ___ _____
dedasi, turės žalingų pasekmių 
ir ateičiai; šiame krizyje dar-

šioj apielinkėj yra išmestai 
Alden Coal Kompanija j iš darbo 50,000 darbininkų be; : Vo(.,rbln„. A AAA ! ... • • v... . T

19

13

Greenas Ruošia “Streiką”

Komu- 
Nacio- 
Bedar-

VALDYBA 1932 H1ETAMS
R. Tratulis, 

201 W. 1
Pagelbininkas G. Kardauskas,

Rašt. K. Striupaitis

16th
’ 1 GLh

19th

16th

Wood Ave.
Kasosi Globėjai:

L. Barkicnė,

ir W. Biliutė.

Maršalka K. Meškauskas,

Visi iš Linden, N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mą Bcredą mėnesio, 7:30 vai. vakare, ]>o 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin- ; 
den. N. J.

19th st.

17th St.

1802 S. Wood Ave.

traciją balandžio 30 dieną, tai kol ektyvižuota [ 
policija paplukdė darbininkus. jma viršų, t’ad smulkūs pra-

i Pirm.

Pirm.

Prot.

Fin. Ra6t. M. Andrunaite,

Iždininkas J. Užkurčnas, 
1501

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiau ir chronifikaa vyrg ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraajo ir šlapumo.

DR. MEER
W. 441 h St., Room 

New York, N. Y. 
Valandos Pričmimoi

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

Sekmadieniais non 11 ryto Iki i po pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180

201

201

19

35

S.

W.

W.

E.
W.

MASKVA.

KR1ZI0 BAISENYBES TARP MAINiEftlU [Visame Pasaulyje barbininkai Protestuoja Prieš 
Žudymą Negrą Jaunuoli;WILKES-BARRE, Pa. — 

Glen . ' ~ ‘ '■
uždarė dvi kasyklas; 4,000 
mainierių neteko darbo; biskį 
vėliau trys kasyklos išmetė iš 
darbo dar devynis šimtus dar
bininkų. Reiškia, ūmu laiku 
neteko darbo apie 5,000 mai
nierių ; jiems prieš akis atsi
stojo bado ir mirties šmėkla. 

Vienas lietuvis bedarbis nu- 
1 sižudė, beveik visai britva nu- 

sipjaudamas galvą. Kiti be
darbiai išsikasė urvus girioje 
kalnuose, ir taip gyvena; treti 
bedarbiai miesto šiukšlyne pa
sidarė lindynes ir gyvena ten 
išmatomis.

Minimas kasyklas savininkai 
uždarė todėl, kad ten anglių 
sluogsniuose daugiau pasitai-

• kydavo uolų, akmenų, (ir jiems | J 
brangiau reikėdavo aphwketi"1 
darbininkams sulig to paties 
anglių daugio, negu kasyklo
se, kur anglys yra be akmenų;, 
todėl kapitalistai per savo pa
siutusį godumą pelno ir užda
rė šias kasyklas, išmesdami 
darbininkus badaut. Nesvar
bu išnaudotojui, kad badas 
griebs patį mainierį, jo mote
rį ir kūdikius; kapitalistas žiū
ri tiktai didesnio sau pelno.

Jeigu kasyklų :
paskui po kiek laiko ir atidą-' džiovininkus, 
ro tūlas iš tų kasyklų, tai jau' silpnapročius 
su per pusę numuštu darbo! į kelias gentkartes vėliaus, 
mokesniu mainieriui. Bet ka-' 
da išalkina darbininkus per 
kokią pusę metų, tuomet iš
naudotojas tikisi, kad badas 
privers darbininką dirbt už: 
tiek, kiek malonėsi jam pasiū-l 
lyt. Taip kapitalistai “taupo” j 
lėšas ant darbininkų, bet jie 
užmoka po 400 dolerių už gra
bus nustipusiems savo šuniu
kams, laidodami juos su viso
kiomis ceremonijomis ir pa
minklus savo šunims statyda
mi. šunis jie migdo šilkinė
se lovose, daktarus jiems pa
samdo, specialės slaugės juos 
aptarnauja. Taigi kapitalis
tas šimtą sykių geriau apsiei
na su savo šunimis, negu su 
darbininkais, kurie jam visus 
pelnus sukrovė ir viską paga
mino. į •» .

Dar Apie Kruvinuosius Įvykius 
Balandžio 30 Dieną

Vietos kapitalistinė spauda 
užpildyta visokią.,, sensacija. 
Vieni smerkia policiją ir jos 
brutališką pasielgimą su de
monstrantais; lieja gailesčio 
ašaras, kad darbininkai taip 
daug turėjo nukentėti, o kas 
svarbiausiai, tai kad Philadel- 
phijos “brolybės” miestas li
kosi nudažytas darbininkų 
krauju, kuomet nei vienam ki
tam mieste Amerikoje tą die
ną nebuvo tokio užpuolimo 
ant demonstrantų. Net ir pa
veikslus deda kitų miestų, kur 
darbininkai ramiai demons
truoja, o Philadelphijos, kur 
policija daužo jiems galvas ir 
kalėjimai! grūda.

Čia išnaudotojai vartoja gu
drią demagogiją. Jiems dar
bininkai nei kiek, nerūpi. Bet 
juos baimė krečia, kuomet 
šis kruvinas įvykis tūkstan
čiam darbininkų atidarė akis 
apie laisvę ir “demokratiją,” 
į kurią jie vis dar tikėjo. Da
bar aiškiai mato, kad .

s demokratijos nėra, 
bininkai vis arčiau ir arčiau 
glaudžiasi su Komunistų Par
tija ir jos oragnizacijomis, o 
tuos darbininkus kapitalistai 
palaikyti savo įtakoj.
reikia vartoti visokią demago
gija-

Gegužes 3 d., “Philadelphia 
.Record” rašo: “.25 komunis

tams yra nustatyta kaucija 
nuo 500 iki 50,000 dol. kiek
vienam, kuomet pati policija 
sumušė juos ir areštavo, 
13-tos ir Thompson 
Magistratas O’Hara, įkalinda
mas juos nedėlioj, 
kad komunistai, visi 
demonstracijoj d a r b ininkai, 
esą “neverti Šuns.”

Tai bjaurus pasityčiojimas 
iš darbininkų. Pati policija 
užpuolė darbininkus, ramiai 
laikant susirinkimą apvaikš- 
čiojime Pirmosios Gegužes ant 
13 ir Thompson gatvės; su- 

• daužė galvas, pusgyvius areš-

Ponas Grpenas kalba anie lietuvių saulės pašalpinės *dPie VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS ūkimą darbininku konfe- linden, n. j.

Darbininkai suruošė pro
testus ne tik Vokietijoj, bet ■ 

j gatves ir demonstravo, kad ir kitose šalyse, kaip kad 
Amerikos valdžia paliuosuo-1 Francij0j Austrijoj, Pietų 4- ii nal' o Ifii c SnnHc hnva narr j u Ji J Ji

į Amerikoj, Kuboj ir kitur, 
į Visur darbininkai reiškia 

i solidarumą negrams 
darbininkams, kuriuos val- 

__ ___ 7____ , ___ džia jau nori nužudyti bir-pai 
Kelios dienos atgal vienas mo- j<os valdžia yra begailestin- želio 24 dieną.

ktas £>ai kiasme ir tarnauja ka- išgelbėti tik klasinis darbi
ninkų veikimas.

jokio gyvenimui užtikrinimo.
Bado šmėkla vaikščioja Larks- Vien tik Hamburge tuk 
ville , Pa. Bedarbė ] 
prie to, kad visos mokyklos 
užsidarė, nes basi ir nuogi 
mainierių bedarbių vaikai ne
gali lankyti mokyklas.

Luzerne ir Forty Fort, Pa., i 
visos angliakasyklos uždary-i 
tos; mainieriai badauja, < 
sauja, aimanuoja. Pittstono 
apielinkėj irgi baisi bedarbė.

tų nekaltus Scottsboro neg-!
I rus jaunuolius. Darbiniu- i
1 kai sveikino Ada Wright ir! 

dū-| J. Louis Engdahl, kurie nu-'savo
vyko į Europą pareikšti 
darbininkams, kad 'Ameri-

daktaras. Vaikas buvo sitln- pitahstų klasei, 
čiamas namo pavalgyt, bet at
sakė, kad šiandien ne mano 

įkalbina; šiandien, valgys Jo-į 
I nukas ir Marytė, o rytoj aš 
gausiu valgyt.

Tad pamislykite, kokia yra 
ta kapitalistinė tvarka! Krau
tuvės valgiais ir drapanomis 
užverstos, sandėliai visokiau
siais reikmenimis perpildyti, o | me 
darbininkai, kurie visa tai pa- badauja. ~ 
Kapri”0, ir jų vaikai miršta iš į k išIeido melaginga pa- 
bado ir Šalčio. Bet kas dabar .V1 • i i n i

BOSTON, Mass. — Na- 
cionalės Audėjų Unijos or
ganizatorė, Edith Berkman, 
kuri yra imigracijos kalėji- 

, paskelbė bado streiką 
Dr. Henry Po-

reiškimą, kad Berkman yra 
tik maitinama skystu mais- 

Jisai grą- 
mažakraujus ir sino padėti ją į Psychopa- 

; ir tatai atsilieps skyrių.
Antradienį darbininkai

Drauge darbininke, neklau-j pikietavo Bostono imigraci- 
sykit kunigėlio, kuris tau pa- įos stot: reikalaudami, kad 
sakoja, kad šią bedarbę dievas 

į davė. Jis yra gudrus kaplta- 
I listų agentas. Nelauk, kad iš 
' dangaus pradėtų krist tau 
! manna su putpelomis. Pamesk

šaukimą
rencijos ir tą kovą už be-! ’ 
darbių apdraudą jisai mano 
pasukti tik į 48 valandų 
“generalį streiką”.

PITTSBURGH© IR APIELINKfiS 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienč, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

NEW YORK. — Kairioji 
Skalbėjų Unija atšaukė strei
ką New Style Skalbyklos dar
bininkų. Jis tęsėsi 10 savai
čių. Negrai ir baltieji skalbė- 

i parodė didelę
Juos gali Bet prieš -1U0S

cionalė Audėjų Unija, Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas ir Bedarbių Tary
ba.
Edith Berkman yra laiko-i 

ma deportavimui į fašistinę 
Lenkiją. Jinai serga džio
va. Deportuoti ją nori tik! 
todėl, kad jinai veikia tar-| 
pe darbininkų. Todėl Edith j 
Berkman paskelbė bado

šios skalbyklos bosai su kitais 
skalbimo biznieriais;

I išvien ėjo Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai ir socialistų 
gengsteriai; prieš skalbėjus 
įnirtusiai kovojo teismai ir po
licija, taip kad laike streiko 
buvo desėtkai darbininkų su
mušta, 18 'areštuota ir po 
$150,000 kaucijos pastatyta. !

Nors šį sykį streikaš nelai- f 
mėtas, skalbėjai jaučiasi ko-i 
vingi ir organizuos spėkas k i-1 
tam streikui ateityj. •• |

Norintieji 
riausio 
navimo 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadwa*y 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1090 ' IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Berkman būtų paliuosuota. : 
Pikietavimą organizavo Na-j laisvę.

Pranešu Lawrence lietu- į 
viams darbininkams, taipgi ap- 

Streiką ir tęs jį tol, kol jinai linkinėms kolonijoms, kad ge-i 
’ ’ ■ ’ 1_" i gūžės 15 d. rengia koncertą,!

[Amerikos Komunistų Partijos! 
i septintas skyrius. Koncertas Į 

Jame dai
nuos iš Bostono geriausi dai
nininkai ir dainininkės, taipgi 
Lawrence’o Liaudies Choras; 
dalyvaus programoj rusų or
kestrą, taipgi artistiškos spė
kos armėnų, italų, belgų, fran- 
euzų ir kt. Tai bus didžiau
sias Lawrence koncertas iš vi- 

i su, kurie tik kada čia buvo.
1 Įžanga pigi, tik 35 centai ypa- 
I tai. Kitur moka už tokį kon
certą 75 centus iki dolerio ir 
daugiau . Taipgi gavome spe- 
cialę telegramą iš Nashua 
draugų, kad jie jau prisirengę 
atvažiuoti su 15 automobilių.

Koncertas bus Rusų Svetai- j 
inej, 287 Irving Ave.; prasidės j 
l 2 :30 vai. po pietų. Visi ir vi-' 
!sos atsilankykite į šį koncertą, i 

Kviečia Komitetas.

bus paleista iš kalėjimo
Visi darbininkai ir jų orga-

♦ . . . .1 . • v • | acpi/lllbUO OAV11UD.nizacijos tun kovoti uz tarptautinis.

. bar Airija jau turi neda- 
i tekliaus apie $5,138,000. Sa-

manna su putpelomis. Pamesk * H ‘I * * 1 “
tikėjęs į tuos burtus, pažink UfllCagOS 
savo, kaipo darbininkų klasės dedama (U_kovoja i nes į erarą d . mokesčiai ant tabakonario, reikalus; stok į 
nistų Partiją, į kairiąją 
nalę Mainierių Uniją, į 
bių Tarybas ir išvien su kitų į 
tautų darbininkais kovok už I 
bedarbių apdraudą iš kapita
listų ir valdžios iždų; sykiu 
kovok ir už 
išnaudojimo 
nimą ir u-ž 
įsteigimą.

CHICAGO, Ill. — Chica- 
gos darbininkai nenusigan
do policijos puolimo, kuri 

žiaurios sužeidė 9 bedarbius darbi- 
panaiki- ninkus. Darbininkai išlei- 
tvarkos do desėtkus tūkstančių la

pelių ir šaukia didžiausį

dėsni mokesčiai ant tabako 
ir degtinės. Tai labai svar
būs daiktai airiams.

Ketvirtadienį Airijos taip 
vadinamas seimelis balsuos 
ir už biliu, kuriuo norima 
panaikinti Anglijos karūnai 
ištikimybę.

Flushing Rtissian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM. Manadžcriv
Įžanga Dieną ir Naktį 50c
. Sukatos vakare 75 centai

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsinėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARvJINKAIS, nuo 
10 valandos dienų iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. 'P. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

II ociui\i<x nm/jiauoĮ ---------------------------------

1 k„ri! Orlaiviu Varinė-;
ja Amerikiete Moteris

- Amerikiete į Įjraugijlj Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą I

S. P. |
i laikomas 13-tą dieną gegu-
I žės. - 

Komunistų Partija šau- 
ikia visus darbininkus ko-- 
von prieš kruviną žudymą | 
darbininkų. Visos organi- moteris, Fay Gillis, lekiojo I 
zacijos ir klasiniai susipra- apie valandą laiko viršui 
tę darbininkai turi organi- Maskvos.
zuotis ir šaukti kitus darbi-į technikinę mokyklą Detroi-; 
ninkus į protestų demonst-lte.
racijas kovai prieš kapita-| Orlaivis pagamintas .So- 
listinį terorą. 1 vietų Sąjungoj ir priklauso

j Orlaivininkų Šalies Gynimo 
j Draugijai. Jinai’pati kėra- 
i vija orlaivį. Tai pirmutinė

tavo, o po 50,000 dol. kaucijos 
padeda juos magistratas O’- 

I Hara; '*
š Tą pačią dieną įvyko kitas 
ryškus nuotikis. Grupė juo
dašimčių p a t r iotų užpuolė 
negrų šeimyną ant 21-mos gat
vės, netoli Market gatvės; įsi-

i veržė į namus, sudaužė ra
kandus, sumušė negrus ir vė
liaus uždegė namą. Kuomet 
pribuvo policija ir ugniagesiai, 
tai patriotai ir tuos sumušė^ 
Nors policija areštavo juos, 
bet magistratas.Fitzgerald vi
sus paleido be jokios kaucijos. 

Kuomet demonstrantus su
mušė policija ir areštavo, O’
Hara juos padėjo po kaucija 
nuo 500 iki 50,000 dol. kiek
vieną, o kitoj vietoj chuliga
nai užpuolė žmones namuose, 
norėjo sudeginti, sudaužė jų 
rakandus ir sumušė policiją, 
bet magistratas Fitzgerald 
paleido juos be jokios kauci
jos. šie du paveikslai labai 
aiškūs. Chuliganai yra kapi
talistų klasės ramsčiai; nežiū
rint, kad jie užpuolė žmones 
namuose ir sumušė policiją, 
jie yra liuosi. Bet kuomet .... v . .

jokios! darbininkai ir jų organizaci- biznierius varžo labiau, kad 
Tie dari jos surengė Gegužinę demons- jie neįsigalėtų. Dabar jau 

pramonė

Duoda Daugiau Laisvės
Del Smulkiy Biznieny ^Žl^^ka^lS

-------- ! vininkas.
MASKVA. — Kapitalisti

nė spauda praneša, kad So- 
yietų Sąjunga vėl daro pa- 
liuosavimą smulkiems biz
nieriams, kurie užsiima ver- 
telgyste. Tai nėra jokia 
naujiena. Toks leidimas 
yra vykinamas sulig Naują- kurie jau įvyko pereitą mė- 
-» D r\ 11 4-11 r ? WčAQT TTol JA €J Q 1 1 G! I/- O

darbininkai, ‘ 
džią savo rankose, tankiai

į Vėl Pasikėsinimas ant 
Japonijos Valdininku ,

SHANGHAJUS.
sikėsinimai, panašūs į tuos,

Pirm. Poškus, 2iy First St.
Pirm.

Clark PI.
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr.

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 

Dayton St.
I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 

144 So. Park St., II Iždo -Globėjas 
J. Krakauskas, 300 First St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

kraujuose, areštavo ir vėliaus 
uždėjo tokią kauciją, kad jie 

Tad į negalėtų išeiti iš kalėjimo. Ko
dėl? Todėl, kad darbininkai 
išėjo su aiškiais reikalavimais. 
Jie reikalavo duonos. Jie pa
reiškė protestą prieš imperia
listinį karą.

Tūkstančiai darbininkų pa
matė, kas jų yra tikras priėšas 
ir kas draugas, ir kas gina jų 
reikalus.

Šiuos žodžius rašant, darbi
ninkas iš šiaurvakarinės dailės 
miesto raportuoja, kad polici
ja neduoda nei šaligatviais ei
ti tiems darbininkams, kurie 
daugiau pasižymėjo kovoje 
prieš išnaudotojus arba kurie 
dalyvauja ir vadovauja mitin
guose. ’ .

Jei kapitalistinei spaudai 
rūęėtų darbininkų gerovė taip,; 
kaip ta spauda verkia apie

ja Ekonomine Politika. Bet! nesį, vėl pasireiškė gegužės 
darbininkai, turėdami vai- j 9-tą dieną. Sakoma, kad1 

pasikėsinimas nužudyti Ja
ponijos valdžios viršininkus > 
buvęs koreaniečių kolonijoj.

Sakoma, kad sugauta vie
nas žmogus, kuris esąs ko
reaniečių patriotinės drau
gijos narys, kuri daro to
kius suokalbius. Bet apie 
tai reikia labai abejoti. Vei
kiausia, tai gali būti provo
kaciniais tikslais dalykas 
suplanuotas.'DUBLINAS. — Airijos 

valdžia ruošia t naują biu
džetą. * Naujas biudžetas 
reiškia Airijos gyventojams 
didesnius mokesčius. Da-

įvykį balandžio 30 dieną, tai 
galėtų priversti paliuosuoti 
darbininkus iš kalėjimo ir ten 
sudėti policmanus. Bet jiems 
tatai nesvarbu. Jiems svarbu 
tik suvilioti darbininkus ir at
itraukti nbo komunistu inta-įtraukti nito komunistų 
kos. Tai ot kodėl jie ir 
krokodiliaus ašaras.

M.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Tarpe eilinių narių Ameri
kos Darbo Federacijos pra
deda kilti bruzdėjimas ūž 
Bedarbių Socialę Apdraudą. 
Tai mato ir Amerikos DaT- 
bo Federacijos ponai. Todėl 
ponas Greeenas nori pasi
griebti vadovybę tų darbi
ninkų.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUK< I 
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1932 METAM:

Iždo Globėjai: A. Kopas,
1108 Elizabeth Ave.,

T. Griušiutė, 
1307 Davis Ave.

Ligoniu lankytojai:
O. Vilkunienė,

718 Richmond St.
J. Andriuška,

1351 Broadway Ave.
Trustisai: A. Kajutis, J. Urbonas, T.
Rasikas, J. Korsikas, J. Ruseckas.

Revizijos Komisija: Ą. Senkus, M.
Žiuris, K. Jakimavičius.’

Svetainės rendavotojaš, A, Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utarninką 
savam name 1057-63 Hamilton Ave.

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai; , ' .
Pirminiu. M. Birsenas, 6388 Sparta

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 

Mackenzie Ave.
Turtų rast. A. Jekstiš, 1462 Junc-
.i fion Ąv.e. A
Kasūs Globėjai;; J. Račiūnas, 6821

Dayton Avė., Eva Vegeliene, 7715 
tiding Antanas Vegela, 1715 'bayton’

Ave

Ivairi4 karštų gėri* 
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a i i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. LUTV1NAS

Luti 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.

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

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir MeŠlažarnes, taip pat 
Plaučių ir PlauČinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
Sąsitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais, 
lano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 

mokčjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduiiai, Kraujo Tyrimai ir 

Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

bfL Z B NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedčliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai



. Puslapis šeštas ,

VIETINES ŽINIOS TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Kaipo at- LDSA 1 Kp. Susirinkimas

NEW YORK. — Vis dau
giau eilinių narių supranta, 
kad Amerikos Darbo Federa-

Komunistų 6-tos Sekcijos 
Bankietas, Koncertas, Balius

Dailydžiu Veiksmas Prieš 
Pardavikus Vadus

Brooklyniškė Kom. Partijos 
šešta sekcija turės didelį ban- 
kietą ir balių “Laisvės” name, 
gegužės 21 d., šeštadienio va-’ciįos vadai yra pasirengę par- 
kare. Parengimui paimtos duot dabartinį 35,000 statybos 
abidvi “Laisvės” svetainės, darbininkų streiką.
Apart parinktinai geros muzi- sakymą į vadų slaptas dery- 
kalės ir dainų programos, šis bas su bosais, dailydžių^loka- 
bankietas turės nemažą politi
nę reikšmę. Tai bus ne tik 
pasilinksminimas, bet ir kla
siniai susipratusių darbininkų 
sueiga, pažymėt pradžią pre
zidentinių rinkimų vajaus šio
je miesto dalyje. Todėl turė
sime ii* * ieną iš geriausių revo
liucinių kalbėtojų, drg. L Am- 
terį, K. Partijos Antro Distrik
to organizatorių. Jis, kaip 
žinoma, yra atsižymėjęs ir ko
voje prieš lietuvišką prūseiki- 
nę skloką.

Kai del programos, sumi
nint tiktai porą dalykų iš jos, 
tai dainuos Aido Choro Mergi
nų Oktetas, skambins Rusų 
Balalaikų Orkestrą, bus darbi
ninkiškų deklamacijų ir kt.

Įžanga į visą bankietą 50c. I
asmeniui; vien tik į šokius 25 Mokyto JŲ UflijOS Vadai— 
centai. I *T n • v •

Visi gerai garsinkime šią NegHJ rHCSai 
komunistų sekcijos pramogą ir 
patys pasižymėkime kalendo
riuje jos dieną, taip kad vi
sais atžvilgiais išeitų 
minga.

Lietuvių Darbininkų 
nizacijos, todėl, yra 
mos nerengt jokių pramogų 
gegužės 21 d., šeštadienio va
kare.

las 2717 (Amerikos Darbo 
Federacijos) sušaukė mitingą 
pereitą šeštadienį Labor Ly- 
ceume, 219 Sackman St., 
Brook lyne. Mitinge dalyvavo 
virš 3,000 narių, priklausan
čių prie penkių lokalų. Jie 
priėmė rezoliuciją, kurioj pa
sižada kovot prieš 25 iki 40 
procentų nukapojimą darbo 
mokesnio. Taip jiems uždarbį 
nori nukirst bošai, o bosams 
pagelbsti federaciniai vadai iš 
vietinio distrikto valdybos. 
Tuos vadus rezoliucija skar
džiai pasmerkia ir stato eilę 
reikalavimų, sulig kurių būtų 
užtikrinta dailydėms žmoniš
kos darbo sąlygos ir aprube- 
žiuota darbdavių sauvalia.

NEW YORK. — Mokytojų 
unijos susirinkime tūlas Wal- 

pasek-iter White kalbėjo būk tai apie 
i negrų reikalus, bet nepaminė- 

orga-*jo, kad devyni Scottsboro ne
prašo- grai jaunuoliai skiriami mir-

Majoro Walkerio Valdžios 
Pašvinkęs Dumblynas

Trečiad., Gegužes 11, 1932

džios inžinieriams jie pasako
jo, kad beveik tūkstantis metų 
atgal per jų kraštą ėjus upė, 
bet tų laiku kariauninko Ta- 
merlano kareiviai ją “po žeme 
suvarę;” tąi buvęs Tamerlano 
kerštas už tai, kad šie žmonės 
nesidavė užkariauti.

Judis perstatų ne iš vaiden
tuvės, bet iš tikrenybės, kaip 
Sovietų atsiųsti inžinieriai įtai
sė vandens sistemą, iš kurios 
dabar gyventojai gauna užten
kamai vandens ne tik gėrimui

bai atsilikę nuo kultūros; gy-Įir gyvulių girdimui, bet ir lau- 
veno taip senoviškai, kaip tikikų, pievų bei daržų drėkini- 
<rn Įimti ieivai-zrlint. Tam tik- ' mill.

ŽEMĖ IŠTROŠKUS”
Cameo teatre, 42nd St., arti 

Broadway, New Yorke, dar te- 
berodomas judamasis garsinis, 
kalbantis ir dainuojantis pa
veikslas, “žemė Ištroškus,” ku
ris buvo pagamintas Sovietų 
Sąjungoj. To judžio scenos 
nutrauktos pakraštyj Kara- 
kuma pūstynės, kur gyvento
jams beveik visuomet pritrūk
davo vandens. Todėl ir veika
lo vardas yra “žemė Ištroš
kus.” Vietos žmonės buvo la-

kad is perdidelio rūpinimosi ir 
karščiavimosi gal Šarkis su- 
sirgsiąs. Reikia suprast, jog 
Smėlingas nori, kad Šarkis su
sirgtų,—daro pastabą tūli 
amerikoniški sporto rašytojai.

Tikrumoj tai vienas prieš ki
tą smarkauja, norėdami dau
giau suinteresuot publiką, su- 
traukt didesnį skaičių; kostu- 
merių į kumštynes, prislglemžt 
pinigų, o paskui gardžiai sau 
pasijuokt iš žioplių.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

galima įsivaizdint.
rais primityviškais tvenkimais 
jie stengėsi surinkt ir sutau- 
pyt lietaus ir sniego vandenį. 
Ten nuvykusiems Sovietų val-

Darbas eina sugabiai ir 
smagiai su dainomis.

Įdomus judis, vertas kiek
vienam pamatyt.

Tarp. Dark; Apsigynimo 
17-tos Kp. Susirinkimas SPORTAS

Kitos pasažyrinių automo- 
bilių-busų kompanijos siūlė 
miesto valdžiai keliais procen
tais daugiau, negu Equitable 
kompanija atsilygint už tei
sę vežioti žmones Queens Co
unty; bet tą teisę gavo Equi
table kompanija, kuri sulygo 
išviso tik tris procentus mies
tui mokėt, bet užtat jinai pa-| 
pirko miesto valdininkus. į 

» Kaip kad parodo Seabury’o1 
komisijos tyrinėjimas, Equi
table kompanija davė dideles 
sumas pinigų išrinkimui ma
joro Walkerio. Tarp Walke
rio ir šios kompanijos zujo 
tarpininkas senatorius Hast-;

Nepaprastas susi rinkimas 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 17-tos kuopos bus šį 
trečiadienį, gegužės 11 d. va
kare, “Laisvės” svetainėje. Su
sirinkime bus plačiai išdėstyta, 
kaip ir kodėl šios organizaci
jos nariai turi dabartiniais lai
kais veikti. Nes kovojantieji 
darbininkai yra visur užpuldi
nėjami, kaip tai, streikuose,' 
demonstracijose, protestų mi-| 
tinguose ir t. t. Nei vienas są
moningas darbininkas neturė-j 
tų šiandien pasilikt nuošaliai 
nuo tokių kovų, kaip kova už 
paliuosavimą Tomo Mooney, 
Edithos Berkman, Scottsboro 
jaunuolių ir kitų politinių ka
linių, kurie be jokio prasikal
timo yra pūdomi kalėjimuose, 
o kiti laukia nužudymo bei 
deportavimo. j

Draugai, susirinkite anks-

KOMARAS RIDGEWOOD 
GROVE

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo Amerikoj pirmos 
kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gegužės 12 d., 8 
vai. vakare,' “Laisvės” svetai
nėje.

Apart paprastų kuopos rei
kalų, turėsime paskaitą temo
je “Moterų Rolė Evoliucinia
me Ūkyje ir Politikoj.”

Kviečiamos yra dalyvaut 
draugės, pasižadėjusios įstot į 
kuopą, taipgi ir visos kitos 
merginos ir moterys.

Kuopos Valdyba.

ties bausmei be jokios kaičios; 
nutylėjo jis ir apie negrų lyn- 
čiavimus ir skriaudas darbuo
se. Dr. Ab. Lefkowitz, pradė
damas diskusijas, visų pirma 
išplūdo komunistus ir su jais 
einančius darbininkus. Viena
iš susirinkime dalyvavusių mo- čiau, tai užbaigę kuopos mi

tingą, turėsime diskusijas apie 
tai, kokią svarbią rolę vaidi
na Tarptautinis Darbininkų, 
Apsigynimas. Drg. Stakbvasi 
duos įžanginę prakalbėlę į 
diskusijas, kuriose galėsime vi
si dalyvauti, kaip kuopos na
riai, taip ir pašaliniai darbi
ninkai.

Į susirinkimą šaukiame vi
sus, kaip' narius, taip dar ne
priklausančius šiai organizaci
jai, kurie yra kviečiami ateiti 
ir prisitašyti. Nariai gi, nepa
mirškite šį kartą užsimokėt 
narines duokles.

Organizatorius.
(110-11)

kytojų, E. Burroughs, paga
liaus, atsistojo, kad patiekt 
rezoliuciją, prote stuojančią 
prieš nusmerkimą Scottsboro 
berniukų, ragindama kovot už 
jų paliuosavimą. Rezoliucija 
taip “pagadino skonį” moky
tojų unijos prezidentui Dr. H. 
L. Linvillei, kad jis tuojaus 
uždarė susirinkimą.

: Pirmas Šio Sezono 
Išvažiavimas Forest Parke

Trys East New Yorko kuo
pos: LDS. 13, LDSA. Hl ir 
ALDLD 185 bendrai "rengia 
smagų išvažiavimą šį sekma-

ings, artimas Walkerio drau- dienį, gegužės J May) 15 d., 
gas nuo pat mokyklos laikų. Forest Parke.
Equitable kompanija mokėjo grama: dainuos Aido Choras 
po $2,500 per mėnesį Hast-1 naujausias dainas ir pasakys ] 
ingsui už tuos patarnavimus ir L ’ " . \

Bus puiki pro- MASPETH, N. Y
ALDLD 138 kuopos mėnesi-

l " V f- ji prakalbą žymiausias kalbėto-] susirink™^ Jyyfe ^etvir- 
dar jam davė 200,000 savo šė- jas apie šiandieninius nuoti- 

kius.
Smagiausia vieta susieit su 

. Pa- 
Todel,

rų.
Reikia suprasti, kad tais 

kyšiais senatorius Hastings da- į draugais ir pažįstamais, 
linosi su savo bičiuliais mies-1 rankus nuvažiavimas, 
to valdininkais. Tai buvo draugai ir draugės, skaitlin- 
suokalbis, 
miesto iždą. Bet tas nekenkia 
Walkeriams 
būti šimtaprocentiniais patrio
tais. ‘ Tokio patriotizmo bran
duolys, mat, yra pasakomas ši
taip: “Viskas galima daryt, 
bile tavęs nesugauna; 
sugauna, tai 
kalėjimo, ir 
kia taisyklė 
ninku yra 
Tik Komunistų Partija ir kla
sių kova tegali tuos darbinin
kus ištraukt iš buržuazinio 
dumblyno ir atidaryt jiems 
akis.

Tai 
padarytas prieš

ir Ilastingsams

O jei 
turi išsisukt nuo 

būsi “smart.” To- 
daugelį ir darbi- 
sudemoralizavus.

giausiai atvažiuokite ir pasi
linksminkite šiuo 
metų laiku.

Apie užkandžius 
kite, nes turėsime 
mai.

Kviečia
3-jų Kp. Komisija.

gražiausiu

nesirūpin- 
pakanka-

Labdarybė—Išnaudotoja

tadienį, 12 d. gegužės (May), 
po numeriu 70-42 Link Court, 
8-ta valanda vakare, fc. • ♦»

Visi nariai, būtinai dalyvau-i 
kite šiame susirinkime, nes ( 
yra labai daug svarbių reika-j 
lų aptarimui. ' 
kite ir naujų narių.

Valdyba.
(111-112)

PAGEIDAUJĄ NAMO
Norėčiau įsigyti gyvenimui namą 

Woodhaven arba Richmond Hill apie- 
linkcje, su brokeriais nenoriu užsi
imti, noriu pirkti tiesiai iš savinin
ko. Kuriuos aplinkybės verčia par
duoti, prašau paduoti antrašą j “Lai
svės” ofisą. (110-112)

<JOE kOMAR,
Rudy Miųer, Ridgewood 

Grove ristynių direktorius, dė
lei specialio šios savaitės pa
traukimo, suporavo Juozą Ko
marą ristis su Joe De Vito, k vi
ris nesenai ritosi su čampionu 
Džimiu Londosu. į

Šį vakarą Komaras risis su Į 
De Vito iki pergalės; ir tai gal 
bus paskutinės Juozo ristynės Į 
dabartiniame sezone šiame | 
mieste, nes Komaras tikisi būti 
Chicagoj pabaigoj šio mėne
sio pas savo žmoną, kurią jau 
senai matė. Važiuojant jam į 
Chicagą, pakeliui gal teks ris
tis nekuriuose kituose miestuo
se.

Apart kitų porų, šį vakarą
svaroių iciKd- rjsjs prjįz Kley (guminis žmo- 

Taipgi atsives-i ,us) su precĮu Grubmeieriu. Į 
nrni i * . ....... ........... •j Abu yra vokiečiai ir risis iki 

Į pergalės 'už vokiečių čampio- 
! nata.

ŠAUDOSI GENGSTERIAI Jokūbas.

ŠARKIO IR SMĖLINGO

REIKALAVIMAI
REIKALAUJU, moteriškes už part- 

nerką į saldainių krautuvę, be vai
kų nuo 30 iki 40 metų amžiaus. 
Aš esu našlys, gerai stovintis. AtT 
sišaukite greit per laišką arba ypa- 
tiškai del platesnių informacijų. 
John V., 140-.—IGth St., Brooklyn, 

(111-113)

PARDAVIMAI
PAJOSI DUODA G šeimynų mūrinis 

namas arti prie Broadway, Gates 
Ave. Stoties. Visi kambariai išran- 
davoti, i metus duoda $2,230.00 ran- 
dos. Kaina $14,300.00.
vakarais po 6 vai., 
lubu. po kairei, arba 
nedėliomis dienomis.
St., Brooklyn, N. Y.

Atsišaukite 
ant viršutinių 

subatomis ir 
729 Monroe

(112-114)
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NOTARY 
PUBLIC

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

Tel. Evergreen' 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.
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INCMATHEW P. BALLAS
(B(ELAUSKAS)
G R A BŪRIUS 

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

MŪSUx (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM iŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI |. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTETU MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

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

Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 2x25 2x252x2x25 2x25252> 25 25 2525 2525252525 252525 in<2X 2X25 AAAAA 25

TEL. STAGG 
2*5043

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PFTĘICK

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

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Ncdčliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

ir

I Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

| Dovanom ar patys saur norėda- 
imi pirkti laikrodžius, daimantus 
ar bi ką iš auksinių

1 nokite, kad
■ sipirksite.

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
■

IjAUSIOS MADOS
|UŽ PRIEINAMA
į KAINĄ

pas mane
daiktų 
pigiau

ži-
nu-

JONAS STOKES
Fotografas

ŠiuonJ pranešu sav6 kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją

I Taipgi taisau visokius laikrod-
■ žius ir kitus papuošalų daiktus. 1
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ! 
i Williamsburgieciams, kuriems į
■ per toli pas mane atvežti patai sy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ■
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs!
I atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo-| 
| kėsite “Laisvėje.” |
I VIKTORAS JANUŠKA
? 127-17 Liberty Avė |
■ Tarpe 127 ir 128 gatvių | 
I Richmond Hill, N. Y. t

LATK-
NAU-.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
kam n. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

A
Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitpn Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

Graborius
NEW YORK. — Sekmadie- SMARKAVIMAS 

nį rado trimis, kulk.omis mirti
nai pašautą Johną Millerį, 21 
metų amžiaus, prie 25th St. ir 
First AVe. Jis tiek pasakė, 
kad kokie tai vyrai įsitraukė 
jį į ąutpmobilį, pavežė, per
šovė ir išmetė laukan.

Tą pačią dieną buvo ketu
riomis kulkomis pašautas Ar
thur . Esposito, plėšikas, lau
kiantis teismo. Jis taipgi bu
vo panašiai “pavėžytas,” kaip 
ir John Miller..

Jiedu, matyt, susipyko su 
buvusiais savo sėbrais krimi
nalistais. Nei vienas nei ki
tas neišduoda vardų, kas su 
jais taip pasilgė.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Šarkis, perkūnuodamas prieš 
Šmetingą, atvažiavo treiniruo- 
tis į Orangeburghą, N. Y.,, be
sirengdamas kovai už pasau
linį čampionatą su Smėlingu 
birželio 21, d., Woodside are
noj, Queens. '

Smėlingas, kuris vieši New 
Yorke, sako, kad Šarkis per
daug nervuotas; pranašauja,

402

NEW YORK.—žydų labda
rybė Hias mokėjo tiktai po 
$2.25 į savaitę savo darbinin
kams, kurių buvo apie šimtas.

i Be to, jie gaudavo ■ valgyt 
pamazgų su maisto atmatomis.

Nuo tokio maisto daugeliui 
atsirado skauduliai viduriuose, 
kurie ėmė pūliuot. Pagaliaus, 
šie labdarybės tarnautojai su
streikavo, vadovybėj Maisto 
Darbininkų Industrinės Unijos.

Reikalauja $6 per savaitę.
Labdarybės viršininkai bla

ško streiko pikietuųtojus su pa- 
gelba policijos ir gengsterių.

Pažymėtina,, kad Amerikos 
Darbo Federacijos ir “socia- 
listiškų” unijų vartai apkrovė 
savo narius mokesčiais į tos 
labdarybės fondą. Iš fondo 
tunka $ių unijų viršininkai ir 
labdarybės bosai. Panašiai de
dasi ir su kitomis Jabdarin- 
gomis įstaigoh)is, kurios, po 
priedanga bedarbių šelpimo, 
varo sau graftą.

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedėldienių

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City

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

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

Unijos Biurokratų Puota WIII°lll|.||IHIII.|IIHIII°ll||;IIIMIII.|IIMIIMllHIII.IIIMIII.|IIHIIHIIHIIHIIHIIHIIHIIHIIBng

DEKAVOJU PACIENTAMSo

o
Ji

Savininkas J. Buividas O

|p

Paskutiniame lokalo

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

v

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

2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

MECHANICS CAFETERIA

nciiiciiiciiiciiiciiiciiicntciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiicinčiiicinčiočiiiciiiciii:

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

Telefonas, Midwood 8*6261

Atdara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare

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

t X

NEW YORK.—Minėdami 20 
metų’ sukaktuves federacinės 
Delikatessų ir Valgyklų Dar
bininkų Unijos, vadai apkrovė 
visus tos unijos 302-ro loka
lo narius po penkis dolerius 
specialio mokesčio; už tuos pi
nigus vadai susirengė Central 
Plaza viešbutyje puikų ban- 
kietą su gausybe alkoholinių 
svaigalų. Vadai buvo įsinėrę 
į tokius frakus, kaip tikriausi 
ponai.
mitinge jie grąsino išmest iš 
unijos kiekvieną, kas tik pasi
sakys už socialę apdraudą be
darbiams.

MIRTYS — LAIDOTUVĖS
Kazimieras Stepšys, 46 me

tų, 489 Logan> St., mirė geg. 
6 d., palaidotas gegužės 
9 d., šv. Jono kapinėse.

Danielius Burkė, 48 metų, 
mirė geg. 7 d., kūnas pašar
votas graboriatis Garšvos įstai
goj, palaidotas geg. 10 d., Aly
vų, kalno kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.




