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Let. Darbininkų Susivieniji
mas jau turi keturias jaunuo
lių kuopas: 101 Brooklyne; 113 No. 113
Clevelande 
cagoje ir 
Chicagoje. 
lios. Kiek 
kuopa.

125 N. Side Chi-
120 Bridgeporte, 

Jos visos yra veik- 
mažiau veikia 125

Bado Streikai
Čechoslovakijos Kalėjimuose

Bloa yda tarpe jaunuolių šio
se kuopose, tai nerašymas į 
mūsų spaudą apie savo veiki
mą. Pačiame LDS. organe 
apie jas nieko nesimato. Drau
gai ir draugės, rašykite, ang-
liškai ar lietuviškai-vi.stiek, bet . ninka
rašykite!

Pažymėtina ir tai, kad sklo- 
kininkai neturi jokios įtakos 
nei vienoje šių kuopų. Jos vi
sos eina kl)ja kojon su komu
nistiniu judėjimu. Brooklyno 
ir Clevelando kuopos veikia ar
timuose santikiuose su Jaunų- 
jij Komunistų Lyga.

su-

Sklokininkai, atėję į LDS. 
mitingus, veidmainingai rėkia, 
kad kas tai juos skriaudžia, 
neduoda kokitj teisių, bet pa
klausk faktų, tai užraudę tyli. 
Iš antros pusės poroj kuopų, 
kur jie turi didžiumą, ve ką 
matome: St. Louis, Mo.,
spendavo P. Baltrušaitį del to, 
kad jis nesutiko su sklokos po
litika ten; Rockforde atmetė 
naują narį K. Tvarijoną be 
jokios priežasties, nes pastara
sis remia Partijos liniją.

Tatai LDS. nariai privalo 
žinoti ir sklokos sekėjams nu
rodyti, idant sumušus jų me
lus apie tai, kad jie skriaud
žiami. Iš mūsų;- partijiečių, 
pusės tokio atsitikimo nėra.

PRAGUE. — Nekaltai 
areštuotas darbininkas Ho- 
sek ir nuteistas į kalėjimą 
vieniems metams, paskel
bė bado streiką. . Šis darbi

as buvo areštuotas ir 
■nuteistas tik už tai, kad ji
sai pasakė prakalbėlę prie 
mažo fabrikėlio, kuriame 
gaminama ginklai.

Paskiaus Hoseką nugabe
no į ligoninę. Jam pradė
jo neveikti tinkamai protas 
bebūnant kalėjime.

Kitas darbininkas, Kosik, j 
buvo areštuotas tik už da
lyvavimą demon stracijoj 

;Kosikitche. Jį dar nenutei- 
sė ir nepadarė kaltinimo, 
bet laiko kalėjime nuo va
sario mėnesio. Tad ir šitas 
darbininkas paskelbė bado 
streiką, kad privertus val
džią juomi pasirūpinti.

LDS. vajus pailgintas iki 1 
d. birželio. Laikas rytų drau-1 
gams pasidarbuoti, nes bus gė
da susitikti vakarų draugus, 
kuomet jie taip puikiai darbuo
jasi, o mes veik nieko. Tiesa, 
kad Pa. ir Mass, valstijose 
trukdo tam tikros kliūtys, bet 
kur New Jersey ir New Yor- 
ko kuopos? Kur Brooklyno 
kuopos šiame vajuje?

Melrose Park demonstracijoj, 
kur sužalota kelios dešimtys 
mūsų draugių ir draugų, 'daly
vavo skaitlingai mūsų lietuvių 
darbininkų organizacijų nariai. 
LDS. ir Darbininkių (moterų) 
Susivienijimo narių pareiga 
parašyti į savo organus apie 
ta svarbią demonstraciją. To
kiomis žiniomis mes galime 
pagerinti savo spaudą, ypač 
kuomet patys dalyviai apie tai 
rašys.

Jugoslavija Areštavo 
16-ka Karininku

VIENA. — Čia gauta ži
nių, kad Jugoslavija pergy
vena naramumą kariuome
nėje. Gandai buvo paleisti, 
kad Jugoslavijoj įvyko ka
rininkų tarpe sukilimai ir 
karalius turėjo pabėgti. 
Vienok apie tai daugiau da
vinių dar nėra. Sakoma, 
tik areštuota 16 karininkų 
(oficierių), kurie bus karo 
teismo teisiami ir baudžia
mi.

Reikalauja Paklupdyti 
Lietuvą

BERLYNAS. — Vokieti- 
jos Reichstago atstovas pa
reiškė į parlamento narius, 
kad Vokietija “paklupdvtų 
Lietuvą ant kelių.” Tas 
parlamento narys sakė, kad 
Lietuvos įsikišimas i Klai
pėdos reikalus, tai yra gel
bėjimas ir Lenkijai kišti 
nosį į Danzigą.
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Darbininkų Kova Kerta Lynčiavimo Medį; Visų 
Darbininku Yra Pareiga Padėti šiai Kovai

PLIENO DARBININKAI KOVOS PRIEŠ 
ALGŲ KAPOJIMU

' GARY, Indiana. — Susi
rinkimai jau laikomi Gary j ir kituose miestuose, kad 
suorganizavus kovą prieš 

imą. Sulig pa-
• • fTĮ V W • • Ollvl C t 111 jcj CV VNaujosios Zelandijos aigų kapoji n j • r> •! i • skelbimu Plieno Korporaci- Dedarbiai Keikalauja j^.tai apie 100,000 darbi 

ninku paliečia algų sumaži
nimas. Tas algų sumažini

mas gyveni- 
gegužės, 

. neatmuš. 
^ds bus taip 

• nębus ““ 
gihu į 

vaitę, kaip $6.00.
Trečiadienį, gegužės 

dieną, laikyta platus susi
rinkimas, kuriame kalbėta

Pašalpos
WELLINGTON. — Be

darbiai darbininkai ir dir
bantieji su savo moterimis 
ir vaikais demonstratyviai 
m ar savo • •_ 
namo, kad įteikti peticiją, 
reikalaujančią panaikinti 
naują patvarkymą del algų 
kapojimo. Apie 4,000 dar
bininkų metė darbą ir daly
vavo demonstracijoj.

Vėliaus demonstracija iš
sivystė į gana karingą mi
nią. Sakoma, kad demonst
rantai pradėjo daužyti 
krautuvių langus. Todėl 
valdžia turėjo šaukti dau
giau policijos, kad “sukilė
lius” numalšintų.

mas bus vy 
man nuo 
jei darbiu® 
DarbinM 
sumažint

prie parlamento'“hma^ilždi

Jungtinių Valstijų Plie
no Užsakymai Sumažėjo

AMERIKOS VALDŽIA REIKALAUJA, 
KAD VOKIETIJA SULAIKYTU SCOTTS

BORO MARŠRUTĄ

i Kitas Vokietijos Darbininkų 
Laikraštis Sulaikytas

BERLYNAS. — Jau ke- 
j lintas Vokietijos darbinin- 
I kų laikraštis sulaikomas fa- 
! šistinės valdžios. Dabar 
I sulaikė darbininkų laikraš- 
; tį “Volkswacht” 14 dienų, 
į Šis laikraštis sulaikytas tik 
į todėl, kad jame buvo apra
šyta spontaniška darbi
ninkų demonstracija, kuri 

: įvyko Rostocke. Tame ap- 
■ rašyme buvo kritikuojama 
: policijos elgesys.
i
Akronas Jau Nusileido

CAMP KEARNEY, Cal. 
—“Akronas,” paša uliniai 
didžiausias orlaivis čia nu
sileido vakar, atlėkęs iš ry
tų. Jo nusileidime du dar
bininkai užmušti, o vienas 
veik mirtinai sužeistas. Or
laivis nugabentas į vakarus

Amerikos ambasada infor
mavo, kad užsienio minis
terija kreiptų domės į tuos 
agitatorius ir jų reikalą pa
vestų lokaliai policijai.”

Tik komunistinė spauda 
remia kovą ir paliuosavi- 
mą negrų jaunuolių Ameri
koj ir visame pasaulyje. 
Vokietijoj ta pati Amerikos 
valdžia bando darbininkus 
smaugti, kurie reikalauja, 
kad politiniai kaliniai būtų 
paleisti. Nereikia paisyti, 
kaip yra aštri kova už jau
nuolių laisvę. Darbininkai 
turi kovoti tol, kol jie kovą 

| laimės.

WASHINGTON, D. C.— 
Pasmerkimas 9 negrų jau
nuolių mirti elektros kėdė
je jau pasiekė net Europą, 
o ypatingai Vokietiją. Vo
kietijoj dabar lankosi dvie
jų negrų jaunuolių motina, 
Ada Wright ir J. Louis En- 
gdahl. Bet jų masinius mi
tingus jau keliose vietose 
policija išdraskė.

Amerikos ambasadorius 
Vokietijoj atvirai pareiškė 
policijai, sakydamas, kad ji
sai “informuoja policiją”, 

Ikad neleistų negrų jaunuo
liu motinai kalbėti mitin
guose. Pranešime iš iBerly- 

‘ no atvirai sakoma, “kadapie smulkius planus, kaip 
galima geriausiai organi
zuoti darbininkus pasiprie
šinimui prieš algų kapoji
mą, v

Rytoj šaukiama kitas ma
sinis susirinkimas Gary 
mieste, Turner Svetainėj, 
kad sumobilizavus kuodau- 
giausiai darbininkų šiai ko
vai. Trečiadienio susirinki
me, taip ir šiame susirinki
me, darbininkai dalyvauja 

'Leid
žiama lapeliai ir atsišauki
mai įvairiose kalbose. Dar
bininkuose kovos ūpas ky-

eous ga- me, darbininkai d 
iau į sa- iš visos apielinkes.
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TERORIZUOJA DARBININKUS BRUTALIŠKOJI 
KANADOS VALDŽIA

ver, Sudbury, Winnipeg ir 
kituose miestuose. Nužiū
rimus darbininkus policija 
paima ir be teismo depor
tuoja. Kitus kiša į kalėji
mus, išveža ir tt.

Darbininkai Danielius 
Holmes, ukrainietis spaus
tuvininkas; Konradas Ses- 
singer—redaktorius vokie
čių darbininkų ; laikraščio; 
Orton Wade—kanadietis.— 
Šie darbininkai nakties lai
ku buvo areštuoti ir išga
benti deportacijai. Dauge
lis ir kitų darbininkų vadų 
ir eilinių darbininkų paim
ta ir areštuota.

Bet darbininkai nenusi- 
Tokie užpuolimai jau pa- mena. Jie ves kovą tol, kol 

daryta Montreal, Vancou-jji bus laimėta.

TORONTO. — Po sek-’ 
mingai darbininkų demon
stracijai Kanadoj, Bennet- 
to valdžia pradėjo terorą 
prieš darbininkus, manyda
ma, kad jinai tokiu būdu 
galės sulaikyti darbininkų 
kovas.

Ginkluotoji “karališkoji”
—■------ Kanados policija pradėjo

WASHINGTON, D.C. kratas ir puolimus ant dar-
Balandžio mėnesį Jungtinių; bininkų centrų ir namų. 
Valstijų Plieno Korporaci- j Užpuolimai eina ant Bedar- 
jos užsakymai sumažėjo I bių Tarybų, Darbo Unijų, 
145,487 tonais. Balandžio • Darbininku Lygos ir kitu 
mėnesio užsakymai suma- * įstaigų, 
žėjo daugiau, negu Wall- 
strytas tikėjosi.

Nuo pereitų metų . kovo 
mėnesio 31-mos dienos plie
no užsakymai, tad ir gami
nimas, sumažėjo 1,668,404 
tonais. Tai reiškia, kad 
Amerikos pramonė nekyla, 
bet mažėja. Tokiu būdu 
mažėju darbas ir didinasi 
bedarbių skaičius.

Policija naudoja 
įstatymo sekciją 98, tai yra 
kriminali kodeksą, kad pa
teisinus savo puolimus.

tuo pačiu tikslu, kaip ir vi-
sas laivynas, kad greičiau 
būtų galima pasiekti Aziją, 
Japoniją, Sovietų Sąjungą.

Sulaikė Darbininkų b 
Laikrašti 

4*

BERLYNAS. — Pietinės
Vokietijos dalyje buvo lei
džiamas laikraštis “Arbei- 
ter Zėituhg^^^^eldžiamas 
Stuttgarde,-dabar valdžios
sulaikytas. Laikraštį sulai
kė tik todėl, kad jame buvo 
patalpinta gegužinis atsi
šaukimas į darbininkus.

Tai Vokietijos socialpar- 
davikų darbai. Kuomet jie 
yra valdžioje, tai labiau 
darbininkus smaugia, negu
kad pati kapitalistinė val
džia.

Garmentiečiai Pasisakė Prieš Sovietų Sąjungą
PHILADELPHIA, Pa. — 

Kas manė, kad Internatio
nal Ladies Garment Wor
kers unija dar yra darbi
ninkiška, tai paskutinis jos 
suvažiavimas gali įtikinti, 
kad ji tokia nėra. Ši uni
ja jau liko tik valdžios 
agentų, šnipų ir reakcionie
rių rankose. Darbininkai 
joje neturi nieko. Jie tik 
moka duokles.

Kuomet Sovietų Sąjunga 
visam pasauliui parodo sa
vo stebinančius socializmo 
tvarinius-milžinus, tai re
akcija dreba, bet kelia ran
ką prieš darbininkų šalį. 
Rezoliucija, kuri pasmer

kė Sovietų Sąjungą buvo 
priimta 111 balsų prieš 11. 
Kaip matyti, tai visoje kon
vencijoje labai mažai jau 
kas dalyvauja. Rezoliuci
ja, kad iš dirbtuvių delega- 
ja būtų pasiųsta į Sovietų 
Sąjungą, kad patirti tikrąjį 
dalykų stovį, likosi atmes
ta. Mat, pasmerkti leng
viau, negu patirti.

Taip nuvadovavo darbi
ninkų organizaciją reakci
niai vadai. Kuomet kapi
talizmo krizis vis gilėja, 
kuomet jau net gudresni 
buržujai kalba apie refor
mas, tai ‘darbininkų” vadai 
sujudošėjo be mieros.

Masiniai Areštai 
Rumunijoj

BUCHARESTAS. — Si-
guranza, tai yra politinė 
Rumunijos policija, prane
ša, kad jinai areštavo ma
ses darbininkų, kad išveng
ti demonstracijų. Daugybę 
darbininkų kaltina visai be 
reikalo. Užtenka tik nuo
žiūros, kad tas arba kitas 
darbininkas yra radikalas 
ir areštuoja.

Badauja Chinai 
Darbininkai

NANKINGAS. — Honan 
provincijoj chinai badauja. 
Šį kraštą palietė badmetis. 
Apie 5-6 milionai chinų ne
gali gauti kitokio maisto, 
kaip tik turi maitintis žole 
ir medžių žievėmis.

Valdžios įstaigos reika
lauja 100,000 tonų kviečių, 
kad tą kritingą padėtį pa
šalinus. Sichow ir Anhwei 
distriktuose dar didesnės 
nelaimės pranešama. Sa
koma, kad čia jau pasireiš
kia ir/kanibalizmas.

12 Tūkstančių Viename 
Name

MASKVA. — Dabartiniu 
laiku milžinai galima būda
vot! tik naujoj darbininkų 
valstybėj. Maskvoje buda- 
vojama naujas narnas, ypa
tingai del ateivių, vokiečių 
ir amerikonų specialistų, 
kuriame galės sutilpti 12,- 
000 žmonių. Budavojimui 
šio namo (apartmento) val
džia paskyrė $2,100,000.

Tai bus kolektyvizacijos 
milžinas-namas, kuris turės 
bendrą valgyklą ir skalbyk
lą. Tokių namų Sovietų 
Sąjungoj dabar būdavo ja 
daug. 4 ,,

PERU ŠAUKIASI Į VISAS 
VALSTYBES KOVOTI 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ

LIMA, Peru. — Pietų 
Amerika dreba nuo komu
nizmo. Peru valstija bėgiu 
kelių dienų mano pradėti 
konferencijas su kitų val
stybių atstovais, kad kaip 
galint pastoti kelią komu
nizmui, kuris ten labai plė
tojasi.

New Yorko “Times” pra
neša, kad Peru valstija 
greitai šauks visų Pietų 
Amerikos valstybių konfe
renciją, kurioj bus kalbama 
būdai, kaip kovoti su komu
nizmu ir komunistais.

Alberto Freundt Rosell, 
užsienio mini^teris,' kalbė; 
damas su “Times” kores
pondentu, pasakė, kad daug 
komunistinės propagandos 
ateiną iš Montevideo. Te
nai esą kokia tai “sovietinė 
komisija,” kuri skleidžia 
propagandą į kitas valsty
bės. Jisai pasakojo, kad 
buvo padaryta sutartis su 
keliomis valstybėmis pasta
tyti policiją ant rubežių, 
kad jinai saugotų propagan
distus ir neįleistų į kitas 
valstybes. ^Bet, sakoma, 
kad tas negelbėjo., Tad da
bar jau bus bandoma rasti 
nauji būdai. Bet vargiai ir 
nauji būdai gelbės, nes ko
munistai atsiranda patys be 
įvežimo. .

PERU SUKILIMAS DAR TĘSIASI
ir

LA PAZ, Bolivija.—Gau
ti čia pranešimai sako, kad 
Peru valstijoj sukilimas 
dar nėra nuslopintas. Pie
tinė šios šalies dalis, sako
ma, yra revoliuciniame su
kilime. Sukilimui vadovau
ja komunistai. •

Lima miestelyje katalikų 
universitetas buvo uždary

tas. Valdžia sako, kad ši
tas universitetas yra “cen
tras komunistinės propa
gandos.” Bet kiti praneši- 

! mai duoda žinių, kad sukili
mas jau nuslopintas ir val
stijos kongresas patvirtino 
karo stovį per 15 dienų. 
Vienok žinios nėra aiškios. 
Veikiausiai, kad tikrų žinių 
cenzūra neišleidžia.

Reakcija Vengrijoj Šėlsta — Darbininkai 
Areštuojami

VIENNA. — Policija ir 
socialistai eina ranka ran- 
l 

l^on prieš susipratusius dar
bininkus. Policija tik ką 
areštavo kelis darbininkus 
Budapešte ir juos kaltina 
kaipo komunistus. Polici
ja kaltina keturis darbinin
kus, kad jie yra “Maskvos 
finansuojami.”

Policija leido “ramiai de
monstruoti” socialistams. 
Todėl socialistų laikraštis 
“Nepszava” labai gerai at
siliepia į tą policijos pa
reiškimą. Gi del komunis
tinių demonstracijų polici
ja pareiškė, kad “komunis
tai susitiks mūsų buožes, 
jei jie bandys pasirodyti.”

Padidėjo Gamyba
“Stalino” Fabrike

MASKVA. — Automobi
lių fabrikas, kuris pirmiau 
vadinosi “Amo,” padidino 
savo gamybą labai žymiai. 
“Stalin” fabrikas per mėne
sį jau pagamina 5,000 mo
torų. Nuo pat pradėjimo

Į darbo “Stalinas” didino sa
vo gamybą.

Spalio mėnesį pagaminta 
dar tik 75 motorai, lapkri
čio—217, gruodžio — 508, 
sausio—751, vasario—950, 
kovo—1,253 ir t. t.

“Stalinas” gavo Komunis
tų Internacionalo vėluką už 
darbo skubumą ir socializ
mo būdavo j imą.
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Suvirs 18 Miiionu Darbininku i Draugė Avdejeva kon- 
Soviety Sąjungoj

Mr. GASTON MEANS
Mr. Gaston B. Means pateko į “bėdą”. Milionierč B. 

McLean ,iš Washington, D. C., davė jam $104,000.' ; Jis 
už tai žadėjo surasti Lindberghų “beibę”.
sulig sutarties su ponu Means, ponios McLean atstovai Ve platų raportą apie dar- 

į “bei- bininkų"padėtį. Viso dar
bininkų Sovietų Sąjungoj

Bet kuomet,

grėsė kalbėjo varde centra- 
linio komiteto draugijos 

Balandžio pabaigoj Mas- del sumažinimo pramoninių 
kvoj atsibuvo devintas kon
gresas Sovietų Sąjungos 
darbo unijų. ' 

Liaudies Darbo Komisa
ras, draugas Zichon, išda-

Už Darbininky Tikietą-Už Komunistę Partijos Kandidatus'—Prieš 
Besu Kandidatus

nelaimių. Ji palygino dar
bininkų darbo sąlygas So
vietų Sąjungoj su darbinin
kų esamomis sąlygomis ka
pitalistinėse šalyse kas lie
čia nelaimes, pirmąją pa- 
gelbą ir medikalę priežiū
rą, ir pareiškė, kad 'toje 
srityje Sovietų Sąjunga jau 
dabar užima pirmą' vietą 
pasaulyj. Bėgyje šių metų 
ne mažiau, kaip 7.2 milio-

nuvyko į sutartą vietą pasiimti “beibę”,Įtąi pietoj 
bČs” gavo lemoną. 

M AA AAJL X AX, VI K-/ VZ T A V V VIAA^

■iai pasr?d® akkk-bj“auh ap^vy^\A^e,k 'd?Ųg- pb|Padid6jd nuo ’ pustrylikto.— -------- , •- -.....
miliono -1928 rneUis iki, 18.6! nai rublių išleista jam dar- 
miliontį 1'931 metais. Šiais i 
metais skaičius pakils net smarkiai didėja 
iki 21 milioho. (Pirma ka- patyrusių daktarų pramo- 
ro buvo tik apie 3 milio- ninėse srityse. Nuo reyo- 
nai). Aštuoniasdešimts trys I liucijop mirtingumas Sovie- 
nudšimčiai pramoninių dar- i tų Sąjungoj sumažėjo ant 

tuo 
tynias valandas į dieną. Be- pačiu sykiu mirtingumas ki- 
darbė visiškai panaikinta, lo beveik visose kapitalisti- 
Nuošimtis moterų darbiniu-!nėse šalyse; pavyzdžiui, ant 
kių pramonėj pakilo nuo 112 nuošimčių padidėjo Ang- 

33 nuošimčių dabartiniu | joj ir net ant 26 nuošimčių
I laiku. Socialės Apdraudos 

i sieks 3.5 
___ ______ _________ 'bilionus rublių bėgy šių me-

Ir štai dabar paaiški, kad jis užsiėmė visokiomis pro- tų, palyginus su 1.4 bilionu 
vokacijomis, kad pasidaryti pinigų. Ne tik kad jis po- 1928-29 metais. Bėgyj 
nią McLean apskuto ant didelės sumos, bet, kaip pasiro- i metu gyvenimo namų 
dO, jis aptaisė ir kitą tokią ponią ant $100,000 ar dau-1 pastatyta mažiausiai 

trijų milionų asmenų.
Tos skaitlinės aiškių 1 • * •• 1 _ • . 1

ninku ‘ medžiagirlė 
gerėja.

Socialistinės kūrybos už
duotys“ reikalauja vis dides
nio skaičiaus pramonės, pro
letariato.. . Pavyzdžiui, ‘ ( bė-

nigų prikišta, ę (“beibės” era. Ponia McLean ‘ tuojaus ; 
pasitarė, su advokatu, ir jjonas' Mėariš tūpė suareštud- 
tas’ Ii / i‘i*‘ ii.* C ,"‘-

Kas, gi. pel* yjenaš tas Gąston B.; Means? i 
O, jis labai v didelis” žmio’gus. Jis yra vienas iš kapi

talistinės civilizacijos saugotojų, vienas Amerikos ka
pitalistų geriausių šunų. JĮis yra pagarsėjęs, kaipo ge- 
rąs šnipas. Jis turėjo au; " ’ ’ ~
mente., Jis buvo garsus f. .. .. 
mĮt buvo puolimas ant komunistų 1919 metais, tai tas 
kapitalistų niekšas lošė žymią rolę gaudyme ir perse
kiojime radikalų darbininkų. Jis tuomet dar labiau pa
sižymėjo, ir už tai gavo dar didesnį pasitikėjimą pas 
kapitalistus. Įvairūs J 1 J’‘ \ 1
davo savo .reikalams.

- Kuomet jo kriminališki darbai pasidarė perdaug aiš-, 
kūs, tai jis prarado valdžioj vietą. Bet pas privatinius 1 Biudžetas viso 
kapitalistus jis neprarado pasitikėjimo.

tas. bui dirbtuvėse. Ypatingai 
skaičius

Nuo revo-

teX^vSS&Spj^Suo' blninkų Jal1 dirba tik sep-j 30 nuošimčių,, kuomet 
teaei dlCS vaiuzios Šnipas. IkUO x_ .TAlnnrln« 4 rKnnn nnnm .wlnn rmrfincnim

VIC4A VlAVlVOllį jJCXOJL VLLYVjlHia jJCLO A J ... .x v. . .

kapitalistai privatiniai jį samdy- 26.5 nuošimčių 1928 m. iki I lijoj, 20 nuošimčių Vokieti-

Franci jo j.
Po raportų kongresas 

vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, pilniausiai užgindamas 
Darbo Liaudies Komisaria
to planą ir praktikos dar-

(Tąsa)
Sovietų Sąjunga stovi kaip įrodymas, jog 
darbininkai gali valdyti ne tik tai delei 
savo interesų, bet ir delei interesų visų 
tų, kurie yra kapitalizmo prispausti.
Senosios Partijos Tarnauja Kapitalistams

1

Kapitalistų partijos — republikonų, de
mokratų ir socialistų — kartu su savo 
Amerikos Darbo > Federacijos pakalikais-^- 
kiekviena pasirodys šioj rinkimų kampani
joj skirtinguose parėdaluose; kiekviena jų 
pasiūlys neva masėms naudingą išeitį iš 
krizio; kiekviena liuosai žadės daug darbų 
darbininkams, jeigu tik jos atstovai bus iš
rinkti. =Bet užpakalyj jų apgavingų pri
žadų ir paviršutinių skirtumų 
kai turi matyti jų reakcinius žingsnius, 
jų atstovams esant valdvietėse, jų bruta- 
liškas atakas ant darbininkų ir jų teikia
mą apsaugą turtingiems. Darbininkai tu
ri matyti, kad tos partijos buvo ir dabar 
yra kapitalistų gynėjos ir darbininkų ar- J 
šiauši priešai. * J

Hooverio valdžia su savo dvipartine ko- politiką apdovanoti draugus ir nubaus
ti pnesus,

šiausi priešai.

darbinin-

bo unijas taip pat, kaip ir jo “reakciniai” 
broliai. “Progresyviai” demokratai, Roo
sevelt ir Ritchie, verčia bedarbius badauti 
ir policijos buožėmis vaišina streikierius, 
šypsosi žiūrėdami į lynčiavimą nfegrų ir 
atima žemes nuo subankrutavusių farme- 
rių, kaip bile “reakcionieriai.”

Skirtumas tarp progresyvių ir reakcio
nierių yra tik paviršutinis,: demagogijos 
tikslui, paslėpimui tos pačios pamatinės 
programos kapitalistų išeities iš krizio.

Amerikos Darbo Federacijos; viršininkai 
atvirai remia Hooverio- programą. Jie 
kovoja., prieš darbininkus ir už kapitalis
tus kiekvienam svarbesniam punkte. Jie 
kovoja prieš Bedarbių Apdraudą, prieš 
bonus del buvusių kareivių, jie deda pas
tangas išvengti streikų ir pasirašo sutar
tis algų nukapojimui, kovoja už didelių 
sumų paskyrimą korporacijoms ir aptak- 
savimą masių, jie remia naujus įstatymus 
pagelbėjimui sudaryti dar didesnius mo
nopolius, jie gelbsti rengti imperialistinius 
karus, ypatingai karą prieš Sovietų Są
jungą. Per savo apgavikiška “nepartinę”

giau.
.'Pereitą žiemą milionierč Finley Shepard (New. Yor

ke) aplaikė grąsinančius laiškus; Po i tais laiškais buvo 
padėtas parašas “Maskvos Agentai”. Kad apsisaugoti 
nuo “Maskvos agentų”, ji nusisamdę pagarsėjusį šnipą, 
kad jis suteikti! jai “protėkcijh”'! Tr už tą “patarnavi
mą” ponas Means išmelžęs iš jos $100,000 ar daugiau, 
jjabar tą dalyką^tyrinėja tas pats Teisingumo Depart- 
mentas, kurio nariu buvo pdhaš Means. Manoma, kad 
tuos grąsinančius laiškus siuntė ne kas kitas, kaip pats 
Means. -1 , 11 : i ; n j r I >: i : t) i I

į Ar tie jo provokaciniais darbai bus iškelti į viršų, ne^ , 
žinia. Gal būt visas dalykas bus nutrintas. Vargiai h 
jor-sėbrai-norės, iškelti, jo. .bjaurius daraus., s... .

Bet kaip ten nebūtų, tie faktai rodo, kad visokias pro

šiu
bus

bą, kaip kai raportavo drg.
Zichon.

Tos skaitlinės aiškių aiš
kiausiai parodo, jog darbi- ■ 

padėtis

į gyj šių metų:. suvirs milio- 
t nas darbininkų dirba vien

tik namų būdavojimo 
monėj.

Toliaus jis kalbėjo

pra-

vojcacijas atlieka niekas.kitas, kaip tie patys šnipai. Fak- 'xwnaus jus name 
tai road/kad šnipai'yra didžiausi niekšai, kad jie gali bi- padėtį sveturgimių

“Karas Prieš Sovietų 
Sąjungą už Dvieju Mėnesių”

Buržuazijos ir militaristų 
susirinkime Lille mieste, 
Franci jo j, balandžio 22 d., 
pasikalbėjime apie Franci- 
jos generolo knygą “Fran
ci jos Apgynimas”, leitenan- 
tas-pulkininkas Mellot pa
reiškė, jog Japonija rengia
si prie kai’Oi prieš Sovietų

tarro<
le ką padaryti: jie gali net žmog:
už tai gauti pinigų. ’Tų kategorijų "darbininkai

Bombų sproginimai, visokie “radikalų” grasinimai; taipgi tapo paliesti visuoti- 
stambiems kapitalistams yra šnipų-provokatorių darbas. nt° entuziazmo už socialis-

Kad ir Lindberghų “beibė” veikiausiai yra šnipų-pro- tinęs kūrybos darbą, ir dau-
* -1 ( gelis jų ėmė aktyvų daly-
Tom Mooney kaltinamas metime bombos. Bet visi vumą kovoje už socializmą.

* iii • v m -n ir i ‘ i i • - •

kalbis, kaipo prieš darbininkų vadą radikalą.

apie i ‘ 
darbi-j Sąjungą ir . kad už dviejų

'žudystę papildyti, kad ninku ir technikinių ekspertų. | mėnesių Japonija paskelbs1 l___ •• •-! U’ i ni “ • > • ■ • ~r.

sumulkintus ir apgautus dar
bininkus jie atiduoda republikonams ir de
mokratams, “progresyviams” ir reakcio
nieriams, idant toliaus suvadžioti ir pa
dalinti darbininkų klasę. Jie didžiuojasi 
“pergalėmis,” kaip kad taip vadinamas 
priešindžionkšino įstatymas, kuris dar la
biau užkuria ant darbininkų indžionkši- 

' nūs ir: “pavienių darbininkų sutartis” su 
darbdaviais, negi: pirmiaus.

i
Reakciniai Amerikos Darbo Federacijos 

viršininkai yra kapitalizmo agentai tarpe 
darbininkų pravedimui kapitalistų išeities 
iš krizio.

Socialistų Partija, kartu su taip vadi- 
i” — Mušte gru-

alicija republikonų - demokratų partijų.' 
Vadovauja ataką ant darbininkų. Suside
danti iš godžių pelnų jieškotojų, ištikimų 
Wall Streeto agentų, korporacijų globė
jų ir iš pačių didžiausių kapitalistų (Mel- 
lon-Hoover-Smith-Raskob-Young ir kiti), 
ta masių plėšimo šaika vėl bandys rinkimų 
kampanijoj įpainioti mases į jau sejiab 
naudojamą apgavystę “išvyti lauk repūb- 
likonus nenaudėlius,” pavaduojant juos jų 
demokratiškais dvyniniais broliais.

Kad apgauti tuos darbininkus ir farme- 
rius, kurių ant toliaus ‘nebegalima suvi
lioti dviejų partijų apgavyste, naudoja
ma nauja demagogija ir daromi nauji pri
žadai, aiškinant masėms, kad jos gali’pa
sirinkti tarp “progresyvių” ir “reakcionie
rių,” kurie yra viduje dviejų atvirų ka
pitalistų partijų.

Bet tai yra tiktai darbo padalinimas 
tarpe dviejų dalių tos pačios šaikos suk
čių, kurie bendrai dirba del vienos plat
formos, kuri yra kapitalistų išeitis iš kri
zio.

Taip vadinami progresyviai turi tokią 
pat reakcinę programą, kaip ir Hooveris, 
programą sumažinimui masių gyvenimo 
normos, idant tuo būdu padidinti kapita
listų pelnus. “Progresyvis republikonas,” 
Pinchot, kaipo Pennsylvanijos gubernato
rius taip žiauriai veda algų kapojimo kam
paniją prieš mainierius, plieno . ir kitus 
darbininkus, kaip kad Hooveris daro na- 
cionale papėde; jo valstijos policija žudo 
streikierius ir bedarbius ir drasko dar-

t

«

i
w i t 
i

h
‘ namu “kairiuoju, sparnu
" pe—yra Amerikos Darbo Federacijos bro

liukas; Jos specialė užduotis yra prideng
ti tą pačią programą socialistinėmis fra
zėmis ir tuo būdu nedaleisti atbundan- 
tiemš darbininkams organizuotis del tik
ros kovos. Ji remia kapitalistų monopo
lį ir trustifikaciją po veidmainišku obal- 
siu “nacionalizuoti bankus, gelžkelius ir 
kasyklas” per kapitalistinę “šalį”. Bjau
riausias kapitalistų vagystes ji vadina 
“žingsniais linkui socializmo.” Ji kovoja 
prieš Darbininkų Bedarbių Apdraudos Bi- 
lių ir patiekia savo demagogiškus išromy
tus pasiūlymus sulaikymui darbininkų nuo 
kovos už jų pačių bilių. Jos vadai dar
bo unijose gelbsti pasirašyti algų kapoji
mo sutartis ir laužo streikus tų darbinin
kų, kurie pasipriešina.

(Bus daugiau)

karą Sovietų Sąjungai. Jis 
taipgi pareiškė, jog Japoni
ja “civilizacijos pionierius 
Tolimuose Rytuose” ir kaip 
tokia užsitarnauja visokios 
paramos, kokią tik galima 

_ jai suteikti. Tame susirin-
Kas^ iŠ- bininkij ir technikinių eksper- kime buvo apie du Šimtai 

asmenų, ir militaristas Mė

vokatorių rankose.

faktai rodo, kad prieš Tom Mooney buvo sudarytas šuo- Daugelis sveturgimių dar- 
kalbis, kaipo prieš darbininkų vadą radikalą.
sprogdino bombų karinėj parodoj San Francisco, Cal., tu pasižymčio savo darbe. 
*1 YYi Q o vi i z-xlr-Xi fdr n rln nhn n4*lilrrv a Irnn Irii-nn Ir Ai y\ lilr v *

Kas liečia abelną algų P00^ jiems tikrino, jog tos 
klausimą, tai jis nurodė, informacijos paimtos iš pa- 
kad vidutiniai mėnesinės tikimU šaltinių, 
darbininkų algos yra 51 i 
nuošimčių didesnės, negu 
buvo 1928-29 metais, ir vi- 

Imperialistams visu įsiutimu besirengiant į karą Etinis biudžetas darbinin- 
Į)nes Sovietų Sąjungą, socialfašistai visuose kraštuose klasės šeimynos yra dar 
ir visuose kampuose nuodina darbininkų orotą .bjauria aiįesnis, ačių visiškam' pa- 
propaganda pries Sovietų Sąjungą. Jie padeda imperia- n„ikini hPdflrhė« ir na 
liftams sukiršinti kuodaugiausiai darbininku prieš Dar- !■ , , , ?s . 1 d
bfcinkų Respubliką. . .. . . . . ’didepmui darbo del.moterų.
ištai kaip bjauriai elgiasi Amerikos socialfašistai. Jie 'Kaip greitai^darbiriiiik^ sū- 

kOntroliubja International Ladies ‘ Garment Workers . ...................
Uniją (uniją moteriškų drabužių siuvėjų). Tos unijos 
konvencijoj pereitą antradienį sdcįalfašistiniai vadai 
pavarė rezoliuciją pasmerkimui &jvietų*jy^junįgos: Re
zoliucijoj jie smerkia Sovietų Sąjungą uz “panaikinimą 
vąų civilių laisvių ir kalinimą ir trėmimą politinių! opo- 
n^ntų,M,“už terorą prieš politipiūs, oponentus.” Ir, toliau^ 
revoliucijoj sako: “Mes reikalaujame jpaliųosuoti visų 
politinių kalinių, kurie yra ! Rusijoj kalejlmūosė ar i^- 
tręmti.*’ > * ' < > . •. ’ i ‘ ' •' \

■^Socialfašistai tuo būdu nori įkalbėti darbininkams, 
būk Sovietų Sąjungoj nėra laisvės, būk-ten vien tik tero
ras viešpatauja. Bet tačiaus ir toj pačioj konvencijoj 
atsirado darbininkų delegatų, kurie atmušė šocialfašiš- 
tų šmeižtus: jie nurodė, kad Sovietų “Sąjungoj darbinin
kai turi pilniausią laisvę, kad ten persekiojami ir kali
nami kontr-revoliucionieriai, darbininkų priešai. Kuo
met socialfašistai reikalauja paliuosuot visus politinius 
prąsikaltėlius Sovietų Sąjungoj, tai stoja už paliuosavi- 
mį visų kontr-revoliucionierių. '

-Bet štai kur tuoj aus paaiški socialfašistų veidmainys
te ir tarnavimas kapitalistams. Jie nešmerkia Amerikos 
kapitalistų teroro-. ' Į tą paęią konvenciją jie oficialiai 
pakvietė kapitalistų tarną, Rhjladelphijos miesto majo
rą Moore pasakyti prakalbą. O tik nesenai to paties ma
joro užkomanduota policija .užpuolė, darbininkus, Gegu
žes Dienos maršuotojus, ir desėtkus darbininkų brutališ- 
kai sumušė.

i9Į6 m.? Tą niekšišką darbą atliko ne kas kitas, kaip tik 
kapitalistinės civilizacijos gynėjai—šnipai-provokatoriai.

J Nuodina Darbininkų Protą

■t-)

ačių visiškam“ pa
ir pa

didėjimui darbo del .moterų.

Na, o šiomis dienomis žy
mi Amerikos finansinė įs
taiga Washingtone, teikian
ti finansieriams patarimus, 
laiške savo klientams pra
nešė, jog ji sužinojus mili- 
tariniuose rateliuose Wash
ingtone, kad Japonija gali 
pradėti ataką ant Sovietų

ĮVAIRŪS DALYKAI

i

i

I

•nūs ir dukterys' ateina į Sąjungos bęgyj dviejų sa
me tus, > tuojąus ;.'jie^ gauna | vaicių. , , , ,
darbus. Bėgyje šių? metų j 
visur bus pravesta septynių 
balandų darbo .diena. .. 
■ i .»•• k •• i ik < ’ •1 Svarbiausi kmusimai, su 
kuriais darbo unijos dabar, 
•susiduria, < tai tinkamo ir 
Tacionališkiausib gamybos 
suorganizavimo klausimas, 
■padidinimas darbo jėgos 
;prdduktyviškumo, pageri
nimas darbininkų apsaugos 
nuo nelaimiu ir 
m edžiaginis pagerinimas 
darbininkų būvio.

TAUTŲ SĄJUNGOS KO
MISIJA JAU HARDINE

; DARBINAS. — Tautų 
i Sąjungos komisija, kuri ty
rinėja Japonijos ir Chinijos 
jos karo priežastis ir .nieko 
nesuranda, ; jau pasiekė 

Į Darbiną. Policija komisi
ją pirmiausiai pasitiko, su-

abelnas laike visą kelio judėjimą ir 
saugiai komisiją nugabeno 
į viešbutį.

Agrikultūros Departmen-į nepatenkinti dabartine vai
tas savo raporte praneša, j džia, bet jie labai puikiai 
kad Texas valstijoj farmo-1 
se kiaušinių tuzinas kai
nuoja septinis centus.

Tennessee valstijoj ant 
farmų sviesto svaras tik 17 
centų.

Sako, kad visur lab.ai, la
bai maistas atpigęs. \

Bet kuomet reikia pirkti 
maistą New Yorke, Chica
go je, Detroite, 
Pittsburghe, Philadelphia o j; 
ir kituose miestuose ir mies
teliuose, tai mažai galima 
pastebėti tą “didelį kainų 
nukritimą.”

mato, kad dabartinė social- 
fašistu remiama valdžia 
daug jiems pasitarnauja 
savo pusiau, fašistine dikta
tūra. Del to pas hitlerinin
kus ir 'gimsta draugišku
mas linkui' šocialfašistų re
miamos Hihdėnburgo val
džios.

Boštohe, j Kiek laiko
folk, Va., negras buvo nu-

■'tį, kada tas tariamas už- 
| puolimąs įvykęs, ji buvo 
girta vienoj šokių salėj ir 
man kėši su baltaisiais vy
rais.

Nekaltas negras tapo iš
teisintas. Bet tai retas at
sitikimas. Daugiausiai bū
na taip, kad ir nekaltas 
negras, panašiai apkaltin
tas, būna legališkai nulyn- 
čiuotas. Scottsboro negrai 
jaunuoliai visai nekalti. Bet 
buržuazinis teismas nusis
tatęs juos nužudyti ir tiek,

atgal No r- Tik darbininkų masinė ko- 
. va gali juos išgelbėti nuo. 

teistas nužudymui. Jis bu- elektros kėdės.

i

Associated Press prane
ša iš Beflyno/ kad Reichs
tage vienas hitlerinių fašis
tų vadų, Gregor Strasser, 
savo prakalboj pereitą ant
radienį labai draugiškai at- 
|sinešė linkui Hindenburgo- 

•Kodėl jie tąip daro? Tddel; kad jie. yra kapitalistu Brueningo valdžios.
................. ‘ ‘ Weil, nežiūrint, kad hit

lerininkai fašistai nuduoda

Socialfašistai nei žodžio nesako prieš kapitąlįstų te
rorą toj pačioj Amerikoj. Jie neprotestuoja prieš darbi
ninkų šaudymą Detroite, Chicagoj ir kituose miestuose, 
;kur alkanieji bedarbiai demonstruoja ir reikalauja grei
tos pašąlpos. Bet jie šaukia prieš “raudonąjį terorą” 
iSovietų Sąjungoj.

agentai darbininkų tarpe. Ir darbininkai turi prieš juos 
kovoti, kaip prieš didžiausius priešus.

vo apkaltintas užpuolime 
ant baltos moteriškės. Bet 
jis visai buvo nekaltas. ■ 

išreikalavo i
Ir štai ant-

VAIKAMS PIETŪS Už 
9 CENTUS

Kuomet kapitalistai netu-naujo teismo.
rame tardyme liudininkai ri kur padėti maistą ir val- 
įrodė, kad ta moteris, kuri go labai brangius pietus, 
padarė musiskudimą, būk i kurie kainuoja po 5 dol. ir 
ją tas negras.buvęs užpuo-1 daugiau,, tai tos poniutės 
lęs, buvo už keturiasde-, kalbasi, Lad reikia organi- 
šimts mylių nuo tariamos ; zuoti labdarybės draugiją, 
atakos vietos, tuo laiku, ka-.;kuri galėtų .vaikams duoti 
da, sakoma, tas užpuolimas { pietus, kainuojamus ne dau- 
įvykęs, ir kad tą pačią nak- • giau, kaip 9 centus.

I
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LDSA. IR DARBININKIŲ BALSO VAJUS
Mūsų vajus lig šiol pa

geidaujamų pasekmhi ne
davė. Tiesa, turim žinių, 
kad kai kuriose kuopose, į 
pabaigą, vajus smarkiau 
vedamas ir jo^turi naujų 
narių, tik nespėjo atsiųsti. 
Reiškia, dar sunku pasaky
ti, kas ką aplenks,' nors ir 
mažai laiko beliko.

Visos draugės jsitėmyki- Į 
te, kad paskutines prenu
meratas ir pranešimus apie 
naujas nares Centre turi
me gauti nevėliau 19 d. ge-1 
gūžės. Nesivėluokit Su-i 
vėlavimas pranešti apie 
naują narę arba prenume
ratą, gali atimti iš kuopos 
progą laimėti dovaną. Pil
nas vajininkių sąrašas, taip 
pat vardai visų atsiuntusių 
bent po vieną prenumeratą 
ar narę bei atnaujinusių 
prenumeratas, bus paskelb
ti sekamame Darbininkių 
Balso numeryje, birželio 
mėnesį ir dienraščiuose, 
kaip tik spėsim viską su- 
skaitliuoti.

Kuopos Vajininkių Sąra-| Draugės, padirbėkite sun- ■v 1 1 1 J • !•_se:
9-ta, Chicago, Ill., 21 na

rę. llHf, U OUOUUHMU.au
48-ta, Wilkes Barre, Pa., | jau praėjo, tuomet gautų 

18 narių.
5-ta, Rockford, Ill., 9 na

res.
24-ta, Cleveland, Ohio, 8 ' siustų, 

nares ir prenumeratas. j L.D.S.A. Centro Sekr.
89-ta, Milwaukee, Wis., S. Sasna.

badėjusiems vaikučiams. Abi 
tos partijos yra bosų partijos 

{ir abi jos yra 
i ninku krauju.

nares. Į piliečių turtą
13-ta, So. Boston, Mass., čia bedarbius

7 nares ir prenumeratas.
149-ta, Rosario, Arg., 

nares.
10-ta, Newark, N. 

nares ir pren.
Philadelphia,
ir pren.
Chicago, Ill.,

6

Pa.,11-ta, 
6 nares

96-ta,
; res

144-ta 
nares.

17-ta, Detroit, Mich., 
nares.

88-ta, Pittston, Pa., 5 na
res.

Šią savaitę gavo narių ir 
prenumeratų sekamos kuo- 

Ipos:
64-ta, per d. S. Petkienę, 

1 narę ir 2 prenumeratas; 
38-ta, Paterson, N. J., 2 na
rį; 111-ta, East New York, 
N. Y., 2 nari; 129-ta, Lin
den, N. J., 2 nari; 125-ta, 
Kearny, N. J. ir 146-ta, 
Oakland, Cal., po vieną na
rę.

6 na-

Toronto, Can 6
r,

j kiau paskutines porą die- 
į nu. Jei gavote naujų na-
1 rių, o kuopos susirinkimas

nariu vardus ir antrašus 
priduokit valdybai, kad ap- 
svarsčiusios tuojaus pa-

CLEVELANDO DARBININKU ŽINIOS
buvo surengtaQLEVELAND, Ohio. — Ne- demonstracija 

dėlioję, 15 d. gegužės, Lietu- protestui prieš Scottsboro nuo- 
vių svetainėje, 6835 Superior sprendi nudeginti elektros ke- 
Ave., bus suvaidinta 5-kių' 
veiksmų komedija: “Es. EI. 
Ai. Seimas.” Rengia visos 
trys LDS. kuopos. Pradžia 
lygiai 5:30 vai. vakare. Su
eikite visi clevelandiečiai, ku
rie norite savo akimis matyti, 
kas dėjosi 1930 m. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje; Kaip po
nai fašistai su socialfašistais, 
pasikvietę policiją, išmetė di
džiumą legaliai išrinktų SLA. 
delegatų, užvaldė seimą ir 
kaip jame sudarė “didžiumą;” 
ką jie tarė daryti su komunis
tais ir kitais darbininkais, ku
rie nusitarė nebeklausyti ponų 
Gegužių, Vitaičių, Grigaičių; 
pagaliaus, kaip pasibaigia toji 
visa komedija gerųjų ponų.

Ši komedija taipgi aiškiau
siai perstato visus ponų 
vynainių” tikslus, kaip 
glemžti milioną dolerių,
metant, kad tai bolševi rai 
ri nugabenti jį į Maskvą, 
ėję pamatyti šio veikalo, 
matysite, kas tą milioną 
lamacojo” ir kiek beliko iš 
viso fašistų pasigyrimo.

dėje 7 darbininkų klases jau
nuolius.

visus;naktinius audėjus; paaiš
kino,> kokiam tikslui juos su
šaukė ir po kiek nukerta^Lie- 
pė nusibalsuoti jo akyse.; sa
ko, jei didžiuma sutiks priimt 
darbo mokesnio nusimušimą, 
galės eit dirbti;, bet jei ne, 
tai jis paleisiąs visus namo.

Audėjai tik žiūri į viens ki
tą, lyg klausdami, kas daryt.

Dieniniai sutiko dirbt už nu
muštą algą, paaiškino bosas; o 
jūs jei su tuom nesutiksite, tai 
visus paleisiu namo.

Kai kurie, įgavę drąsos, 
ėmė aiškinti, kad ir su dabar
tinėmis algomis beveik nega
lima pragyventi; o dar nusi
mušti algas, tai reikėtų ir dir
bant badauti. Kitas paaiški- 

Komunistų Partija yra vienatį-'n0- kad dabar nieko llegal™e 
nė partija, kuri kovoja prieš 
bosų terorą ir duoda darbi
ninkų klasei tinkamą vadovy
bę. Visos lietuvių draugijos, 
dalyvaukime šioje savo Par
tijos rinkimų konferencijoje.

CI. Komunistas.

susitepę darbi- 
Abi jos eikvoja 
ir abi jos ver- 

dirbti dykai, 
darbininkai pa- 

Taip visi
kuomet miesto 
varomi iš darbo, 
viešieji darbai manoma apdirb
ti verstinu darbu. Tai vis bo
sų partijų vykinami darbai, 
naudai bosų-išnaudotojų.

Darbininkai geriausiai gali 
bosams ir jųjų agentams at
sakyti, tai remdami Komunis
tų Partiją ateinančiuose rinki
muose. Visos draugijos, rin
kite delegatus į Komunistų 
Partijos rinkimų konferenciją, 
kuri įvyks 20 d. gegužės, 2536 
Euclid Ave., 8 vai. vakare.

EASTON, PA.

daryti, kaip tik eiti dirbti, o 
ateityje tai visų dirbtuvių dar
bininkam susiorganizuot ir ge
neravai pasipriešint. Taip ir 
pasibaigė mitingas; be jokio 
balsavimo audėjai nuėjo dirbt 
numuštomis algomis. . į

Pereitais metais naktinės; 
pakaitos darbininkai buvo iš-; 
ėję į streiką porą kartų ar1 
daugiau; vienok dieninės pa-

ją parašė? Ogi tuo tikslu, 
kad klasiniai pažangiems dar
bininkams galėtų primest ru
do šuns kontraktą. Tai viena. 
O antra sykiu su savo išmislu 
apie tą rudo šuns kontraktą 
jis stengiasi paskleisti žinią 
tarp fašistinių elementų, kad 
mes esame Komunistų Partijos 
rėmėjai, ir tuomi pagelbėti 
darbdaviams ir valdžios šni
pams. Tai tokie yra tikslai 
“Klampynės” pisoriaus, kuris 
parašė tą provokatorišką ko
respondenciją. Jis taipgi 
“Naujojoj Klampynėj” parašė 
kitą provokatorišką korespon
denciją iš Phillipsburgo, N.J., 
kuri tiesiog pogromu kvepia. 
Ir dar tas gaivalas dangstosi 
neva “darbininkų grupe” iš 
Standard Silk Ko.! Tai yra 
galutinai suniekšėjęs ir lygs
varos netekęs sutvėrimas. Dar
bininkai turi tokių saugotis.

Šilkų Audėjas.

Susivienijimo 121-mos kuopos 
parengime, per komisijos ne
apsižiūrėjimą, įvyko klaida— 
vienam 121 kp. valdybos na
riui pasiėmus autoritetą duoti 
persistatyti save tokiam reak
cionieriui, kaip Ray Edmund- 
sonui, su savo r nkimų agita
cija. Todėl mes, LDS 121-ma 
kuopa, laikytame susirinkime 
balandžio 27 d. pripažįstam 
įvykusį incidentą klaidingu ir 
atšaukiam šią klaidą, prižadė
dami to vengti ant toliaus.

LDS. 121 Kp. Valdyba: 
Joe Tilendis, L. Jonikas, 
Mike Mikalauskas.

Viena iš komisijos narių 
atsisakė padėt savo parašą, 
sakydama, kad ji neklaidin
ga.

BENTON, ILL

delė skriauda seniem .nariam, 
kurie mokėjo duokles per ilgus 
metus.

Tą paragrafą balsavo se
kamai: prieš 18; sutinka 3; 
susilaikė 1. Narių dalyvavo 
susirinkime 22.

30-ta kuopa stoja už savo 
seną rezoliuciją, sutinka vieny
bės klausime, bet kad nebūtų 
skriaudos nei vienos organiza
cijos nariams.

i
[ Antras kuopos tarimas: jei- 
■ gu negalima prieiti prie vie
nybės be skriaudos nariam, įne 
šam, kad nebūtų šaukiamas 
specialis seimas. Įnešimas pri
imtas vienbalsiai. .

Pirm. A. Yonelis,
Užr. rašt. U. Gvergždienė, 
Fin. Past. J. Leonaitis, 
Ižd. J. Gvergždis.

Altshuler Bros. Šilkų Dirbtuve i kaitos darbininkus jiems nepa-
1 • V i • • t • -v *r v . •

Čia dirbama dviem pakai
tom, naktimis po 11 valandų, 
o dienomis po 10 v. ir šešta
dieniais po 5 valandas.

Nors ilgas valandas dirbo, 
bet ne daugiau uždirbdavo, 
kaip po 13-18 dolerių į savai
tę, ant keturių staklių dirbda
mi. Loomfixeriams (tai yra 
staklių taisytojams) irgi mo
kėjo pigiau, kaip kitose dirb
tuvėse, tik po 36 dolerius per 
savaitę.

Kai del loomfixeriu, reikia 
plačiau kiek paaiškinti, čia 
staklės senos, tankiai genda. 
Sutaisyt jas loomfixeriai tin
kamai negali, nes negauna iš 
darbdavio reikalingų daiktų 
prie pataisymo. Ir tatai labai 
apsunkina, ir loomfixerius ir 
audėjus. Kai kurios staklių

vyko išvesti nei sykio. Nakti
niai todėl manė, kad ir dabar 
nepavyks išvest juos į streiką, 
ir su dideliu pasipiktinimu nu
ėjo atgal prie darbo.

Draugai “Laisvės” skaityto
jai, nemanykite, kad tik “L.” 
korespondentai rūpinasi jums 
suteikti žinių iš dirbtuvių apie 
darbininkų sąlygas. Taip pat 
ir “Naujosios Klampynės” 
respondentas nesnaudžia, 
jis rašo iš dirbtuvių “korespon
dencijas” į savo “Klampynę.” 
Ir jau antrą ar trečią tokią 
korespondenciją jis parašė iš 
vienos bei kitos dirbtuvės.

Paviršutiniai žiūrint, atrodo, 
kad ir jis “rūpinasi” darbinin
kų reikalais. Bet taip nėra. 

r Mes, “Laisvės” ir “Vilnies” 
korespondentai, rašome, kad

ko- 
ir

WATERBURY, CONN

Šioje negrais apgy- J kuomet prisieina laukti po va- 
ventoje vietoje susirinko viršiandą ;r daugiau; kaltina 
dviejų tūkstančiu negrų ir bal- loomfixerius nemokėjime stak
tų darbininkų. Kol kalbos ėjo, jes pataisyti. Taip elgiasi 
policija nieko nedarė (mat, .ypač tie, kurie dar nieko ne- 
ios buvo, permažai) prieš dar- supranta apie stakles, apie jų 
bininkų apmaudą. Bet kada pataisyma. Nes kad ir geros 
pirmininkas ėmė skaityti rezo- staklės būtų, ir tai reikia, kad 
liuciją Ai;bamos gubernato • • ’ - j ---- • -
riui, pribuvo 30 policijos re
zervas ant motorcyklių. Tuo-i 
met ten buvusioji policija puo
lė blaškyti minią. Bet darbi
ninkai atmušė pėsčiuosius bu
delius. Kada negalėjo išsklai-Į 
dyti minios pėstieji, čia jiem 
pagelbon žvėriškai metėsi su. 
gazais motorcyklistai. Su ga- 
zų ir karčių dujų pagelba bei.

dalys per tam tikrą laiką su-1 sųpazmdint* vietinius ir kitų 
dyla, nusidėvi; reikėtų jąsias J 
apkeisti naujomis dalimis, bet ^aiP bjauriai
loomfixeriai negali jų gauti; kapitalistai, ir šaukiame į ko- 
o audėjai šaukia vienas po ki
tam, pyksta ant loomfixeriu, |

miestų darbininkus su tuom, 
mus išnaudoja

Jaunųjų Komunistų Lygos 
Konferencija

Šio miesto Jaunųjų Komuni
stų Lygos konferencija įvyko 
gegužės 8 d., 284 Cherry St., 
Rusų darbininkų svetainėj, 
šios vietinės konferencijos tik
slas buvo prisirengti pne nacio 
nalės jaunuolių dienos, kuri 
bus apvaikščiojama gegužės 
29 ir 30 d. Bridgeporte, Conn. 
Tomis dienomis jaunuoliai ir 
suaugę darbininkai iš visų 
Connecticut valstijos miestų ir 
miestelių suvažiuos į Bridge- 
portą ir laikys savo. demonst
racines parodas. Tai vyriau
sia bus pasisakymas prieš im
perialistinį karą, už socialę 
bedarbių apdraudą, už Sovie
tų Sąjungos apgynimą nuo 
imperialistų ir prieš visą pū
vančią kapitalistinę “tvarką.” 
Tai bus tų jaunuolių ir suau
gusių klasinių darbininkų pa
reiškimas, kad jie yra pasiry
žę vely žūt kovoje už darbo 
klasės reikalus, negu kare už 
kapitalistų interesus.

Palyginus su keliais metais 
atgal, dabar Waterburyj ma-

Delei APLA. Vienybės su LDS.
APLA. 30-ta kuopa sušau

kė nepaprastą susirinkimą ge
gužės 1 d., 9 vai. iš ryto, ap
svarstyti vienybės klausime 
patiektą projektą.

Sutinkam vienybės klausi
me, išskiriant šeštą paragrafą, 
kur pasirodo, kad būtų dide
lė skriauda APLA. nariams, 
ypatingai augščiausio skyriaus 
nariams, kur esant abiejose 
organiacijose gauna $25 pa
šalpos, o susivienijus palieka
ma tik $15. Pasidaro perdi-

Į LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais juru laivais

BREMEN
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN j

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės:
57 BROADWAY, NEW YORK

NORTH GERMAN

MĖNESINIS ŽURNALAS

DARBININKIŲ BALSAS
Leidžiama*

LIETUVIŲ DARBININKIŲ 
SUSIVIENIJIMO AMERIKOJ

Darbininkės moterys, skaitykite ir platin
kite “Darbininkių Balsą”, nes jis gina 

darbininkių klasės reikalus.
vą prieš išnaudotojus. O 
“Naujosios Klampynės” kores
pondentas rašo į savo gazietą tome didelius žingsnius, pada- 
kitokiu tikslu, būtent, kad su- rytus pirmyn darbininkų ju- 
kiršint vienus darbininkus dėjime—Waterburyj, kur jau 
prieš kitus ir ypatingai api- gerai pradėtas revoliucinis bū- 
purvint klasinius darbininkus.! dinkas.

neužginčijamas! Vilijos Choras turi energin- 
įgą darbininkišką jauną vadą;

46 Ten Eyck Street

Antrašas:

Brooklyn, N. Y

prie jų būtų gerai patyręs 
loomfixeris, idant spėtų 50 
staklių taisyti, net gaudamas 
visus reikalingus daiktus prie 
pataisymo.

Prie šeivų trynimo dirba jau
ni vyrai naktimis. Vienas tu- 

. ri padavinėti audėjams atau- 
' dus, ir atsvėrus ataudų ir len
tą užrašyti į knygą, šis gau
davo $14 į savaitę; kitas, jo

Ir tai yra 
faktas.

Imkime, kad ir‘jo rašymą i. chorą organizuojasi jaunuo- 
“Naujosios Klampynės” 14-me hai. 
num. iš Altshuler Silk Mill, grįstas 
Korespondencija parašyta ap- pagrindais. Trūkumų, apsilei- 
graibomis, daugiau nuo ausies, I dimo, žinoma, yra, bet tie blo- 
kaip sulig faktų. Veikiausia i Sumai galima laipsniškai pa- 
korespondentas nėra ten nei | taisyt, tik reikia tiksliai su pa
dirbęs, nes rašo, kad už 120 siryžimu 
pikių moka po 5 centus. '__
vienas jo melas, nes tokio dar
bo čia senai nėra. Antras jo 
melas, tai kad loomfixeriai ne- 

i taisyti. <

Ir šiaip veikimas yra pa- 
geresniais klasiniais Visų Mūsų Skaitytojų ir Platintojų Domei!

Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistų Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietą Valdžia

Parašė Z. ANGARIETIS

padirbėt pirmaei-
Taj liams revoliuciniams mūsų 

draugams. Savikritikos ir 
kritikos reikia, bet jos neuž
tenka; turime tiesioginiai' 

rimtai, draugiškai ir |

atsiliekančius bei atsilikusius 
darbininkus. Kibirkštis yra; 
iš jos turime mokėti sukurt di
delę revoliucinio judėjimo ug
nį.

buožėmis pasisekė išblaškyti Da„elbininkas‘ Do «8 o treėias moką staklių taisyti. čia veikti, 1 in ...... I pagcimninKas, po »o, o trecias i " pisorius kursto neatlaidžiai eidami į labiau įdarbininkus. Areštuota 9 dar
bininkai. Apie 20 yra sužeis
tų. Iš jų trys policistai.

Daugel;:*, i
lando policija po nužudymui j 25 ir 30 procentų.
bedarbių Rayfordo ir Jackso-
no pasitenkins tų dviejų dar

bininkų krauju. Bet ne. Vai- centus dieniniams, o dabar mo-
i dančiai klasei yra baugu, kad ka po 3 centus. Naktiniai pir-
| negrai darbininkai bunda ir miau gaudavo už 76 pikių 

A. dedasi su baltais, reikalauda- darbą po keturis centus ir ket-

“tė- 
pasi- 
pii- 
1)0- 
At- 
pa- 
‘su- 

to

i po $6. ' ' . ' “Klampynės” ]
Bet balandžio (apriliaus) 11 į audėjus prieš loomfixerius. O 

I d. šiemet vėl nukirto visiems 
manė, kad Cleve- j darbininkams algas po 10 iki

f •loomfixeriai yra gana patyrę, 
nes išdirbę ilgus metus tame 
amate. Trečias jo melas, tai 
apie vadinamą . “rudo šuns 
kontraktą,” sulig kurio kiek
vienas darbininkas turi pavie
niai pasirašyt sutartį su bosu.

Tas kontraktas, berods, bu
vo įvestas apie vidurį 1930 m. 

rudo 
buvo panai- 

po kintas, nes darbdaviui pradėjo 
Bosai mano, kad su pagel- centą dieniniams ir po pusę į pritrūkti audėjų. Vieni mes- 

uiueiesi T” "”. po-, cento naktiniams. Ant džior-' davo darbą del rudo šuns kon-
, . ilicijos buožės ir kulkosvaidžių 1 džetų už 60 pikių pirma bū-’trakto, kiti nepakęsdami sąly-arg- 1 j__  x.„._• ____ ?________________________ __ : k___ U

Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—3cnt., S.S.R.S.—5 kp. 
šias'knygutes galima gauti

| negrai darbininkai

Audėjams pirmiaus mokėjo 
už 76-šių “pikių” darbą po 4 NaUgatuckietis.

“BALSO REDAKCIJOJ

17 d. Gegužės Kalbės Drg. 
Bimba Clevelande

Utarninko vakare, Lietuviui. Alabama 
svetainėje, 6835 Superior Ave., j L0’ Alat>ama- 
7:30 valandą, Lietuvių Komu-i. ' ,. .
nistų Frakcija rengia dideles įba. durnų, po-, cento naktiniams,
prakalbas. Kalbės urg. "ufnav 
Bimba, taipgi dainuos Lyros1 
Choras. Parkai bų tema bus 
žingeidi. Pusę kalbos drg. A. 
Bimba pašvęs nušvietimui at- 
sineŠimo bažnyčios linkui be
darbės ir kaip kunigai sabot^- 
žuoja darbininkų bedarbių ko
vą už apdraudą bedarbių šei
mynoms. Kartu bus išparody- 
ta, kaip visados bažnyčia, ko
kia ji nebūtų, palaiko bosų 
pusę. Galiausiai, bus išaiškin
tą, kaip darbininkai tūri elg
tis, kada praregi tokius savo 
dvasiškių darbus.

Antroj dalyj kalbos drg. A. 
• Bimba aiškins apie karo pavo
jų ir abelną pasaulinę padėtį. 
Clevelandiečiai, mobilizuoki- 
mės būriais į šias prakalbas, 
kurios bus su programa.

mi paliuosavimo nekaltų dar-, virtadalį; dabar gauna po tris Bet pradžioj 1932 m. 
Įbininkų klasės vaikų, Scotts- centus ir ketvirtadalį; ant 80 šuns kontraktas 

pikių taip pat numušta

Policija Žvėriškai Puolė 
Scottsboro Demonstraciją
Pereitą subatą prie E. 46 St. 
Woodland Ave., darbininkų

Chicagoje) išgąsdins davo trys ir pusė cento, o da- 
darbininkus nuo kovosiu savo; bar du ir pusė; naktiniams gi 

du ir trys ketvirtadaliai cen
to. Tik ant 104 pikių nieko 
nenumušė, nes ir taip pigiai į 
moka, tik po 5 centus.

Nuo šio nukirtimo audėjai 
daugiau neuždirbs į savaitę, 
kaip 10 iki 14 dolerių; o šiaip 
“time work” (nuo laiko apmo
kamiems) darbininkams nu
mušė dar daugiau, kaip au
dėjams.

Loomfixeriams numušta 13'gą, tai jis būtų spėjęs para- 
dolerių į savaitę; prieš numu- šyt apie tai bent savo gazietoj. 
Šimą jie gaudavo $36; taigi O dabar kodėl neparašo apie 
dabar tegaus tiktai $23. Nak
tinis sargas pirm kirtimo gavo 
$15 į savaitę, dabar gaus $10, 
ir t. t.

Negana to. Jei audėjui pa
sitaiko audeklo kiek sugadin
ti, tai turi atsipirkt, ir dėk, 
kur jį nori; o audeklas žalias, 
nedažytas, nevirintas.

Kuomet uždarbius 
kompanas sušaukė į mitingą

klūsės išnaudotojais. Ne! čia.' 
bosai, kaip tik apsiriks. Dar
bininkai po visą Clevelandą 
yra baisiausiai pasipiktinę šiuo 
pono Millerio policijos žvėriš
kumu.

Lietuviai darbininkai, ku
riuos lietuviški fašistai mobili
zuoja demokratų kruvinai ma
šinai, turi kartą ant visados 
pasakyti tiems visiems mekfe- 
riams ir bosų agentams, kad 
jie nešdintųsi iš darbininkų 
tarpo su savo kruvinais na
gais. Nes kas šiandieną agi
tuoja už demokratus, tai re
mia tuos budelius ,kurie dar
bininkų kraują lieja, kada šie 
laiko ramius mitingus. Arba 
kas agituoja už republikonus, 
tie remia vagis, kurie pavogė 
Cleveland© piliečių arti milio- 
no dolerių, kada tūkstančiai 
bedarbių šeimynų badauja ir 
neturi kąsnelio duonos savo iš-

gų. Ir kovo mėnesį, kuomet 
aš gavau darbą Altshuler 
Bros. Silk Mill, tai jokio ten; 
kontrakto nereikalavo pasira- Į 
šyt.

Bet kodėl “Naujosios Klam
pynės’! pisoriu s nematė Alt- 

,shuler Bros. Silk Mill’e rudo 
šuns kontrakto nuo 1930 iki 
1932 metų pradžiai? Niekur 
apie tai nerašė. O kadangi 
jo “Klampynė” pradėjo išei- 
dinėt apie pereitų metų pabai-

kirto,

tą dirbtuvę, kur pats dirba su
lig rudo šuns kontrakto? Jis 
vapalioja tiktai apie kitas.

Kaip tik mes čia keli klasi
niai sąmoningi darbininkai ga
vome darbo pas Altshuler 
Bros., tai “Naujojoj Klampy
nėj” tas Semionovo dvasios pi- 
sorius ir išpyškino “korespon
denciją” apie Altshuler Bros. 
Silk Mill. žinote, kodėl jis

KLAIDOS ATITAISYMAS
I I

Zeigler, 111., balandžio 9 d.,|
1932 m., Lietuvių Darbininkų
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PHILADELPHIA, Pa.

L.D.L.D. 10 kp. rengia dide- 
' lį pikniką 15 dieną gegužės, 
! Vytauto Parke, Hulmville 
Pike ir Galloway Road, PHI1- 
adelphia. Pigus nuvažiavimas, 
geresnė vieta šokt, daug stalų 
ir suolų; bėra 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.

M. Laborius,

. Tilsit, Pr., Mėmelst. 26, Germany

Kas įdomaujasi proletarine lietuvių literatūra, Sov. Sąjungos sočia* 
list i ne statyba ir kultūrine revoliucija, revoliuciniu judėjimu Lietu* 
voj ir kitose kapitalistinėse šalyse, privalo skaityti vienintelį lietu* 

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenes mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalą

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 kapitalistiniu šalių darbininkų ir vargingųjų valstie
čių gyvenimą ir kovą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais. “Priekalas” turi tiesioginius savo bendradar
bius Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj, Amerikoj ir kitur.

PRIEKALAS daug domės skiria antireliginiai propagandai.
e

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 męn.—1 doler.
atsk. ekzempliorius—80 kp. atskiras ekz.—20c.

Dietų Amerikoj, Vokietijoj, Francijoj ir kitur: metams—1 dol., 6 
mėn.—50c., atsk. ekzempliorius—40 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”.
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Pęnktad., Geg. 13, 1932

B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus

JAUNOJI KARTA —
(Tąsa)

Tuo kartu Kameniev pasikalbėjo su 
draugais Aparenko ir kitais apie būtiną 
reikalą palaikyti kuopoje tvarką. Jam 
šis dalykas atrodė dar didesniu, kaip Mak- 
simui. Jis tankiai galvojo: Maksimas bu-į _ . ... 
vo karo fronte, jis jau įrodė savo ištikimy-Įre Prrmninkas. 
bę revoliucijai kruvinuose mūšiuose, o aš

į savo pirmesnę vietą. Kartu su juo at
ėję, girti jo draugai smarkiai jam delnais 
plojo ir šaukė:

—Gerai, Petrai! Duok jiems!
—Draugas Alešin, jus turite balsą,—ta-

š —Draugai,—kalbėjo Alešinas.—Aš sup- 
dar jaunuolis ir turiu įrodyti dabar. To- rantama, ne prieš išnešimą papeikimo Pet- 
del Kameniev vaikštinėjo po svetainę ir rui. Bet jeigu tai žiūrėti į dalykus, tai
mobilizavo -veiklesnius draugus kovai už visą kuopą reikės išmesti, 
kuopelės gerą vardą. Jis net papyko ant 
Aparenkos, kam tas lošia šachmatais ir 
mažai laiko pašvenčia su juo pasikalbėji
mui taip svarbiu klausimu.

Atėjo ir Gaidaš, kuris, nors ir nesenai 
įstojo į komjaunuolių kuopą, bet regulia
riai lankė susirinkimus ir gerai darbavo
si. Jis dabar atėjęs aprėkė Žicharievą, 
kam. tas piešinius piešia ant kliubo sienų. 
Jis dabar prižiūrėjo kliube “Raudoną kam
pelį,” kuris buvo švarus, pavyzdingas ir 
pilnas darbininkų literatūros.

Kitame kampe senų draugų grupė kal
bėjosi. Ten buvo Golubkina, Kostas Miš- 
Čenko ir kiti, bet pasikalbėjimas ėjo ne

visus išmesti?—sušuko
Petras.

—Galima pasimėtyti,—pridėjo kas tai iš 
Petro prietelių...

Aparenko sudavė kumščiu į stalą ir nu
ramino komjaunuolius.

—Taip,—tęsė Alešinas.—Aš ir sakau, 
kad papeikimas čia nieko negelbės. Čia 
reikalinga kas nors kitas.

—O kokis tavo pasiūlymas? — kas tai 
suriko iš publikos.

—Aš... aš... nieko nesiūlau. Aš tik kalbu.
—Kalbėti mes visi mokame, o dirbti tai 

daugelis nemoka. — Įkirto Matvei. Visi 
nusijuokė. Alešinas dar ką tai norėjo kal-

apie kuopą, o apie miestą, teatrus, kon- bėti, bet paskui mostelėjo ranka ir nuėjo 
certus ir t.t. Tame vadovaujančią rolę lo- prie lango.

—Kas dar nori balso? — klausė pirmi- 
Komjaunuoliai dar tylėjo, žiūrė-

KAPUSKASING, KANADA
i I

prakalbų įžangą veltui.' Ant’šokių/ 
visai žema įžanga. PuikL muzika 
grieš šokiams. ‘ ,

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvių Darbininkų t Organizacijų 

Bendras Komitetas rengia vakarie
nę su šokiąis, įvyks 14-tą d. gegu
žės, 7-tą vai. vakare, įžanga 50c.

i ypatai, o vaikams—25c, tai labai že- 
erdvi, gražiai

vardas: Nau- 
House, Cor.

ROCHESTER, N. Y: I 
} • • » 

ALDDD 50-ta kuopa' rengia pra
kalbas, kurios įvyks 15 gegužės, 
7-tą vai. vakare, Gedemino svetai
nėje, 575 Joseph Ave. Kalbės drg. 
D. M. šolomskas iš Brooklyn, N.Y. 
Jis nurodys priežastis, kodėl kyla 
bedarbės, kurios atneša' darbininkams 
vargus, badą ir mirtį. Daugybės 
darbininkų, jausdami sau baisią at
eiti, patys žudosi. Kalbėtojas nu
rodys, kokiais būdais reikia jieškoti 
išeities iš tos pražūtingos padėties, 
kurioje darbininkus laiko kapitalis
tinė sistema. Skaitlingai susirinkite 
išklausyti šių svarbių prakalbų.

Įžanga veltui. 
Kviečia Rengėjai.

(113-14)

Į LINDEN, N. J. 
I

Apie Darbininkų Tėvynę Sovietų 
Sąjungą PRAKALBAS rengia bend
rai Am. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos 165 Kuopa ir Liet. Darb. 
Susivienijimo Am. 129 kuopa nedė
lioję, 15-tą d. gegužės (May), 1932, 
Linden Hall Svetainėje, 1601 Wood

Kalbės drg. R. ma kaina. Svetainė
Jis įrengta ir yra patogi vieta karams 

pasitaisyti. Svetainės 
gatuck Garden Club
West & Thornton Sts., Devon, Conn.

Iš Bridgeport važiuojant vienas te
ras, iš Bridgeport© atvažiavus į De
von reikia suktis po kairei, gi atva
žiavus nuo New Haven reikia suktis 
po dešinei. A. M.

ĄLDĮuD. 95-ta kuopa turėjo 
susirinkimą paminėjimui Pir
mosios Gegužės, viso pasaulio 
darbininkų kovos dienos.

Išrinkus dienotvarkės vedė
ją, perskaičius pereito susirin
kimo protokolą, sulig dieno
tvarkės, draugai pasakė kele
tą įspūdingų prakalbų. Įsto
jo vienas naujas narys į kuo
pą; o keletas draugų pasiža
dėjo kitą kartą ateiti ir į 
ti. i

Turiu pažymėti, kad mūsų 
kuopa per kiekvieną susirinki
mą vis auga nariais. Tai labai 
gerai,, kad Kapuskasingo lie
tuviai darbininkai įvertina sa
vo klasinę apšvietą. O šios i 
organizacijos obalsis yra per 
darbininkišką apšvietą ,per lei
džiamas knygas vesti 
žmones į kovą už savo 
lūs ir geresnę ateitį.'

Mes kviečiame visus 
niai sąmoningus Kapuskasin
go lietuvius darbininkus ateiti 
pas mus į susirinkimus ir sto
ti į Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
95-tą kuopą. Kiekvienas šios 
organizacijos narys privalo at
sivesti savo artimiausią drau
gą ir prirašyti. Kuomet turė
sime skaitlingesnę nariais kuo
pą, tuomet daug labiau pa
didės ii' jos veikimas.

—o—
Turiu tarti keletą žodžių, 

kurie gal ir nepatiks tūliems 
Yra labai

SlZ<čl" i 
įsto-Į

darbo 
reika-

klasi-

Ave., Linden, N. J.
Mizara, “Tiesos” Redaktorius.
lankėsi Sovietų Sąjungoje, šalyje, 
kurią valdo darbininkai ir studijavo 
ten socialistinės kūrybos būdus ir 
pasekmes. Jo prakalbos yra svar
bios todėl, kad jis kalba apie tai, 
ką jis matė pats savo akimis. Po 
prakalbų bus dainos ir šokiai. Pra
kalbos prasidės 3-čią vai. dieną. Ant 4\

SCRANTON, PA.
ALDLD 39-tos kuopos susirinki

mas įvyks 15 d. gegužės, 2-rą vai. 
dieną, 110 Market St., visi nariai su
sirinkite. Rūpinkitės gavimu naujų 
narių ir nepamirškite užsimokėti 
duokles už sekančius metus.

K. Kubilius.
(112-113)

MINERS MILLS, PA.
A.LPLD 170-ta kuopa rengia' pui

kų balių su vakariene ir puikia pro
grama. Dainuos Wilkes Barre, Ai
do Choras ir bus kitokių pamargini- 
mų. Atsibus 14 gegužes, Mokyklos 
Svetainėje, kampas Beaty ir Grand 
Sts., Parsons, Pa. Kviečiame visos 

, apielinkės draugus ir drauges skait
lingai atsilankyti j šių pramogą, nes 
Įžanga tik 25c Gausite užsikąsti ir 
girdėsite Aido Chorą dainuojant.

(112-113)
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DARBININKU DAR TURIME
KALENDORIUS 350 KOPIJŲ

Tikra Kaina 25 Centai

NUPIGINTA KAINA 15 CENTU
Dar Turime 350 Egzempliorių Šių metų

DARBININKU KALENDORIAUS
Prašome draugų padėti jį išplatinti. Kas 

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 tuojaus reikalauti.
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še Golubkina ir Miščenko, kuris juokauda
mas siekė pabučiuoti Golubkiną; pastaro- ninkas.

Tuo kartu sus-i jo į Petrą ir Maksimą, daugelis dar neži
nojo, kur tiesa. ~ .

—Balsuoti! Balsuoti! — kas tai pasiūlė.! iš vietinių lietuvių.
—O už ką balsuosime? — Paklausė ' persigėrusių kazyriavimu “kar- 

jtiožninkų;” nepaleidžia kazy- 
riu iš rankų; dėlto kartais ne
turi laiko nei laikraštį perskai- 

Keista, kad jų tarpe pa
sitaiko ir tokių, kurie turėtų 
skaitytis klasiniai sąmoningais 
darbininkais, o užsiima kazy
riavimu, lošdami paskutiniais 
sunkiai uždirbtais savo cen
tais.

ji tam veik nesipriešino.
kambėjo varputis.

—Paskelbiu komjaunuolių kuopos susi
rinkimą atidarytu, — tarė Maksimas.

(Buvo išklausyta pranešimas ir prieita . _ . . .
prie bėgančiųjų reikalų. Susirinkimo tvar- į Pirmininkas pavartė popieras ir vėl pak- 
kos vedėju buvo d. Vaska Aparenko. Mak-Jause: Nu, tai kaip, ar kalbėsit. tyti.

—Balsuok, kas už papeikimą, ir baigta! 
—pasiūlė jaunas vaikinas.
—Petras pasitraukė nuo sienos ir pašie

piančiai pradėjo:
.—Ir baigta? Ką, baigta*? O kada mus į 

karo frontą siuntė, tai tada kaip? Taipgi 
pabalsuok ir baigta? Tada mes buvome 
reikalingi, o dabar balsuok ir baigta?

—Draugas Bondarenko, prie tvarkos! 
—šuktelėjo pirmininkas.

—Prie tvarkos? Tu patsai save pašauk 
prie tvarkos!—rėkė Petras.— Tu jau ma
ne nemokink, 
dariau. Tu... tu manęs neliesk! Aš nėr-i 
vuotas. Aš tave, kirmėlė, ir užmušti ga
liu, aš revoliuciją dariau.

Daugelis pašoko iš vietų ir šaukė:
—Ir ištikro be reikalo užpuolė ant Petro! Gos kuopos paminėjime Pir- 
—O kas gi jau negeria? Kas? ūmosios Gegužės, tame pačia-
—Vašiu Kosoi dar'-ne taip reikėjo SU-i me name, kur daugiausiai be- 

' darbiai apsigyvenę. Pažymė
tina, kad jie laikomi sukimšti 
—mažiukas kambarys, po ke
letą žmonių virš'normos; ne
švarumas, kas tiesiog kenkia 
sveikatai, negalima apsakyti. 
Tad ir atsirado keletas lietu
vių, kad atsisakė eiti į tokį 

i kambarį, kuriame laikėm kuo
pos susirinkimą, kur buvo kal
bama apie pačių bedarbių rei
kalus. Tie lietuviai, matyt, 
geriau pasitenkina kazyriavi
mu.

simas pradėjo:
—Štai, draugai, turime svarbų reikalą. 

Vėl disciplinos klausimas. Reikia tiesiog 
pasakyti, kaip kurie draugai begėdiškai 
diskredituoja mus visuomenės akyse. — 
Jis kalbėjo kietai ir įtikinančiai. — Jeigu 
taip toliau dalykai eis, tai mes galime vi
sai sugriauti komunistinio jaunimo kuopą. 
Kasgi yra komjaunimas? Tai pavyzdys. 
Ar galime mes dabar nepartinei masei 
tarnauti, kaipo pavyzdys, ar galime ,mes 
perauklėti darbininkų minią, jeigu mes pa
tys negalime teisingai nešioti komunistų 
vardą ir atlikti savo pareigas? Jeigu kaip 
kurie iš mūsų komjaunuolių teršia mūsų 
vardą visuomenės sodne ir karčiamose, ar 
tas gali būti pavyzdys nepartinei masei? 
Aš ilgai nekalbėsiu. Paimkime, kad ir 
mano brolį Petrą, kaip jis paniekino mūsų
kuopą. O šiandien nei į susirinkimą ne-i 
a|ėjo.

—O ne, kaip neatėjo, aš jau čia, draugas 
sekretoriau!—atsiliepė Petras.

—O, atėjai. O aš tavęs ir nepastebėjau, i
A V V • vv. 1 . . . .•

July {Liepos
Visi Būkite Prisirengę

Dalyvauti Dienraščio

LAISVES
Rengiamame Didžiajame

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>
<Į>

ŠITAI KAS VERČIA GREIT IŠPARDUOTU.
“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:
“LAISVĖ”

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Pas mus Kapuskasinge bai

si bedarbe. Bedarbiai dauge
lis beveik visai badauja; dau
gumai pasibaigė paskutiniai 
centai, nebėra iš ko gyventi. 

Pienžindis' Aš revoliuciia Dau«uma Jau senai nedirba ir* *1v Į nesimato vilties gauti darbo.
Lietuviaj darbininkai turė

tų geriau tą dalyką įvertinti 
tokiuose atsitikimuose, 

. kad įvykusiame ALDLD. 95-
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—Petras, žmogus nervuotas, tą turite 
uprasti!

—Pirmininke, pašauk prie tvarkos!
—Balsuok!

—Aš čia, aš čia, draugas sekretoriau!^ “^neškime papeikimą, lai nežemina 
—dar garsiau jis suriko.

Per svetainę persirito negarsus pasikal
bėjimas ir visi sužiuro į Petrą. Petras

t mŠ ’ dr??raŠtą?r-drąįaijšaukė prie tvarkos, bet jo balsas skendo 
zmrejo į Maksimą. Greta jo stovėjo ke-! šūkavilįuose> J
kįtasi chuliganų, atėjusių kartu su Juo. , Tada atsistojo Maksimas, metė kepurę 

f ■ ^1 • • j • j . * " i ant kėdės ir atkišo rankas į priekį. Mak-
Žvestl tvarka. Biuras pa- sį1jluj prisiėjo nekartą komanduoti Raudo- 

reiskia, kad jis pavartos pačius aštriausius nos Armyos kuopas ir laikyti susirinki
mai valstiečių tarpe. Jis žinojo, kaip pa-

i komjaunuolius!
—O tu kas, šventas?
—Tykiau!

i. Aparenko stuksėjo kumščia į stalą ir

simas,—reikia įvesti tvarka. Biuras 
reiškia, kad jis pavartos pačius aštriausius 
būdus net iki išbraukimo. Iki išmetimo iš v iouxwam. 
komjaunuolių tarpo tokių elementų, kurie ^^rvtTtvarka^ u ° 
mus diskredituoja masių akyse. Biuras J JKo šaukiate) draugai? čia ne rgkti 
siūlo, kad si kuopa išneštų Petrui Bondai ; reįpia, 0 darbas atlikti. O tu, Petrai, nu- 
lĮgkaĮ;griežtą papeikimą ir persergėjimą, i siramįnkj Mes visi tą žinome, kad tu bu- 
kąd uz nepasitaisymą bus išmestas laukan.; vap j{aro fronįe> jr daugelis iš mūsų taip- 

tPer eiles vėl persirito pasikalbėjimas, i 
Komjaunuoliai sujudo ir garsiau pradėjo i 
kalbėtis. Bet kada pirmininkas paklausė: 
“Kas nori balso?”—nutilo ir laukė, ką pa
sakys kalbėtojai.

*~^Duok balsą!—piktai suriko pakėlęs 
ranką Petras.

—Kalbėk, Petrai.
Salėje pasidarė tyku, Petras išėjo į vi

dų ir piktai žiūrėdamas į Maksimą pra
dėjo:

-r-Štai! Nori užtraukti šešėlį ant aiš
kios dienos ir mano, kad .jie protingi! Tu, 
Maksimai, draugas sekretoriau, liaukis! 
Ką, ar į minykus mus nori paversti? Ką? 
Nesąmoningas! Iš mūs kunigus ir miny
kus nepadarysi! Ne! O tu man nors de
šimts papeikimų išnešk, man vistiek pa’t, 
man tik nusispjauti. Štai! A, ir abelnai 
riskitės jūs pas dievo bobutę, gana jau 
tu man įkirėjai su ta ,savo dis-cip-li-na!

Jis nusispjovė, atstūmė arčiau stovinti 
krėslą ir dideliais žingsniais nuėjo atgal

gi ne ant pečiaus gulėjome. Nėra dabar 
reikalo tuomi girtis. Bet ar gali tu, drau
gas Bondarenko, pasigirti savo darbu 
komjaunuolių kuopoje? Ar gali tu pasi
girti, kaipo komunistas savo pasielgimu 
sodne?. Ne, negali! Štai tame čia ir yra 
klausimas. Už tai ir papeikimą mes tau 
išnešame, kad tave, Petrai Bondarenko, 
kuris būdamas Raudonojoje Armijoje, mo
kėjai sugabiai kardu kovoti, padarius tin
kamu komunistu.

—O tu ką padarysi?—suriko Petras, 'y 
—Mes padarysime,—atsakė Maksimas.
Jaunuoliai kalbėjosi ir nežinojo už ku

rią pusę balsuoti. Ir Petras teisingas, 
taipgi ir Maksimas. Lenka triukšmadaris 
iššoko ir pradėjo:

—Draugai, be abejo, jeigu faktiškai im
ti klausimą, tai Petras geras komunistas... 
Nu, išsigėrė, na susimušė. Na, kasgi, juk 
jis dar neužmušė. Juokdariai! ,

—o— I

Kapuskasingo lietuviai klasi
niai sąmoningi darbininkai, 
kurie dar nesate Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos nariais, mes jus 
kviečiame ateiti ir prisirašyti 
prie tos organizacijos 95-tos 
kuopos; o nariai visada priva
lo atsivesti susirinkiman sim- 
patikų įstojimui į kuopą.

95-tos Kp. Korespond.
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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.

O

*

|5žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašomą arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai'ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežaščių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvčpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

mas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tąme, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose. '

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

šią knygą gaus dovanai

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

i ;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-
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FREEHOLD, N. J.
ALDLD 235 kuopa rengia pikniką, 

kuris įvyks nedėlioję, 15 gegužės 
(May), ant Jaskos farmos, English
town Road, pusė mylios nuo Free- 
holdo. Bus puiki programa, dalyvaus 
Sietyno Choras iš Newarko ir drg. 
J. -Šiurba sakys prakalbą. Kviečia
me skaitlingai atsilankyti. Šis pik
nikas turėjo įvykti pereitą sekma
dienį, bet iš priežasties lietąus tapo 
atkeltas į 15 d. gegužės.

(113-14)
-------- _-----------—i—.—.—.

ALDLD 2-r o Apskr. Kuopom
ALDLD 2-ro Apskričio Komitetas 

savo susirinkime, laikytame 8 gegu
žės, nutarė rengti spaudos naudai 
pikniką 14 rugpjūčio (August), šiuo- 
mi pranešame, kad jau paimta Vai- 
čįonio Parkas, Crąnford, N./;J., ir 
prašome visų kuopų darbuotis, kad 
piknikas būtų sėkmingas.

(113-115)
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NEW HAVEN, CONN
J. Balo-'

32

na.

Mass

Lowell, Mass, j

Ex-Mainierys.

ATSKAITA

per

per

Draugijų Adresai, KuriosA.s 3.50
per

12.00
Til-

5.00
per

8.10
per

1.83
per

121Pinkevičius,S.K.
228Paulauskas,per
255Barkauskas,B.J.per

per
45.56

vi
nį

2.00

16.15

10.00

5.00

10.00

PHILADELPHIA, PA2.00
33rd St.3.00 Visiems Svarbu

5.00
5.00

per N.
1.00

per F.
5.00

11.50 W.
per J.

6.73 W.

Lyriečiai yra prisirengę99.38

7.75 414
5.00

KP
2.50

10.00

5.00

2.76

1.00
per

5.00
per R.8.00

Viso

NEBUVO‘

192.30

404.98
212.68

14.00
3.00

272.11
132.87

patar- 
ir už 
kainą,

27 d., Pasiųsta Lietuvon 
Persiuntimas

EI- |
l 

St.,

uroaaway avo.
Trustisai: A. Kajutis, J. Urbonas, T. | 
Rasikas, J. Korsikas, J. Ruseckas.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ' VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.

BAYONNE. N. J.. VALDYBA 
1931 METAMS:

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

PITTSBURGHO IR
PRIEŠ FAŠISTINI S

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

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

Prot. sek?. A. K. Sliękienė, 3121 
roy Ave.’,, Pittsburgh, Pa.

Ižd. J» Gatavcckas, 109 Cress 
Carnegie, ,Pa.

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

Valdybą 1931 Metam:
K. Yuška, 325—4th Avė., Mo-

Anierikos Lietuvių Organizacijų 
Priesfašistinio Susivienijimo Cent
ro Komiteto Įplaukų ir Išlaidų už 
Sausio, Vasario ir Kovo Menesius, 
1932 Metų.

•»
Lowell, Mass. :
Karsonas,

Lowell, Mass.

APIELINKĖS 
K-TAS. 1931:
354 Marguerite 
Pa.

Rašc. P. Janiūnas, 128

Ūkėsų Neprigulmingas 
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

■ Pirmininkas — Herman Anson,
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin
kas—A. Jasiukevičius, No. 3, Free
hold, N. J.; protokolų raštininkas*— 
John Urbelis, 40 Bowne Ave., Free
hold, N. J.; finansų raštininkas — 
Antony Glovidus, Box 288 B. Jer-

Lennan St.
GCrawford St. 

Siekis.
P. O. Box 4,

140 Mechanic, St.

Žiuris, K. Jakimavičius.
Svetaines rendavotojas, A. Garba- 

nauskas, 1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai įvyksta 

kiekvieno menesio antrą utarninką

gatu j Ą.L.P.M. Sąjungos

IŠLAIDOS VASARIO MĖN.
200.00

5.00

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

’Pirm. Poškus, 21 g First St.
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas

Clark Pi.-
Nut. Sekr.

Pine St.

Viso
KOVO MĖN. IŠLAIDŲ

' Sutrauka
Viso įplaukė per tris mėn. 
Balandsas gruodžio, 1931,

i v-l Ligonių Rait. M. Potaus, 184 Ame« St. 
Maršalka J. Štmamkienė,

I ViaoB gyvena Montello.

GARDNER, MASS
A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva, 
80 “

Iždininkas B. Bartulis,
Finansų ražtininkas, A. ___ .

P. O.
Protokolų ražtininkas, S. Rasimavičius,

47.01
IŠLAIDOS SAUSIO MĖN.

30 d„ Sekretoriaus išlaidos už
12 mėn. 7.68

' gijos.

1351 Broadway Ave. i D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
’ ” ’ " BAYONNE, N. J., VALDYBA

Kevlziios Komisiia- A "Šcnk ‘̂\l 1 Pirm- A- B°čis, 68 W. 10th St.Revizyos_Komisija, a. benkus, - pirm pagelb. ’M Panelis> 176
24th St.

Prot.
49th St.

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

Tūri “Laisvę” už Organai VAL N’J’
Pirm. R. Tratulls, 
Pirm. Pagelbininkas 

Prot. Rašt. K. Striupailis,
Fin. Rašt. M. Andrunaitč 
Iždininkas J. Užkurčnas,

M. šolonlską
22 d., Chicago, III., 

Millerį
22 d., Chicago, UI., 

Millerį,

Gegužes 15-tą dieną
1307 Davis Ave. j 

ligonių lankytojai:
O. Vilkunięnė,

. 718 Richmond St.
J. Andriuška,

Kasos Globėjos: 
9 Broad St. 
221 Ames St. 
29 Intervale St.

88 Vine St. 
Mass.

; »1 • ?: i ■a : v •

<Į>

Penktad.,. Geg. IŠ, .
;; i , ‘ 4 * J • < » .

Puslapis Penktas

NORWOOD, NASS.
Pasekmingas Koncertas

7 d. gegužės ALDLD. 
kp. turėję koncertą ir I ;uių. 
Šis parengimas, galima saky
ti, pavyko visomis pusėmis, ir 
kuopai liks pelno apie $40.

Programą išpildė vietinis 
Choras Daina, New Britaino 
Darbininkų Simphonijos Or
kestrą ir Ukrainų Darbininkų 
Choras. B. Medelis, jaunasis, i 

<lr A. Pikelis jaunasis, paskam-i 
bino gitaromis, kas išėjo labai 
gražiai, už ką publika šiuos 
du jaunus gitaristus lydėjo 
karštais aplodismentais. New 
Britaino Darbininkų Simphoni- 
ja sugriežė keletą puikių ka- 
valkų, už k^ą publika juos 
sveikino taipgi skardžiais del
nų plojimais.

Vietinis Choras Daifia su
dainavo porą dainelių, kurios į 
išėjo vidutiniškai.

Baigiant pragramą, Ukrai
nų Choras sudainavo tris dai
nas. žinoma, šie dainininkai 
tiesiog stebino publiką savo 
balsais. Tai grupė darbinin
kų, kurie atsidavę dirba dar
bininkiškos dailės srityj; ir jau 
ne pirmas kartas Jie patar
nauja lietuvių darbfriinkų pa
rengimuose be atlyginimo, ir 
net nereikalauja didelių dėko- 
nių.

Dar prieš koncertą už kele
to savaičių buvo paleistos tuš
čios kalbos, būk šis koncertas 
būsiąs be pasekmių, būk per- 
didelė įžanga, ir buvo tiesiog 
pranašaujama nuostolis kuo
pai, kuri ir taip jau turi sko
los. Tokios kalbos, draugai, 
neturėtų rasti vietos tarpe 
mūsų. Panašūs išsireiškimai 
puldo rengėjų ūpą. Kad mū
sų priešai taip kalbėtų, tai 
nieko naujo, nes jie papratę 
kenkti darbininkiškiems pa
rengimams. Bet kai mūsų 
pačių tūli draugai taip kalba, 
tai jau perdaug. >

■ Bet pasidėkojant darbinin
kų dailės spėkoms, kurios ta
po sutrauktos į šį koncertą, 
publikos prisirinko tiek, kad ir 
patys rengėjai nesitikėjo taip 
daug. Ir, atsižvelgiant j blo
gus dabar laikus^ įai, ^^sėk
mingiausias parengimas iš vi
sų, kokie šfioje svetainėje ka-! 
da buvo. Draugai, turime 
suomet dirbti sutartinai.

Dar kita yda, kuri taipgi 
ri išnykti iš mūsų tarpo,

iždas tuščias ir net dar sko-l 
los turi, tai draugai ■ ant vie-;

; tos sudėjo’ $5 pasiųsti “V.” | 
su pasveikinimu. Aukojo po;, . n c. „ _ ,
dolerį B. Vikšrienė, J. Latvis, ILXR’ ehoras Du Dele‘ 
A. Makulis ir J. Petkus; po!
50c.: J. Šukaitis ir B. Medelis.!

^*=3 

Scottsboro Jaunuolių Motina Atsišaukia į 
Vokietijos Darbininkus

Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 
163 Ames St.

Iždininkas M. Miškinis,
9 Burton St. ,

Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave., 
B. ’ Zdanavičia, 11 Glendale St.; 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St. 
Visi Montell. Mass.

Moterų 4
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

E. Bc-niulienė, 16 Bunker Ave.

Taipgi draugai nusitarė į at
einanti susirinkimą būtinai at
sivesti po naują narį. Tai gir
tinas draugų pasiryžimas, ir 
aš tikiu, kad draugai stengsis 
tai padaryti.

Skaityta atsišaukimas del

6 d. gegužės L.L.R. Choras 
laike nepaprastą susinnkimą, 
kuriame dalyvavo nemažai! 
narių. Buvo skaityti laiškai 
nuo Centro Biuro sekr. d. V. 
Bovino. Viename ragina siųs- kietijos darbininkus, 
ti delegatus į suvažiavimą

Jinai atsišaukė į Vo- 
kad 

jie reikalautų paliuosuoti 
kitame laiške ragina griežtai nekaltai nuteistus darbinin- 
Irn^mL nn v»a n nyvnt n in YWHinmlri ' .   • •«mūsų apskričių pirmutinio iš-j kovoti su renegatais pruseiki- tėvu vaikus

važiavimo, kuris atsibus 5 d. j niais, kaipo griovikais mūsų “_______ ’
birželio Bridgeporte, Conn, organizacijų. Laiškai priimti.

HAMBURG. — Čia jau! Po Raudonosios Pagelbosj 
pribuvo negrų jaunuolių j vadovybe bus ruošiama ma-| 
motina Ada Wright, kuri|siniai mitingai po visą Vo- 
yra dviejų jaunuolių moti- kietiją, kad išgelbėti tuos 

nekaltai nuteistus negrus 
jaunuolius. Policija jau 
kaip kur mitingus išvaikė 
ir neleido kalbėti negrų jau
nuolių motinai.

Draugai pasižadėjo jame daly
vauti ir remti visais galimais 
būdais.

Toliau paaiškėjo, .kad LDS. 
5-to Apskričio išvažiavimas 
įvyks 24 d. liepos, pas mus, 
New Havene, Lietuvių Parke. 
Draugai. U čiĄ t permatė reika- 

jlą! ruoštis jaii Ida bar ’prie tos 
iškilmės. Tuk kuo anksčiau 
prisirengsime, tuo geresnės bus 
pasekmės ir triūsas nebus toks.

Nutarta siųsti du < 
į Meno Sąjungos suvažiav 
kuris bus Clevelande, Ohio. 
Delegatais išrinkta Olg i Zaru- 
bienė ir .Izabelė Jarmolavičiu- 
tė.

Nutarta greitoj ateityj su
rengti smagų margumynų va
karą sukėlimui finansų, dele
gatų kelionės lėšoms padeng
ti.

Antras laiškas trumpai 
sunkus. j svarstytas ir priimtas; kadan-1

Taip ir reikia, draugai; dir-(gį Norwoode, o ypač chore...

žavima" Japonija Ištraukia Karo 
Jėgas iš Shanghajaus

Vokietija Nemokės Ka 
ro Skoly

TOKIO.—Vakar Japoni
jos valdžia paskelbė, kad 
bėgiu vieno mėnesio visos 
Japonijos militarės jėgos 
bus ištrauktos iš Shangha- 

i - -- . .. , , liaus. Tai reiškia, kad Ja-svarstytas ir priimtas; kadan- .. v. iv .. .1 • - ’ o cllorp ponija ruošia Mandzunjai
& Z Z '/•")* Vz t/T' UH Ml V » I t __

bkime išvien, o ateityj galėsi- nėra tokių* gaivalų, kaip Prii-[ savo jėgas, 
me pasidžiaugti savo ~
vaisiais.

darbo!Seikos pasekėjų, tai čia antį Sulig sutartimi, kurią 
vietos neprisieina su pruseiki- Japonija pasirašė Shang- 
niais jokios kovos vesti, bet hajuj, tai visos Japonijos

ĮPLAUKOS SAUSIO MĖN.
6 d.,. Great Neck, N.Y.,

A. Lideikienę
6 d., Norwood, Mass, 
J. Grybą

7 d., Akron, Ohio, per 
Kirtiklį

7 d., Winnipeg, Canada,
A. Blažaitį

7 d., Easton, Pa., pei’ L. ' 
viką

7 d., Brooklyn, N. Y., 
“Laisve”

9 d., Monongahela, Pa.,
J. Adomaitį

14 d., Bridgewater, Mass.,
J. Kalvelį

15 d., Brooklyn, N. Y., per 
Depsą

23 d., Linden, N. J., 
Kardauską

23 d., Camden, N. J.
Lastauską

^0 d., Chicago,„ Ill.,
P. Millerį

tū
tai 

tūli darbininkai apsiima dirb
ti parengime, o paskui atėję 
kavojasi, nenori dirbti. Drau
gai, būkime nors kiek daugiau 
disciplinuoti. Šis parengimas i 
būtų davęs 10 ar 15 dolerių į 
daugiau pelno, jei būtų buvę į 
užtektinai darbininkų. .

Dar sykį sakau, draugai, i 
daugiau sutartinumo! Ateina 
mūsų didieji spaudos, apskri- 

i čių ir chorų vasariniai paren
gimai. Musų spauda šiais lai
kais daug/au reikalinga para
mos, negu kada pirmiau. Mūsų I 
apskričiai, kurie taipgi stovi j 
darbininkiško judėjimo sar-į 
gyboje, reikalingi ______ ,
sudrūtinimo.

čia kalbu ne vien Į mūsų i 
kolonijos draugus, bet ir apie-; 
linkės.

Draugai, turėsime padirbėti 
su padvigubinta energija ir su-- 
turtinai.

Pirm. _________  __ ______
Vice-nirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rftšt. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Ccreškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, _ 81 Clarence St.
V. Baronienė, 
M. Duobienč.

Bartkienė,

I LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, ’
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut, 

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

Lowell, Mass. 
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass, i 
Protok. raštininkas V. Mikalopas, | 

973 Central St., Lowell, Mass. , 
Iždininkas S. Paulenka

500 Lawrence St., 
Kasos globėjai: J. M.

42 Tyler St., :
ir A. Raudeliunds,

75 Union St.,
Maršalka M. Uždavinis,

4. Corbet Place, Lowell, Mass. I 
Draugystes fmėnesihiai susirinki- j 

mai atsibūna kas antras nedėldienis j 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas

LIETUVIS GRABORIUS

BERLYNAS. — Vokieti
jos ministeris Brueningas, 
kalbėdamas apie savo ir ki
tų šalių reikalus, pareiškė, 
kad karo skolos, kurios kan
kina pasaulį, turi būt visai 
panaikintos. Vokietija, gir
di, nieku būdu negalės jas 
mokėti, o jei kitos kapitališ- į 
tinės valstybės vers Vokie
tiją mokėti karo skolas, tai 
bus “pasaulinis chaosas.”

Ministeris mano, kad pa-į 
naikinimas karo skolos pa
gerintų ekonominę padėtį ir 
reikalai pasitaisytų. Su- j 
prantama, jisai labai klys-į 
ta. Kapitalizmo krizį to-i

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MĄSSi 
Residencija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS
CLR. Choras abelnai į prūsei- ĮęarjngS jėgos turi bųt Su
kinius žiuri, kaipo į atvirus J
darbininkų judėjimo priešus.

Nutarta ruoštis prie metinio 
savo pikniko, kuris įvyks, ro- daroma taikos delei, bet tikre

nybėj, tai to reikalauja Ja- 
p0nįj0S interesai Mąndžuri- 

nėiujd JaPonija bandė apžiot 
Taip1- daugiau, negu jinai galėjo kiu būdu negalima panai-j 

j gi bus pakalbinti seniau daly- nukąsti. kinti.

dos, 19 d. birželio.
Nusitarta sustiprinti chorą 

nariais; išrinkta komisija, ku
ri pasidarbuos gavimui naujų 

j dainininkų-kių i chorą. '
17-03r • •• u i , , .vavusieji chore, bet dabar ne- 

^•<’5 I dalyvaujanti.
Nutarta sutvarkyti choro 

pamatines taisykles, kaip ir 
konstituciją, kuri- turės būti 
pildoma, kad choras būtų, 
kaip gerai disciplinuota orga-j 
nizacija ir veikianti naudai I 
darbininkų judėjimo. Išrinkta Į 
komisija, kuri pagamins tinka
mas chorui taisykles, »pagal

trauktos į Tarptautinį Set-
lementą. Kalbama jog tai

$1Ž5.72
ĮPLAUKOJ VASARIO MĖN.

2 d., Bienfait, S., Canada, per
L. Kisielių

2 d., Scranton, Pa., per J. 
Klevinskienę

2 d., S. Boston, Mass., per 
A. Daukantaitę

5 d., Wilkes-Barre, Pa., per 
A. Stlkliūną

5 d., Brooklyn, N.Y., per D.
M. Šolomską nuo šių organi
zacijų; Organizacijų (rev.) 
konferencija

5 d., ALDLD 189 kp.
5 d., Freehold, N. J., ALDLD 

235 k p.
5 d., Racine, Wis., ALDLD 

65 kp.
5 d., Bridgeport, Conn., LDS 
A 35 kp.

5 d., Hillside, N. J., ALDLD. 
200 kp.

5 d.. Schenectady, 
ALDLD. 14 Apskr.

5 d., Wilmerding, P., 
C. Davis

' 19 d., Tacoma, Wash., 
Kavaliauskienę

finansinio ' 24 d., Chicago, Ill., per S. Ve-
I shį
! 24 d., Kearny, N. J., 
Į Žolyną

10.00
11.70 Meno Sąjungos konstituciją.
7 65 j Choras ruošiasi dalyvauti 

‘ ° i vasariniuose parengimuose, ku 
1.00 iriuos rengs mūsų organizaci

jos. Jau t yra nutaręs darlyvaut 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo fPirmo Apskričio pikni
ke, kuris įvyks 11 ir 12 dd. 
birželio, Montello, Mass.

Jauna choristė Uždaviniute 
turėjo sunkią operaciją ,Nor
wood’© ligoninėje. Choristės 
ir choristai turėtų tankiai ją j 
aplankyti, parodant savo drau-į 
giškumą ir atjautimą ligoje.)

ir —
LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK. 

TERŲ DRAUGIJA
Grand Rapids, Mich.

VALDYBA 1932 METAM: 
Iždo Globėjai: A. Kopas,

1108 Elizabeth Ave.,
T. Griušiute,

r loę bl. I MaršalkaFin. Sekr. A. Gngutis, 2122 Ingalls !
Avę., 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 ketvirtadienį kiekvie-
> mėn., L. L. svetainėj, 269-73 

Second St., Elizabeth, N. J. Pra- i 
džia 8-ta vai. vakare.

O Uždaviniute pasveikus 
vėl dalyvaus su mumis.

Choristas.

G. K

1932 METAMS

201 W. 16th St., 
ardauskas,

201 W. 16th St. 
i,

19 E. 19 th St.
35 W. 16th St.

ii S. Wood Avc.

19 E. 19th St.
13 E. 17th St.

Kasos Globėjai: 
L. Barkicnė,

; ir W. Biliutė.
" ” l K. Meškauskas,

1802 S. Wood Avc.
I Visi iš Linden, N. J.
Į Draugija ■ susirinkimus laiko kiekvieną pir

mą seredą mėnesio, 7:30 vai. vakaro, po , 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin- I 
<lcn, N. J.

Pirm.
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J.: Julius, 48th St. & 5th
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, 111.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th S^
& 5th Avė., Moline, Ui.

Maršalka J. Kairis, 2435
Moline, III

Flushing Russian and Turkish Ballis,
• M. TEITELBAUM, Manadžcris 

fžanga 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 išsiperimui veltui 1 
MOTERIMS I’ANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakaį^7\^Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turmškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B. M. T. cleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stotįes; • 
B. M. T. subway-Mslipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street

Ramstis No. 
4 —o—

Pavyzdingas ALDLD. 32 
Susirinkimas

i NEW HAVEN, Conn.—3 d. 
gegužėm turėjome susirinkimą. 
Narių nors nedaug suėjo, bet 
šis susirinkimas buvo gyviau
sias, kokį aš atmenu. Vienas 
naujas narys prisirašė per d. 
B. Vikšrienę.

Diskusuota keletas tarpsa- 
vinių reikalų ir taipgi tarptau
tinių. Draugai diskusuodami 
priėjo prie labai svarbių išva
dų.

Išrinktas delegatas į suvie
nytą frontą gynimui Tomo 
Mooney ir Scottsboro juodvei- 
džių jaunuolių. Draugai ra
gino vienas kitą liuosanoriai 
dalyvauti TDA. Tag Day, kuri 
buvo 7 d. gegužės. Taipgi 
platino atsišaukimus į masinį 
mitingą, kuris įvyko 6 dieną 
gegužės del Kentucky mainie-

Drg. J*Didžiūnui užsiminus 
ąpie “Vilnies” suvažiavimą, 
draugai n įtarė pasiųsti pasvei- 

4 kinimą. . Bet kadangi kuopos

Viso
ĮPLAUKOS KOVO MĖN.

2 d., Brooklyn, N. Y., per D. 
M. Šolomską nuo šių org. ir 
drg., Waterbury, Conn., LD. 
S. 49 kp.

2 d., Cleveland, Ohio, J. Kirs
tukas,

2 d., Newark, N. J., G. Jami
son

7 d.j Harrišdn, N. J., per J. 
Blažiuną 1

7 d., .Harrison, N. J., per J. 
Blažiuną

7 d.; E. White Plains, N. Y., 
per A. Kraujalį

8 d., Brooklyn, N. Y., per J), 
į. p.'

bus 
piknikas Vytauto Darže,Holm- 
ville Pike- ir Galloway Road, 
Phįla, Pa. Rengia ALDLD 10 
kuopa. Bus gera programa ir 
šokiai prie geros muzikos.

Programoj dalyvaus senai 
lietuviams žinomas Lyros Cho
ras.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

gerai linksminti pikniko daly- savam name 1057-63 Hamilton Ave. 
vius; taipgi bus įvairių 
mių 
phiečiai iki šiol nematė. Tad 
dalyvaukite visi ir visos.

Reikia pasakyti ir tas, kad 
organizacijų iždu grypštukai ir 
rengiasi pikniką, kad pakenkt 
ALDLD 10 kuopai. Bot mes 
įgalime jiems tiek pasakyti, 
kad jūs jau aiškiai pasirodė
te, kas per vieni esate. Lietu
viai 1 susipratę darbininkai jū
sų nerems. Kad paslėpus sa
ve nuo darbininkų, tai tie 
grypštukai savo garsinimuose 
nei savo organizacijos vardo 
negarsina; jie garsinasi vardu 
nebuvėlės “Naujos 
Darbininkų Draugijos, 
m a, na u j os, gry pštu k ų

gė-
ir sportų, ko philadel-, DETROIT, Midi.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Keistučio Draugystes valdybos antra
šai: i
Pirminin. M. Birsenas-, 6388 Sparta

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

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyvinto, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globojai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

Įvairių 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

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity J-87M

Lietuviu 
Žino- 

Drau-

---o---
____ Gegužės 22-rą dieną yra 
205.00 kom. šaukiama konferencija 

prisirengimui prie rinkimų į 
šalies prezidentus. Ši konfe
rencija padės pamatą, kaip 
daugiau darbininkų sumobili- 
zuot ir įtraukt į kovas prieš 
badą, prieš algų kapojimą, 
prieš terorą, prieš imperialisti
nį karą ir t. t. Tad konferen- 

i čija lyfa svarbi; Kiekviena or-

Sykiu
Išlaidų per tris mėnesius 

\ 'į •

Lieka ižde
Sekr. J. Weiss, 
Ižd. S. Sasna.'

kuri bus po num. 1208 Tasker ganizacija ir draugija, išrinki-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.
Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha

milton St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591 Ave. A 
Kasierius F. Lukaitis, 852 Ave. C 
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Ave., M. Visniauskienė, 9 W. 15th 
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 944 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21st 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
St.
seyville Rd.

te delegatus į konferenciją, 
St., Phila, Pa.; prasidės kaip 
7:30 vai. vakare.

J. Paulius.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

ValffyM 1931 metam:
Pirm. 'W. Celus«vlčiA, 51 Glendale St.
Pirm, paeglb. A. Sauka, 

256 Amei ‘St.
^NuUrlnn) rašt. J. Stripinis, 

40 SriWtfelle Avė.
Turto rnSt. K. Venslauskis, 

12 Andover St.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patariųnai ir Ištyrimai

Oft. XIWS HO EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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Puslapis šeštas . LAISVE

VIETINES ŽINIOS
Kova su Namų Savininkais

INC

Taip čia ir 
Tapo išrinkti 

Tada žmo

šeimynų, daugumoj 
gavo patvarkymus 

kad išsikraustytų iš 
num. 3215 Holland

REIKALAVIMAI
REIKALAUJU moteriškes už part- 

nerką i saldainių krautuvę, be vai
kų nuo 30 iki 40 metų amžiaus. 
Aš esu našlys, gerai stovintis. At
sišaukite greit per laiškų arba ypa- 
tiškai del platesnių informacijų. 
John N., 140—16th St., Brooklyn, 
N. Y. (111-113)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 182

New York, N. Y.
Valandos Prlšmimoi

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo • 
, iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki I pa pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 6 šeimynų mūrinis 

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

MATHEW P. BALLAS 
( B IEL A USK AS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSUs (STAIGA ATLIEKA, SEKANČIUS* DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM I„ KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU. 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOT E-R ( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENAx IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Kom. Rinkimu Kampanijos i pirams išvažiavimas• - - — - - į busiąs didelisAtidarymo Bankietas 
“Laisvėje” Gegužės 21 d.

Daugelis Komunistų Parti
jos sekcijų turi šį šeštadienį 

<%‘ei sekmadienį bankietus su 
programomis ir prakalbomis, 
'kad tuom pažymėt atsidarymą 
Kom. Partijos rinkimų kampa
nijos,

Williamsburgo 6-ta sekcija, 
Brooklyne, turės tokią iškilmę 
kitą šeštadienį, gegužės 21 d. 
vakare, “Laisvės” svetainėj. 
Muzikos ir dainų programą 
išpildys dailiškos spėkos lietu
vių, rusų ir kitų tautų darbi
ninkiškų menininkų. Apart 
tos programos, šokių ir užkan
džių, turėsime labai įtekmin
gą revoliucinį kalbėtoją, Kom. 
Partijos New Yorko organiza
torių drg. I. Amterį, kuris yra 
vienas iš komunistų kandidatų 
šiuose rinkimuose.

Yra numatoma, jog šis pa
rengimas sutrauks didelį skai- 

. čių lietuviškos ir kitų tautų 
publikos. Todėl jam paimta 
abidvi “Laisvės” svetainės. 
Kas liečia lietuvius darbinin
kus, tai mes privalome pasi
stengti, kad abi svetainės būtų 
kupinai pripildytos.

Penktad., Geg, 13, 1932

nariai, o šešias beduonių šei
mynas, kurias jie atsivedė į 
miestinį šelpimo biurą, tai po
licija žiauriai šalin nuvijo. 
Nei viena iš badaujančių šei
mynų negavo pašalpos.

Lietuvio Delegato Praneši
mas, Ką Girdėjo Washingtone 
Dėlei Edithos Berkman

Iš Washingtbno sugrįžo drg. 
St. Steffen, lietuvis narys dar
bininkų delegacijos, kuri ten 
antradienį pastatė Doakui, 
darbo ministeriui, reikalavimą 
paliuosuot Edithą Berkman, 
vadovę LaWrence’o audėjų ir 
kitų streikų.

Į darbo ministeriją Wash
ingtone šie darbininkų organi
zacijų delegatai atėjo su ©bal
siniais plakatais, smerkiančiais 
kapitalistų terorą ir reikalau
jančiais paliuosuot politinius 
kalinius. Nelabai norėta juos 
'prileist prie ministerio Doako; 
bet delegacija parodė jo pa
ties laišką, kuriuom Doak pri
žadėjo- pasimatyt su tais de
legatais. Taip visi ir suėjo į 
Doako ministerijos raštinę.

Delegacijos pirmininke bu
vo drg. Anna Burlak*. Pa
sakius trumpą prakalbėlę apie 
šios delegacijos tikslą, pirmi
ninkė perskaitė pareiškimą,

NEW YORK.—Slaptoji po
licija sergsti E. J. Annes ir 
tūlų kitų milionierių vaikus, 
kad “kidnaperiai” nepavogtų. 
Ta pati policija daužo ir ark
lių kanopomis trempia darbi
ninkų vaikus laike bedarbių 
demonstracijų. 

—I—f—'—----- ----
Yonkerso, N. Y., Republiko- 
nai ir Demokratai

1931 metais šiame mieste vi
si valdininkai b^vo republiko- 
nai. Kadangi bedarbe tęsėsi 
jau kelinti metai, tad žmonės 
pradėjo išmetinėti republiko- 
nams; sako, republikonai yra 
netikę; kitą kartą balsuosime 
už demokratus, 
buvo padaryta, 
visi demokratai.
nes iš pradžios krykštavo, kad 
pasidarys geri 
dirbtuvės 
numažinti, 
viskas eis, 

Bet visi 
manė.
pats, o laikams blogėjant, ir 
dar blogiau. Demokratų vai-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

NEW YORK. — Areštuotos 
šis darbininkus, kad jie su- 
kraustė atgal rakandus negrų 
bedarbių šeimynos, kuri buvo 
išmesta į gatvę už rendos ne- 
užsimokajima, 3rd Avė. ir St. 
Paul St.

Trylika 
bedarbiai, 
iš teismo, 
namo po
Avė., tarp kurio savininkų yra 
vadinamo 
resmano 
nas. Tos, 
nos, mat, 
lau damos 
kainas ir
galinčių užsimokėt bedarbių.

Laukiama didelio išvažiavi- 
i mo Forest Parke sekmadienį, 
gegužės 15 d.

Kodėl manoma, kad jis bus 
didelis? Vienas dalykas, tai 
dar pirmas šį pavasarį išva
žiavimas į girias. O antra, 
'tai jį bendrai rengia trys 
kuopos: Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 13 kp., Ameri
kos Lietuvių Darbininkų ’ Lite
ratūros Draugijos 185 kp. ir 
Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo Amerikoj 111 kp., vi
sos iš East New Yorko; o 
eastnewyorkieciams arčiau ir 
Forest Parkas. Bet Brookly- 
no lietuviai darbininkai, su
prantama, sudarys didžiumą 
tame išvažiavime. Gyvenda
mi tirštesnėj didmiesčio dalyj, 
jie yra labiau ištroškę tyro 
oro; todėl veš savo plaučius 
pravėdint į Forest Parką ir pa- 
sigaivint jauniausiais pavasari
niais girios kvapsniais.

Bet jau vien tas faktas, kad 
išvažiavime dainuos Aido Cho
ras naujausias dainas, turės 
patraukt daugelį žmonių į Fo
rest Parką. Be to, bus geras 
kalbėtojas, kuris nušvies mi
niai svarbiausius šiais laikais 
darbininkams klausimus.

Rengėjai užtikrina, kad par
ke bus užtenkamai sveikų, so
čių užkandžių ir gardžių gė
rimų.

Tad rengkitės važiuot sek
madienį į Forest Parką, o ne
sigailėsite.

laikai; pradės 
dirbti, bus taksai 
ir prie demokratų 
kaip patepta, 
apsiriko, kurie taip 

Prie demokratų tas

“progresyvio” kong- 
LaGuardijos brolė- 
kaip ir kitos šeimy- 
veda streiką, reika- 
numažint kambarių 
nemėtyt laukan ne-

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

r ~ | Uctl LHOĮįlclU. DUIIlUMdLU V<A1-

pasirašytą visų tų darb. orga- džia Jžlu pakėlė taksus aštuo- 
-• Be kitko, ji-[niais procentais augščiau ; dar- 

l baj (jar ]abiau sumažėjo,
žmoneliai apsigavo, tikėda
miesi geresnių laikų iš demok
ratų. Dabar ■ jie pradeda 
persitikrint, kad nėra pamati
nio skirtumo tarp republiko
nų ir demokratų. Ir vieni ir 
kiti taip daro, kaip jiems sa
ko kapitalistai.

Darbininkams tik vienas iš
ėjimas, tai balsuoti už Komu
nistų Partijos kandidatus ir 
platformą ateinantį rudenį. 
Tai tik viena ši partija rūpina
si darbininkų reikalais. Bet 
ir dabar bergždžiai nelauki
me, kol ateis laikas paduot sa
vo balsus už Komunistų Par-I 
tiją, o veikliai prisidėkime 
prie jos rinkimų kampanijos. 
Nepamirškime darbininkiškų 
organizacijų ir stokime į ją
sias.

nizacijų atstovų. ‘ 
nai priminė, jog tokius krimi
nalistus, kaip Al. Capone, val
džia paleidžia ant parankos, 
o Edithą Berkman be kauci
jos laiko, nors prieš ją dar 
nėra sudaryta nei tikras ap
kaltinimas. Buvo ministeris 
Doak tiesioginiai užklaustas, 
kodėl ją, susirgdintą džiova, 
vis dar laiko nevalioj, skirda
mi deportavimui į fašistinę 
Lenkiją. Doak turėjo prisipa
žint, kad nei jis pats nežino.

Apart Annos Burlak kalbė
jo delegatai nu buvusių kar
eivių, nuo revoliucinės audėjų 
unijos, negrų darbininkų ir 
kt. organizacijų. Visų kalbos 
buvo griežtos, kaip ugnim tei
sybę žeriančios į akis tam ka
pitalistų valdžios šului.

Doak, beje, buvo pradėjęs 
labai mandagiai; ir ištiesė sa
vo ranką Annai Burlak, bet 
jinai atsisakė paduot ranką 
tokiam darbininkų tironui. 
Doak vis dėlto saldliežuvavo, 
girdamasis, kad jis ir pats bu
vęs darbininkas, dar ir dabar 
priklausąs unijai ir galįs paro
dyt josios narystės knygelę. 
Anna' Burlak gi jam priminė, 
kaip jis 1922 metais, būda
mas vienas iš Darbo Federaci
jos vadų, laužė Pittsburgh© i

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

(112-114)

Būsiąs.

Iš TDA 17 Kp. Susirinkimo
Senas Y onkerietis.

Dr. Kaškiaučiaus ir Drg. S

KAINĄ

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

Ex-Studentas.

ir
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graboriusalgų e

Mezgėjų Streikas

BROOKLYN, N. Y.

MECHANICS CAFETERIA
Savininkes J. Buividas
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Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus.

X 
X

X 
X

kapitaliz- 
siunčiami 
Areštuo- 

Coope ir

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

NEW YORK. — Pereitą sa
vaitę bosai Powell mezgimo

iš sutaupytų centų.
Workers’ School mažiau ką

mas.
not su mokykla, kurią lankant

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

le e- 
ba- 
iš-

svetainėje, 85 Hudson Ave.,

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

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

kaip paskelbė 
reikalaudama 

nevalios.
Doak atsakė, kad

Areštavo 4 Bedarbius
NEW YORK. — Tapo areš- 

tuoti keturi Bedarbių Tarybos

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

SKAITYKIT, PLATEN KIT 
“LAISVĘ.”

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN. N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
• New York City 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami į 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
. z SAVININKAI:

J. Jurevičius ir K. Galinas

DR H. M END LOW IT Z
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir njio 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
t DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

Atsišaukite 
ant ' viršutinių 

subatomis ir 
729 Monroe

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

Tūkstantis Studentų 
Workers Mokykloj

NEW YORK.—Į pavasarinį 
terminą komunistinės Work
ers’ Mokyklos susiregistravo 
tūkstantis studentų. Pirm 
naują pamokų bertainį atida
rant, įvyko bendras studentų 
susirinkimas ketvirtadienio va
kare. Studentams patiekta 
raportas apie svarbiausius šio 
momento reikalus, kaip kad 
rinkimų kampanija, kova del 
Edithos Berkman paliuosavi- 
mo ir kt.

Didelis studentų skąjpįųs 
šūsiregistravę į šiuos kursus: 
komunizmo pagrindai, politinė 
ekohofnija, marksizmas-leni- 
nizmas, organizaciniai princi
pai, darbo unijų strategija, 
kolonijų klausimai ir revoliu
cinė laikraštininkystė bei žur- 
nalizmas. į

Yra lietuvių darbininkų, ku-; kurie6pamFršta apie savo orga
ne, neturėdami darbo, gyvena, nįzaciją. Kiekvienas kuopos

Lankyt naryS privalo laikyt savo par
eiga gauti adresus tų, kurie

Laike 17-tos kuopos T. D. 
Apsigynimo susirinkimo trečia
dienį į organizaciją įstojo du 
nauji nariai, drg. Antanas Že
konis ir Alex Marcinkevičius. 
Išrinkta du kuopos, delegatai 
į nominacinę komunistų kon
ferenciją, kuri . įvyksta kitą ' 
sekmadienį, gegužės, 22 d.,1 
Manhattan Lyceum, 66 E. 4th 
St., New Yorke.

Susirinkę draugai nutarė, 
kad reikia gauti ir laikyti ad
resus visų kuopos narių, taip 

Į kad galima būtų pasiekt tuos,

lėšuotų, kaip vien pragyveni- nus£ojo lankyt kuopos susirin- 
----- Patartina jiems susizi- kįmus> 
nui su mokykla, kuria lankantį . .nereikėtų bergždžiai nuobo-l S.iame sys^'nkime irgi pa
džiauti, ir daug ko galima bū-1mazai n^nų dalyvavo, bet jie 
tų pasimokint delei veikimo! §yva! ?varste organizacijos ir 
organizacijose ir bendroje kla-i ^arbJn?,nkl» ,Judeį\m« relkal“s- 
šių kovoje. Adresas: Work- ?.e kltko.’z^T Stakovas pla- 
ers’ School, 35 E. 12th St„ c,au Paaižkllį> aP>e Pęrsiorga- 
-hjpw Ynrk 1 nizavimą. Persiorganizavimas

Į įneštų daugiau veiklumo ir 
j judrumo, ir galima būtų 
j įtraukti didesnį skaičių lietu- 
! vių darbininkų į Tarpt. D. Ap
sigynimą ir greičiau sumobili- 
zuot juos įvairioms svarbioms 
kampanijoms. >

Rakandų Darbininkų 
Streikas Brooklyne

BROOKLYN. — Prieš 
kapojimą sustreikavo darbinin
kai, dirbanti prie rakandų ap- 
mušinėjimo Hyman Furniture 
šapoj ant Atlantic ir Sackman 
St. ir Crown Upholstery ša
poj, 9243 New York Boule
vard, Jamaicoj. Streikieriai 
reikalauja pripažint uniją iri kompanijos norėjo įvest darbą 
pagerint sąlygas. Abiejų dirb-nuo štukų vietoj darbo nuo sa- 
tuvių bosai jau šaukė streikie-, vaičių bei dienų. Darbininkės 
rius į derybas delei streiko 
baigimo. Streikui vadovauja 
kairioji unija.

Streikuoja 1,500 Šiaušių
Brooklyne ir New Yorke 

streikuoja jau 1,500 čeverykų 
darbininkų, vadovaujami] kai
riosios unijos, ir streikas vis 
dar skleidžiasi. Darbininkų 
Tarptautinė Pagelba rūpinasi 
strefkierių maitinimu. Dides
nės streikui paramos suteikti, 
yra rengiama pramoga gegu
žės 29 d., Brownsville Labor 
Lyceum, Brooklyne. Progra
mą išpildys Darbininkų Labo
ratorijos Teatras, Darbininkų 
Dramos Ratelis, Arteff merii- 
lįfrikai ir kt. ;Suprantanla^ 
bus ir Šokiai.

Sasnauskienės Prakalbos 
Central Brooklyne

Daktaras;.J. J. Kaškiaučius 
kalbės temoje “Del Ko žmo
nės Pirma Laiko Sensta ir j 
Miršta?’’ Prakalbas rengia į 
A.L.D.L.D. vietinė kuopa ir; 

mainierių ir plieno darbiniu- L.D.S.A. 1 Rajonas, J. Gervės 
kų streiką.

Pagaliaus, buvo pastatytas! Brooklyn, N. Y., įvyks nedė- 
Doakui klausimas, ką jis ža-;lioje, 15 d. gegužės (May),i 

1
Taipgi kalbės d. S. Sasnau-1 

skienė. Vyrai ir moterys! Vi-j 
si kviečiami būtinai atsilankyti j 
į šias prakalbas. Išgirsite I 
daug ko naujo. Moterys ypa
tingai kviečiamos dalyvauti, 
nes d. Sasnauskienė pašvęs 
veik visa savo kalba vien tik 
moterims.

Įžanga veltui.
Kviečia Komitetas.

da padaryt delei paliuosavimo pradžia 2-rą vai. po pietų. 
Edithos Berkman, kuri jau 
linta diena, 
do streiką, 
leist ją iš

Perpykęs
jis nieko nedarys delei jos p^ 
liuosavimo nei del kitų reika
lavimų, kuriuos jam pastatė 
delegatai.

Išgirdę tatai, visi delegatai 
sušuko: mes dabar galutinai 
patyrėme, kad tu esi bjaurus' 
kapitalistų klasės bernas, dar
bininkų nevidonas. Mūsų ke
lionė į Washingtoną ne veltui 
buvo; mes tiesioginiai sužino
jome, kas tu per vienas, ir tą 
žinią mes paskleisime tarp 
darbininkų masių prieš tave

| ir prieš visą šią centralinę ka- 
! pitalo valdžią.

Taip delegatai ir sugrįžo, Į 
darydami planus delei kuo pla- Į 
čiausios masinės batalijos už 
paliuosavlmą Edithos Berk
man ir visą politinių -kalinių.

.A. Rep.

ir darbinirikai vienbalsiai at
metė tą pasiūlymą. Bosai tu
rėjo sugrąžint darbą nuo sa
vaičių ; bet jie pavarė dvi dar
bininkes, kurios agitavo prieš 
štukinį darbą. Protestuodami 
prieš tai ir reikalaudami ją
sias tuojaus atgal sugrąžint, 
sustreikavo visi darbininkai. 
Streikierės ir streiĮderiai reika
lauja pripažint darbininkų ša- 
pos komitetą, pašalint įvairias 
skriaudas ir lygiai padalint 
darbus tarp visų tos dirbtuvės 
darbininkų. Streikui vadovau
ja kairioji Nacionalė Audėjų 
Unija.

Sekmadienį įvyksta mezgėjų 
šapų delegatų susirinkimas, 
Irving Plaza svetainėj,^kampas 
15th St. ir Irving Plhce, New 
Yorke.; Pradžią 12-tį'vai. die
ną.

SMULKMENOS
New1 Yorko valstijos darbo 

komisionierė Frances Perkins 
apskaitė, kad vien balandžio 
mėnesį šiemet darbai virš ke
turiais nuošimčiais sumažėjo 
Didžiajame New1 Yorke.

NEW YORK. — Areštuotos 
ir po $500 parankos pastaty
tos dvi narės Jaunųjų Komu
nistų Lygos ųz revoliucinių la
pelių skleidimą tarp kareivių. 
Lapeliai šaukė kareivius at- 
kreipt ginklus prieš 
mą, kuomet jie bus 
į imperialistinį karą, 
tų vardai—Sophie 
Rae Brown.

N. YQRK. —- Tarpsavinėse t 
kriminalistų kovose pereitą 
antradienį tapo užmušta keturi 
a&mehys

Telefonas: Stagg 2-910U

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

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

Atdara nuo 5 vai. ryto iki 8 Vai. vakare

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

Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai

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

| nokite, kad pas mane 
i sipirksite.

ĮVAIRŪS LAIK-
I RODŽIAI NAU-■
įjAUSIOS MADOS 
luž PRIEINAMA

JONAS STOKES
/Fotografas

Siuonė pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

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.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

DEKAVOJU PACIENTAMS
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.
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