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“Vilnies” Suvažiavimas. 
Nauji Būdai. 
Prezidento Rinkimai. 
Katalikai Darbininkai.

Rašo Komunistas

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

Mūsų komunistinio Chicagos 
dienraščio “Vilnies” suvažiavi
mas buvo didelis ir gražus. 
Praėjo taip gerai, kaip ir “Lai
svės” suvažiavimas. Nuotaika 
buvo labai gera. Darbininkai 
šėrininkai suprato savo parei
gas ir jas atliko. Suvažiavi
mas “Vilniai” davė didelės mo
ralės ir finansinės paramos. 
Taigi, renegatų pranašavimą 
pereitam suvažiavime, būk 
“Vilnis” užversianti kojas, nu
sinešė margis ant uodegos. Ir 
nuliūdę ir nusiminę jie buvo, 
kurie dalyvavo šiame suvažia
vime! Nepavyko jiems jų pa
stangos palaidoti mūsų kovingą 
dienraštį. < 
po palaicĮoti po kietu revoliuci
nio proletariato padu.

JAPONIJOJ TERORAS, MINISTERIS NUŠAUTAS, ĮVESTA CENZŪRA
Chicagos Darbininkai 
Smerkia Terorą

CHICAGO, Ill. — Apie’ 
5,000 darbininkų susirinko j

Graboriai patys ta-' l protesto masinį mitingą ir i

“Vilnies” šėrininkų suavažia- 
vimas rimtai svarstė mūsų 
spaudos platinimo problemą. 
Bedarbiai skaitytojai nepajč-l 
gia atnaujinti prenumeratų. 
Bedarbiai darbininkai neišgali j 
užsiprenumeruoti mūsų dien
raščių,
bininkam 
skaityti 
Kaip tik 
siekti su

pareiškė vesią griežtą kovą j 
prieš teroristus, kurie už-! 
puolė nekaltus darbininkus : 
Melrose Parke. Ši kova tu- i 
ri būt vedama kiekviename 1 
mieste, kur tik yra darbi- • ■»

O kaip tik tokiem dar- 
daugiausia reikalinga 
komunistinę spaudą, 
juos mes norime pa
savo agitacija.

Sunki ir svarbi problema. Su
važiavimas pasisakė už užraši- 
nėjimą “Vilnies”, taip sakant, 
ant išmokėjimo. Už pusę do
lerio darbininkas gaus dienraš
tį vienam mėnesiui. Taip pat 
pravesta mintis, kad mūsų 
draugai kolonijose rinktų nuo 
darbininkų dešimtukus ir kvo- 
derius ir pristatytų “Vilnį” į 
stubas. Tai nauji platinimo 
būdai. Juos reikės prigydyti, 
jeigu norėsime su savo dien
raščiais pasiekti labiausia iš
naudojamus ir daugiausia 
vargstančius darbininkus.

Mano supratimu, “Laisvės” 
platinimo sistemon šituos nau
jus būdus taip pat reikėti] įves
ti. Klausimas bus tik tame, 
kaip sumobilizuoti mūsų drau
gus šitokiam platinimui. Ko
munistai ir mūsų simpatikai tu
ri pasiimt tą pareigą ant savo 
pečių, šis klausimas reikia iš
kelti visose mūši] organizacijo
se, ir dienraščių platinimo rei
kalą paversti viena iš svar
biausių viso judėjimo funkci
jų, veikimo punktų.

Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuras jau padarė pir
mus žygius šių metų preziden
to rinkimų kampanijoje. Pra- 
vedimui partijos rinkimų va
jaus tarpe lietuvių darbininkų 
direktorium paskirtas drg. J. 
Si urba.
panijos planas ir 
kaip ir ką turi 
ir organizacijos.

Darbas turi 
čiausia papėde.

Tautą Sąjungos Komisi
ja Surado tik Komunis-

tus Mandžurijoje
GENEVA. — Tautų Są

jungos komisija, kuri tyri
nėja Mandžurijos karo rei
kalus, jau surado, kad te
nai, o ypatingai šiaurinėj 
Mandžurijoj, veikia komu
nistai.

Kaip matosi, tai šiais rei
kalais Tautų Sąjungos ko
misija ir teiraujasi labiau
sia. Ta komisija patiria, 
kaip stiprus darbininkų ju
dėjimas, tuomet imperialis
tinės valstybės galės veikti 
taip, kad nuslopinus darbi
ninkų judėjimą, kur jis yra 
daugiausia išsiplėtęs.EXTRA!

LONDONAS. — Vėlesni 
pranešimai duoda daugiau 
žinių apie Įvykius Japoni
joj. Iš Londono praneša, 
kad Japonijos laivyne ir da
linai armijoj yra sukilimas. 
Visi valdžios namai, bankai 
ir turtingųjų namai apsta
tyti policija ir saugiai sau
gojami.

Įvesta aštri cenzūra ir 
žinių apie sukilimą neišlei
džia. Valdžios pranešimai 

j sako, kad nėra rimto pavo- 
prasidėti pla-|jau®- x N W ministerių 

kabinetas yra formuojamas.

Jau paskelbtas karū
nų rodymai, 

veikti draugai

Agitacija ir
mobilizacija turi užvirti kiek- Kiek šios žinios teisingos,, 
vienoj kolonijoj. Pasiekt turi- dar negalima spręsti, bet
me plačiausias darbininkų m a- kad rimtų įvykių yra, 
sės su mūsų partijos platfor- falęfas
ma.

Visi matome didelį darbiniu! 
kų masių pakairėjimą. Nepa-\ 
prastai smarkiai radikalizuoja- 
si katalikai darbininkai. Bur
tai ir grūmojimai pragaru ne
bepajėgia sulaikyti juos nuo 
kovos lauko. Katalikus darbi
ninkus vis didėjančiam skaičiu
je matome demonstracijose. 
Dideliais būriais jie renkasi į 
komunistų masinius susirinki
mus. Jie ateina į mūsų pra
kalbas ir su stebėtinu atydumu 
klausosi mūsų dėstymų apie 
darbininkų reikalus.

tai

WASHINGTON, D. C. — 
Kalbėdami apie tai, kodėl 

Kentucky valstijos valdi- 
vninkai ’ neįsileidžia delegaci- 
Įjų, kurios nori patirti te- 
/naitinę mainierių padėtį, 
valdininkai pareiškė, kad 
\tos delegacijos “yra komu
nistinės.” Ypatingai tokia 

.'buvusi Dreiserio delegaci- 
| ja. Todėl jie ir biįp, kad jos 

Bėda tik su mūsų draugais neužkrėstų mainierius ko- 
ir draugėmis. Daugelio jų ne
galima įtikinti, kad reikia tuos 
kol kas tikinčius, bet besiarti
nančius prie mūsų darbininkus 
pasitikti su išskėstomis ranko
mis ir laipsniškai traukt į mūsų 
organizacijas ir kovas. Kolo
nijų draugams prisieina griež
tai išakyti bei nuo jų reikalau
ti, kad atspausdintų plakatus, | 
garsinančius mūsų prakalbas ir 
dalintų prie bažnyčios, kad im-(

munizmu.

tu svetaines, į kurias lengviau-) 
šia ir patogiausia sutraukti ka
talikus darbininkus ir t. t. Pa
čiuose mūsų prakalbų garsini 
muose reikia statyti klausimi 
taip, kad jie rištųsi su reika
lais tų atsilikusių darbininku 
masių, kad sužadinti] ir užiniė- 
resuotų juos.
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Kova Prieš Deportaciją ir Ateivių 
Registraciją

Čeveryky Dirbimo Darbiu. Gerai Laikosi
Policija ir Ugniagesiai Sumobilizuota Prieš Darbininkus; 

Darbininkai Demonstravo po Miestą ir Kėlė 
Savo Reikalavimus

Labai Didelė Bedarbė 
Kanadoj

TORONTO, Kanada.
Tokios didelės bedarbės dar 
nėra buvę šioj šalyj, kokia 
yra dabar. Iš 1,600,000 gy
ventojų, nedirbančių darbi
ninkų yra 50,000. Propor- 
cionaliai skaitant, tai yra 
labai daug. Darbininkų bū
riai vaikščioja ir negali 
gauti darbo.

Kunigai Reikalauja
Tyrinėt Kentucky

Valstiją

BINGHAMTON, N. Y.— 
Čeverykų darbininkų strei
kas plečiasi, ir darbininkai 
gerai laikosi. “Laisvė” šį. 
rytą gavo telegramą, kuri 
nušviečia darbininkų kovą.

Sekmadienį apie 700 dar-
bininkų prisikimšo į Lietu- tūkstančius darbininku. Po
vių Svetainę, kiti netilpo, ]icija negalėjo sulaikyt dar-1 
tai susirinko prie svetainės. | bininkų karingumą.

NEW YORKAS. — Ku
nigų, kurie’ nėra reakcionie
riai, komisija pridavė savo 
raportą platesniam susirin
kimui pereitą šeštadienį'

kė, kad stebėtiną entuziaz- Kentucky valstijos mainie- 
mą sukėlė, kuomet 700 Vic-’ . ,
tory dirbtuvės darbininkų I f?
parodavo po Johnšton City 
miestą ir nešė iškabas, ku
riose buvo įrašyti darbinin
kų reikalavimai. Darbinin
kai prie savęs pritraukė

. Po 
šio raporto išklausymo, li
kosi nutarta reikalauti, kad 
Jungtinių Valstijų senatas 
skirtų komisiją patyrimui 
padėties Kentucky valsti
joj-

Didžiuma šių kunigų yra 
tai susirinKO prie svetaines. | bininkų karingumą. [ne katalikų kunigai. Jie
Darbininkai vienbalsiai nu-1 §iįas karingas darbiniu-1 nėra tokie reakciniai, kaip 
tarė gerai ir vieningai lai- streikas gali išsivystyti, kad katalikai, o ypatingai 

į general! streiką. Tik visi i lietuviai. Vienok, jie neko-kytis prieš Victory dirbtu
vę, kurr paskelbė lokautą jarūininkai turi gerai lai-1 vos už mainierių padėties 
(dirbtuvės uždarymą) pir- kytis jr padėti veikti. i pagerinimą.
madienį. Darbininkai pa
skelbė generalę mobilizaci
ją kovai prieš

: pagerinimą.

bosus.

Pikietuoja 
nutarė susi-

Darbininkai
Darbininkai 

rinkti masiniai prie dirbtu-1 
vės 7-tą vai. ryte. Kitų 
dirbtuvių darbininkai taip 
pat mobilizuojasi prieš al-

Kompanijos išleistas pa
reiškimas aiškiai pasako, 
kad kompanija buvo sumo
bilizavus , valstijos trape
rius, policiją ir ugniage
sius pereitam pirmadieniui, 
kad sulaužius darbininkų 
solidarumą ir karingumą. 
Tame kompanijos pareiški
me minima, kad kompanija 
priims kiekvieną darbinin
ką atgal, kuris tik norės 
grįžti darban individualiai. 
Kiekvieno darbininko yra 
pareiga neklausyti kompa
nijos pareiškimo ir laikytis 
su visais darbininkais iki 
laimėjimo.

Demonstravo Gatvėse
Pagaliaus pasirodė kitas 

pareiškimas, d a r b in inkus 
klaidinantis, kurį paskelbė 
Leonas Wilson. Jisai siūlo 
daliną algų kapojimą.

Eilinių narių prisirengi
mo mitingai laikomi,- kurie 

*a- planuoja išvesti kitus dar
ni/. bininkus į kovą prieš algų 

kapojimą ir lokautą.. Kal
bėtojai—Gertruda Welsh ir 
Sam Ziebal nuo čevebykų 
Industrinės Unijos pareiš-

Japonijos Ministeris Pirmin. Nušautas
Suokalbį Padarė Militaristai; Teroristai Nori Karo Prieš 

Chinijos Revoliuciją ir Sovietą Sąjungą
TOKIO. — Japonijos mi

nisteris pirmininkas Ki 
Inukai, 77 metų amžiaus se
nis, likosi nušautas pačių 
militaristų. Bandymai bu
vo padaryta nudėti ne tik 
vieną minister) pirmininką, 
bet ir Nobuaki Makino. 
Bomba buvo mesta į jo na
mą, kuri gerai apdraskė 
įstaigą.
Užpuolimą padarė ant mi- 

nist. pirmininko uniformuo
ti oficieriai, kurie prievarta 
įsiveržė į ministerio rašti
nę. Peršovė jį į galvą ir 
patys pasišalino. .Bombos 
buvo mesta į namus grafo 
Mikado tuo pačiu laiku. Sa
koma, kad 5 policistai su
žeista.

Iš Londono pranešimai 
nurodo, jog šitas teroras 
kilo todėl, kad Japonijos 
fašistai nepasitenkina šia 
valdžia, kuri daranti nusi
leidimus prieš Chiniją. Tai 
darbas patriotų-imperialis- 
tų-fašistų, kurie reikalau
ja greito karo prieš Chini- 
jos revoliuciją ir Sovietų 
Sąjungą.

Washington, D. C. — Čia 
gauti pranešimai skelbia, 
kad terorą skelbia Japoni
joj Jaunų Oficierių Sąjun
ga. Jinai mato kapitaliz
mo smukimą ir silpnėjimą. 
Jie mano, kad fašizmas ge
riau gali valdyti ir išgelbė
ti padėtį.

Slaptai Išgabeno E. Berkman 1 Sanatoriją

SOVIETU ŠALYJE SĖJA JAVUS, NEPAI
SANT GROSIANČIO KARO PAVOJAUS

MASKVA. — Sovietų Są-1 gal užsakymą. Dabar jie 
, gali jau laisviau pirktis. 

Valstiečiai taip pat gali 
parduoti savo grūdus tam 
tikruose bazaruose.

Kitas labai svarbus punk
tas, tai sutvarkymas ūkių 
kolektyvų. Šį klausimą So
vietų Sąjunga stato pirmoj 
vietoj.

junga labiausia dabar yra 
užsiėmus sėja, nepaisant, 
kad visokios provokacijos 
prieš ją ruošiamos.

Šiais metais Sovietų Są
jungoj manoma užsėti 200,- 
000,000 akrų žemės. To 
laipsnio dar nėra pasiekta. 
Šiais metais pavasaris atėjo 
Sovietų Sąjungai porą sa
vaičių pirmiaus, anksčiaus, 
negu kad paprastai būna. 
Todėl ir suvėlinta sėja.

Sovietų Sąjunga yra la
bai susirūpinus su laukų sė
ja ne tik kad užsėti laukus, 
bet kad pagerinti valstiečių 
gyvenimą?. Draugas Stali
nas vienų ruoštu del dabar
tinės sėjos e pareiškė: “Aš 
neturiu laiko kalbėti apie 
politiką. Aš rūpinuosi, zkad 
būtų užsėta 200,000,000 ak
rų žemės.

Tai labai daug reiškia mos liberalinės farmerių- 
pagerinimui Sovietų Sąjun-* darbo grupės, kuriame fu
gos darbininkų gyvenimo, rėjo kalbėti miesto majoras 
Del šio pagerinimo ir smul
kus pirkliavimas padaryta 
laisvesniu. Valstiečiai gali 
pirktis reikalingų daiktų už 
savo parduotus produktus.

Pirmiaus kai kurių daly
kų, kaip tai drapanų, čeve- 
rykų ir kitų reikmenų vals
tiečiai galėjo pirktis tik pa-

WORCESTER, Mass. — 
Edith Berkman buvo pa»r 
vogta iš Bostono ligoninės 
ir išgabenta į Naujosios 
Anglijos 'Sanatoriją, kuri 
randasi Rutlande, Mass. 
Jos išgabenimą įsakė darbo 
sekretorius Doak ir Bosto
no imigracijos komisionie- 
rius, Tillinghast. Ją išgabe
no prievarta, po ginkluotos 
policijos priežiūra. Tuo bū
du norėta atskirti darbinin
kai, kurie rūpinasi jos pa- 
liuosavimu.

Šiandien jau Edith Berk
man leidžia 8-tą dieną bado 
streiko ir pasiryžusi tęsti 
tą kovą tol, kol jinai bus 
naliuosuota. Amerikos val
džia jieško Lindbergho vai
ko nužudytoju, Honolulu 
gubernatorius Judd paliuo- 
savo nuteistus už žmogžu- 
dvstę (Massie ir kitus). Bet 
nieku būdu kapitalistinė 
valdžia nepaliuosuoja ne
kaltai laikomus politinius 
kalinius.

Visi darbininkai ir jų or
ganizacijos turi vesti griež
tą kovą už Edith Berkman 
naliuosavimą. Jds sveikata 
kritiškoj padėtyj.

Bovelnos Naudojimas 
Sumažėjo

WASHINGTON, D. C. — 
Jungtinių Valstijų kapita
listai labai daug kalba apie 
naujus ir “gerus laikus,” 
bet dar jų nesimato. Pra
monė vis slūgsta. Bovelnos 
sunaudojimas pereitą ba
landžio mėnesį sumažėjo.

Kovo mėnesį sunaudota 
488,655 ritinių, o balandžio 
mėnesį tik 365,280. Paly
ginant su pereitų metų bo
velnos naudojimu, tai dar 
labiau sumažėjo. Tai pasi
rodo, kad gaminimas dar 
vis puola žemyn.

Darbininkai Atėmė Mitingą iš Farmerių 
Darbo Partijos

Kovoja Prieš
Mirties Bausme

MINNEAPOLIS. — Po
licija negalėjo sulaikyt dar
bininkų karingumo, kuo
met jie užvaldė Farmerių- 
Darbo Partijos mitingą.Gu- 
bernatorius ir miesto ma
joras pabėgo iš svetainės.

Šitas masinis mitingas 
buvo šaukiamas gerai žino-

Į šį masinį mitingą dar
bininku išdavikai v 
darbininkus, tad jie atėjo

MONTEVIDEO. — Uru
gvajaus parlamentas pasi
reiškė prieš baudimą ko- 

šaukė munis^U ir ^^U politinių

ir pasakė, ko jie nori. Dar-
- 10 7.

apie bedarbę. Susirinko 
apie 5,000 darbininkų. Jie 
paėmė mitingą į savo kont
rolę ir pastatė komunistus 
kalbėtojus. Ponai farme- 
riu-darbo partijos nedrįso
nei pasirodyti—vieni jų tu- ženklas, kuomet darbinin- 
rėjo iššliaužti lauk, kiti ty- kai pradeda parodyti savo 
Įėjo.

bininkų kalbėtojai išdėstė 
savo reikalavimus.

Darbininkams vadovavo 
Bedarbių Taryba, kuri rei
kalauja bedarbiams ap- 
draudos. Tie ponai gali tik 
kalbėti apie bedarbius, bet 
nesirūpina bedarbių aprū
pinimu. Policija negalėjo 
sulaikyti šio masinio mitin
go karingumo. Tai geras

jėgą.

prasikaltėlių mirties baus
me. Komunistai davė įne- 

, kad pasiųsti Peru 
valdžiai telegramą, kad ji
nai nežudytų komunistus ir 
kitus darbininkus, dalyva
vusius sukilime.

Telegrama pasiųsta Pe
ru valdžiai, Jungtinių Val
stijų valdžiai, Tautų Lygai 
ir Sovietų Sąjungai. Ko-« 
munistai, parlamento na
riai šaukė: “Lai gyvuoja 
Sovietų Sąjunga!” Konser- 
vatyvai šaukė prieš komu
nistus.
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PARODA?

W Z. Foster .
Kad pamatiniai vesti rin- atsikratysime nuo1 palaidu

mo ir aiškinimo < dalykų 
v, abelnai, kas labiausiai truk- 

ant darbininkų kovos už | do mums gauti tikrą kon- 
kasdieninius reikalavimus, taktą su masėmis, 
reikalinga, kad tasai veiki- būdu plačioj masinėj rinki
mas suktųsi aplink dirbtu- mU kampanijoj turi L„C_

kimų kampaniją, paremtą

masinės kampanijos,, išlei
džiant specialius lapelius ir 
p i 1 niausiai įtraukiant įi 
kampaniją unijas, Bedar
bių Tarybas ir tt. Reikia 
vesti kampaniją gvildenant 
tuos klausimus, kurie ' la
biausiai paliečia darbįnin-

Mirus d. M. N. Pokrovs-į šimtus ir tūkstančius darbi- 
kiui, Sovietų Sąjunga ir vi- ninku į dirvą augštesnės 
so pasaulio darbininkų kla- apšvietos. 
sė neteko vieno iš savo ge
riausių atstovų, kurio dide- nis 1 ‘
lis žinojimas ir mokslingu- paskiau galva Cen tralinių

Vienu laiku buvo pagelbi- 
komisaras apšvietos,

Tokiu
kus. Iš to ne tik Partija m_as,buvo aštrus revoliuėi- Archyvų, organizatorius In- 

1 1 \.L. stituto Raudonjųjų Profe-
turi: Draugas M. N. Pokrovs-1 šorių, vienas iš pirmutinių 

kis gimė 1868 metais. Pa-1 organizatorių Komunistų 
baigęs Maskvos Universite-! Akademijos, įkvėpėjas Re
tą, jis pradėjo savo ilgą gy-! voliucijos istorijos; jis buvo 

j venimą istorinio tyrinėjimo ! žymiausias vadas istorijos 
ir revoliucinio veikimo. Mo- j srityj, pilnas energijos ir re- 

mo-ivoliucinės inspiracijos.
! Bet Pokrovskis niekuo- 

Hjjis greit vystėsi, po įtek-1 met, nei ant valandėlės, ne- 
’ i me augančio klasinio judė- • pamainė savo . moksliško 

: jimo Rusijoj, į teoretinę

turi gauti daug balsų tose Įko\ms ginklas, 
sekcijose, bet taipgi 
padidėti narių skaičiumi, ir 
reikalinga sudrūtinti nepar- 
tijines masines organizaci
jas ir .jų kovas.

Tokie pat koncentracijos kytojas augščiausiose 
principai turi būt pritaikyti kyklose aristokratų vaiku, ‘ 
ir atskirose vietose. Žino-1 u 
ma, abelnas agitacijos dar- ’ 
bas turi eiti pirmyn, bet 
didžiausia svarba tun but j poziciją revoliucinio prole- 
dedama ant svarbiųjų pra- jtariato—į marksizmą. 1905 
imonių ir sekcijų. Sakysime, i metais jis galutinai atsikra- 
tam tikrame mieste neuž-Į tė nuo savo buržuazinės 
tenka vien tik parinkti vie- praeities ir susijungė su 

i bolševikais. Tais metais 
centruoti, išdirbant speci-ijis buvo vienas organizato- 
fiškus reikalavimus ir iš-irių sukilimo Maskvoj.

! būti 
pravesta tinkama koncen
tracija. •

Galima matyti iš pas
kelbto maršrutų proponuo- 
jamų nacionalių kandidatų, 
kad koncentracijos pradžia 

i jau daroma. Kuomet tie 
i du kalbėtojai aplankys vi
sus svarbiausius pramoni
nius šalies centrus, jų svar
biausias darbas kreipiamas 

jį mūsų koncentravimo pra- 
1 mones ir vietas. Dešimts

ves. Pereitose rinkimų 
kampanijose mūsų agitaci

jos ir rinkimų darbas abel- 
inai buvo vedamas plačiu tę- 
1 vifoT’inin nknn • tai mninrla

nuo socialistų 
Tai yra, mes su-į 

organizuodavom masinius! 
mitingus ir demonstracijas 
abelnai miesto ar tam tik
ros apielinkės pagrindu. 
Dirbtuvės, būdavo, visai Į 

(užmirštos. Ta palaida sis- 
: tema kaip tik supuolė su 
mūsų palaidos agitacijos 
obalsiais ir palaidomis dar
bo metodomis abelnai.

'Bet dabartinėj rinkimų 
kampanijoj mes turime to | 
atsikratyti. Abelni mitin-1 
gai—viso miesto plotu, kai- ‘ 
minystėj ir gatvėse, yra lai-1 
bai svarbūs. Bet jie negali | 
būti pagrindu mūsų veiki-1 
mo. r------- ---- ----  ---- j
tuvės. Mes turime perkel
ti savo rinkimų kampaniją 
i dirbtuves. Mes turime su-1 
rengti tūkstančius mitingų 
prie dirbtuvių vartų ir at
sargiai suorganizuoti tam 
tikrų dirbtuvių konferenci-j 
jas. Mūsų dirbtuvių bran
duoliai turi būti aktivizuo- 
ti toj linkmėj. Turime iš
leisti kuodaugiausiai dirb
tuvių lapelių ir bųletįnų. 
Turime suorganizuoti '‘Už 
.Komunistus Balsuoti” ko
mitetus dirbtuvių pagrindu.

Tokiu pat būdu turime 
vesti kampaniją tarpe- be
darbių. Mūsų kalbėtojai, 
nacionaliai ir lokaliniai, tu
ri tiesiog eiti į duonos lau
kiančių linijas, benamių 
nakvynes, darbo biurus, pa

Pereitą šeštadienį įvyko mynomis badauja, o mies-'ritoriniu planu; tai metodą, 
New Yorko Tammany Hall tas uždarė pašalpos stotis paveldėta 
demokratų grafterių su- (Home Relief Bureaus), partijos, 
rengta “alaus paroda.”

Lietuviški
į iš kurių buvo teikiama tū- 

buržuaziniai lam skaičiui bedarbių nors 
politikieriai darbavosi, kad mizerna pašalpa. Bedar- 
į tą parodą įtraukti kuo- biai ir abelnai darbininkai 
daugiausiai lietuvių. Lietu-: tuomi labai piktinasi, 
viu Piliečiu Kliubo buržua
ziniai politikieriai, vieny- 
biniai fašistai ir tūli rene-‘ 
gato Prūseikoš šalininkai 
sušilę darbavosi, mobiliza
vime maršuotojų.

Bet jų pastangos neiš
degė. Nuo Lietuvių Pilie- na, kad po komunistų vado- 
čių Kliubo namo, kuris ran- vybe reikia stoti į kovą ir 
dasi ant Union Avė., Broo- kovoti už bedarbių pašalpą 
klyne, išmaršavo tik apie i ir bedarbių apdraudą kapi- 
šimtas lietuvių —49 poros talistų iškasčiu. 
(maršavo po du), apart Re- 
tikevičiaus beno

Jie 
mato, kad miesto viršihin- j 
kai ima dideles algas, jie: 
mato, kad miesto pinigai ei
na į grafterių kišenes, o be
darbiams atsisako duoti ir
tą mizerną pašalpą. Vis 
daugiau darbininkų įsitiki-

dienų periodai ar tam' pa- ną dirbtuvę ir ant jos kon-I

3. Kad nukreipti žmonių 
narių. Įdomę nuo grafto, o abelnai 

Tarp maršuotojų buvo but- i darbininkų domę nuo pa- 
legerių, įvairių biznierių ir i šalpos bedarbiams, p. Wal- 
sumulkintų darbininkų. Ne- keris surengė “alaus” paro- 
kurie jų buvo apsikarstę dą. Mat, ta kapitalistų įve- 
“alaus” parodos ženklais, sta prohibicija, kuri pagim- 
Tūli dėvėjo kaklaraiščius, dė plačią būtlegerystę, tiek 
su užrašu: “We want beer” 1 dasiėdė masėms žmonių, 
(“Mes norime alaus”). Tū-jkad dabar jos niekas neken- 
li ant krūtinės buvo prisi-1 čia, apart būtlegerių ir tų, 
segę alaus-kaušiukus. j i į ' 

Dar grupelė lietuvių; va
žiavo troku I parodoj New 
.Yorke. Jų tarpe buvo ir 
renegato Prūseikos vienas 
leitenantas (būtlegeris).

Sumulkinti darbininkai įeina nuo to, kad nėra alaus, 
ant šaligatvio sustoję kai-'Kuomet būsiąs alus legali- 
bėjosi tarp savęs, kad jei-lzuotas, tai viskas bus “ge- 
gu alus bus legalizuotas, į rai. 
tai, girdi, vėl sugrįš “ 
laikai”. < 
kintų darbininkų. Jie ant 
tiek siaurai protauja, kad 
nežino, jog bedarbė nei 
kiek nesumažėtų, jeigu alus 
ir degtinė būtų legalizuota. 
Juk Anglijoj, Vokietijoj ir 
kitose kapitalistinėse šaly
se nėra blaivybės, o tačiaus 
bedarbė didelė ir dar vis 
didėja. Ne prohibicija yra juos mano,, tai jie užmiršta ninku i/ bedarbių, kiekvie 
bedarbės priežastis, bet pū
vanti kapitalistinė sistema. 
Jie nežino to fakto, jog ir 
tas pats miesto majoras 
Walkeris ir jo visa grafte
rių šaika surengė tą paro
dą ne del to, kad jie būtų 
ščyrai nusistatę prieš pro- 
hibiciją; juk Tammany

kurie su jais daro įgerą biz
nį. -Kad išnaudoti tą masių 
sentimentą prieš! blaivybę, 
Walkeris ir iškėlė obalsį už 
“alaus sugrąžinimą.” Gir- 

j di, dabar visos blogybės pa-1

geri! Na, ir tuo ,savo blofu 
Gaila taip sumul-1 Tammany Hall grafteriai 

1 ’ ’ 1 T’ ' laikinai sumulkino nemažai 
darbininkų. Desėtkai tūks
tančių darbininkų dalyvavo 
parodoj. Walkeriui ir jo 
grafterių šaikai pavyko pa
sirodyti, kad jie “geri vy-!K?.] 
rai,” kad jie darbuojasi “už j niJa’ 
žmonių gerovę.” Na, ir

našiai paskirta del kiekvie
no kandidato išbūti Chica
go j, Clevelande, Detroite, ir 
Pittsburghe, apart to, kad 

j ilgi maršrutai rengiama 
I plieno ir anglių kasyklų dis- 
triktuose. Tie maršrutai, 
iš kitos pusės, bus sukon
centruoti ant svarbiausiu

oju pramonių ir svarbiausių 
jci^iuiuu Hiuoiį vcyi pramonės daliu tose vieto- 
Tuomi turi būti dirb-l1 , , n nse, kur kalbėtojai lankysis. 

Ta koncentracija naciona- 
lių kalbėtojų maršrutų tu
ri būt taip sudaryta, kad

vystūnt kovas tuose punk
tuos. Mūsų spėkos yra 
pakankamai didelės, taip, 
kad mes galime koncen
truoti ant daugelio vietų. 
Mūsų abelnas veikimas 
mieste, vietoj susilpnėti is 
priežasties tokios koncen
tracijos, sutvirtės. Kiekvie
nas miestas privalo turėti 
savo koncentracijos pro
gramą, pritaikytą rinkimų 
kampanijai.

Ar Deterding Nueis Kraugerio Keliu?

darbo praktikiniu veikimu. 
Jam teorija ir praktika bu
vo neperskiriama vienybė. 
Lenino patariamas, jis pa
rašė savo “Suglaustą Rusi
jos Istoriją”, duodamas po- 
puliarėj formoj rezultatus 
savo didelio rašto. Jis bu
vo autorius daugelio raštų

japie pradžią imperialistinio 
karo, redaktorius įvairių 
rinkinių dokumentų iš ca- 
ristinių archyvų, kurie tapo 
puikiais ginklais ideologi
nei proletariato kovai. Pok- 
ibkškio-. neapsakoma nauda 
kaipo istoriko buvo tame, 
kad pirm visko kito jis bu
vo partijinis istorikas. Jis 
neturėjo tų buržuazinių pa
taikavimų garbinimui su- 

,■ dulkėjusių dokumentų. Jam 
I dokumentas buvo ginklas 
vartojimui prieš klasinį ne- 

idant kuogreičiausiai pabė- kieipė di-
gus per užpakalines duris i 4zl^usltl studijavi-
nuo policijos. imui 11hperiahstmio periodo,

Paskiau Pokrovskiui te- i v^Kietų, kuriuos_e gimsta 
, , , . . ..... ikarai,” kaip sake d. Lem-ko slaptai veikti partijoj .^. Inas; ne tuos tolimus perio- 
buvo priverstas persikelti į dus> kuriej nors abelnai 
Paryžių Tuomet prasiclė- SVarbus, bet negali turėti 
jo periodas jo pirmo didelio i tuojautinės svarbos delei 
tveriamo darbo marksisti-, proletariate kovos.
jis parašė keturis tomus! Didelis Autoritetas

i M. N. Pokrovskis buvo 
Partijos mylimas ir pago
dojamas, kurioj jis buvo na
rys prezidiumo Centralės 
Kontrolės Komisijos, taipgi 
godojamas ir darbininkų 
klases, nes jis buvo nenuils
tantis kovotojas delei palai
kymo teisingos leninistinės 
linijos. Jo viso gyvenimo 
kovos delei bolševikiško is-

Nesulaikomi gandai eina paskelbė 17 nuošimčių divi- 
finansiniuose. pasaulio ra-1 dendą. Bet čia reikia ne

užmiršti Kreugerio avantu- 
rą 1930 m. Kreuger ir pas
kelbė tais metais gryno pel
no savo svarbiausioj kom
panijoj, Kreuger Och Tali 
ant 125,777,000 kronų. Ge
gužės mėnesį, 1931 metais 
laike žlugimo Austrijos 
“Creditanstal” banko, jo 
reikalai buvo tokioj kritiš
koj padėtyj, jog buvo pri
verstas j ieškoti pagelbos. 
Žinama, tas faktas buvo 
slepiamas. O spalių m., 
1931 m., valdžia buvo pri
versta duoti jam pagelbą,

teliuos ' apie Deterdingo 
prastą finansidį štovį. Bet 
svarbiausia tie gandai su
kasi apie Paryžiaus biržą, 
jog Royal Dutch Shell 
kompanija randasi labai 
keblioj finansinėj padėtyj, 
o vyriausia galva tos kom
panijos yra Henri Deter
ding, aršus priešas Sovietų 
Sąjungos. Pagal praneši
ma “International Press

šalpos stotis, bedarbių de-1 Correspondence,” tai jo šė- 
monstracijas ir tt. Kur tik irai Londono biržoj puola vi- 

| bedarbiai susirenka ar gy-jsu smarkumu. Nuo 1928 m. 
I vena, ten turi būt vedama į šėrų ’__ , ten turi but vedama i šėrų vertė nupuolė ant versta duoti jam pagelbą, 
I komuhistų rinkimų kampa-j 98,000,000 svarų sterlingų, bet tuo pačiu laiku jisai pu-

Vedant rinkimų kampa- 
kuomet taip, žmonės apie niją tarp dirbtuvių darbi-

apie dabartiniu laiku kelia
mą į viršų Walkerio ir jo 
sėbrų graftą. Sumulkinti 
darbininkai užmiršta apie 
savo tuoj autinius reikalus 
ir,svajoja apie “gerus lai
kus” netolimoj ateity — ka
da alus bus legalizuotas.

Kuomet saulei kaitinant, 
Hali grafteriai rankai ran- tūkstančiai sumulkintų dar- 
kon eina su visokiais būtie/- bininkų sušilę fnaršavo pa
geriate ir jie iš prohibici- 1 1
jos daro gerą biznį. Juk 
kas gi kitas, jei ne Walke
rio adminjstracija suteikia 
apsaugą visokiems butlege- 
riams—juk saliūnų ir “spi- 
kyzių” pilna; butlegerystės 
biznis eina visu smarkumu, 
ir iš to turi gerą pelną Ta
mmany Hall 
grafteriai.

Bet štai del 
šiai Walkeris 
parodą!

1. Jau suvirs metai kaip 
keliama į viršų Tammany 
Hall politikierių bjaurūs 
grafto darbai New Yorko 
mieste. O pąstaruojų . ląi- 
ku iškelta į viršų ir paties 
Walkerio įvairūs šmugeliš-

politikieriai

ko svarbiau-
surengė tą

nam atsitikime reikia atsi
žvelgti, kad būtų gvildena
mos speciališkos problemos, 
kurios paliečia darbininkus. 
Jeigu kalbėtojas kalba prie 
dirbtuvės vartų, jo prakal
ba, atsargiai prirengta, .tu
ri gvildenti darbininkų są
lygas toj dirbtuvėj. O kas 
svarbiau, tai jis turi pa
tiekti konkretišką veikimo 
planą. Tą patį reikia4 dary
ti ir tarpe bedarbių. Žino
ma, taip vedant kampani
ją tiesioginiai tarpe darbi
ninkų dirbtuvėse ar beduo
nių linijose nereikia ją su
silpninti politinėj reikšmėj* 
paliekant nuošaliai naciū- sidabro spekijliacijoj 
nalius politinius klausimu^ 
Priešingai, darbininkai ge-j 
riau supras tuos klausįmuš, 
jiegu jie bus sujungti šų jų 
kasdieninėmis skriaudomis.
Koncentracijos Kiausiąias 
'Iš to, kas viršuj suminė-

Kad sulaikius šėrų puolimą blikai pranešė, jog už 1931 
ir tuos negeistinus gandus, 
Deterding buvo priverstas 
išleisti pareiškimą publikai, 
kad viskas gerai jo kom
panijoj. Ir jis sako, 
del tų gandų esą kalti 

I “Maskvos agentai.”

metus uždirbo gryno pelno 
103 mil. kronų. Po Kreu- 
gerio trusto žlugimo atras
ta aktualių nuostolių ant 
1,000 milionų kronų. Tada 
pasirodė aiški falsifikacija 

j finansinio raporto už 1930
Bet kuomet Deterding | me^us.

kalba apie “bjaurius dar
bus Maskvos agentų,” ■

jog

M. N. Pokrovskis 
Veikimo Pradžia

Nuo to laiko Pokrovskis 
buvo profesionalis revoliu
cionierius. Jo mokslas ir 
žinojimas tapo i ginklu Bol
ševikų Partijos ir darbinin
kų klasės. Jis ėmė akty
vi dalyvumą laike pusiau 
legalaus periodo, 1905-7, 
mokindamas bolševikų pro
pagandistus slaptai suei
nant mažoms grupelėms į; 
namus vienų bei kitų; tan-i 
kiai jiems tekdavo ūmai,1 
pertraukt šiąs lekcijas,

Šiais laikais j 
v A .... keturis tomus! 
Rusijos Istorijos (du tomai- 
išversti į lietuvių kalbą ir 
išleisti A.L.D.L.D. 1926 me- 

Dar vienas dalykas, ,ku- tais.—-E.T.B.), kuri, ■ neat-, vivnuw vavuxj nuu, | LC11O.----- J-J.X.U./, nuli, IlCtVL"

. ris prisidėjo prie Deterdin-1 sižvelgiant į kelias menkos 
faktai rodo, kad pereitais g0 blogos finansinės pade- vertės klaidas, pasilieka iki

lei Central Park W., tai ten 
iš $16,000 automobilio išli
pęs stovėjo majoras Walker 
ir žiūrėdamas į matuojan
čius dūmojo: į .

“Puiku, labai puiku, kad 
dar yra daug lengvatikių, 
darbininkų, kuriuos galima 
kad ir kvailiausiais būdais 
sumulkinti.” -

Bet * gyvenimas labai 
smarkiai mokina darbinin
kus, ir netrukus vietoji eiti 
į tokias grafterių apgavi
kiškas parodas, vis daugiau 
ir daugiau Amerikos dar
bininkų jungs savo spėkas į ta, jau aišku, kad/kopcen- 
milžiniškas demonstracijas tracijos principai tūri būt 
po Komunistų Partijos va- sistematiškai pritaikyti rįn« 
d.ovybe už tuojautinę pašai-!kimų kampanijoj; Tas rej- 
pą bedarbiams, už bedarbių kalinga abelnam koncęn-o I A Q ' C O « • .

ki darbai ir graftas su “ta-Į apdraudą kapitalistų ir jų tracijos tikslui mūsų darbe. 
Juo labiau pasiryžusiai ir 
ryškiau mes pritaikysime 
koncentraciją, tuo daugiau

xi cab” kompanijomis. i valdžios iškaščiais,prieš im-
2. Šimtai tūkstančių be-(perialistų rengiamą karą.

darbių New Yorke su šei-į. : ., J, S.

motais jo kompanijos žiba
lo ; pagaminimas nupuolė 
apt 1,200,000 tonų, ir puola 
žemyn šiais metais. O tuo 
pačiu sykiu pasaulinėj rin
koj žibalo kainū nupuolė 
50 nuošimčių. Pasekmėje 
to jo trustas labai nuken
tėjo finansiniai. Jis taipgi 
turėjo didelius nuostolius 

j j j. k De
terding yra štainbus šidab- 
yo savininkas^ pasauly. Ji- 
šai supirko daug ’sidabro, 
kad pralobti, ? turėdamas 
viltį, jog sidabro vertė pa
kils, kuomet .Anglija tapo 
priversta panaikinti aukso 
valiutą., Tada Deterding 
vare karštą propagandą 
priėmimui sidabro .valiutos, 
norėdamas pasidaryti sau 
nežmoniškus, $ėlnus. Kaina 

- ant sidabro* puite puolė, vie
ton kilti aug^tyn. Pasek
mėje to, Deterding praki
šo milionus.< i Kad pastojus 
kelią gandanis, Deterding

šiai dienai klasikinė markties, tai bandymas jo trus
to 1930 ' metais nustatyti sistinė interpretacija - vie- 
prieškarinę žibalo kainą nintėlė Rusijos istorija, kil
savo naudai, nežmonišku ei su mokslišku tikslumu ir
kirtimu kainų ant aliejaus i begailestingū teisybe paro- torinio mokslo davė jam di-

-« T i T-A 1 V • 1 I 1 • V • . • • Xz . IT* i • . 1 i T 1 •produktų. Bet čia buvo 
Idaida. Nes beveik visos 
kompanijos, priklausančios 
Shell korporacijai, buvo 
priverstos mokėti dideles 
sumas pinigų, kaipo nuo
šimčius už paskolas ir taip 
toliaus.

p a sėkmėje šocializacijos, Imls .nie,.esi J darbą prisi- . 
tapo paliuosuota nuo tokių F®"®““ »ne lapkričio su-!

1 1 . rihmn Poomno n-oho rlov. i

do išsivystymą ir prieštara- delį autoritetą tarpe, darbi- 
vimą klasių jėgų. '

Po 1917 metų j g0Cį0jams darbininkų įvai- 
Didžiausias periodas jo i rių šalių, kur : jo veikalai 

gyvenimo prasidėjo’ 1917 l-Vrą išversti įvairiose kalbo- 
mptaiq Grįžtant omi ! se ir godžiai skaitomi, metais. Gi iztant is _ emi-. Pokrovskis darė klaidu, 
gracijos rugpjūčio menes!,.- liįini h> • teorini bet

J.IS. visomis jego-; 1<ai tikras leninista jig 
-- - - ----- mokėjo greitai kritikuoti ir

1 ... _ vi pataisyti savo klaidas. Jo
&Ss -oKytojo, kai-
kad jis ne tik paprastas I»°. organizatoriaus Raudo- 
profesorius istorijos, ir Profesonų Instituto,

lėmė milžiniška darba - or-į 19 entuziazmas, su kuriuo I . .. . p. . ijis dalinosi žinojime su iau-
1 — Z* • • __nais darb., kurie bus is-

- - . , —r-— ----- v j, —visa tai
apšvietos, Pokrovskis buvo padarė jį ypatiškai mylimu 
vienas iš svarbiausių pla- j visų, kuriuos jis tik mokino, 

dvmus anribavimui alieiaus jU°k?^U f ?r^nizatori1 Jo vietą bus sunku užpildymus aprmavimui aliejaus, darbkorų-darbininkų korės- dyti, nes akyvaizdoj tos 
(Tąsa 3-čiam pusk) p'ondentų, kurie sutraukė (Tąsa 3ciam pusi.)

sunkių pareigų aliejaus in
dustrijoj, ir išgali parduo
ti aliejų su uždarbiu, ne
žiūrint to, jog maža kaina 
egzistuoja pasaulinėj alie-! 
jaus rinkoj, 
mas ’ didelius 
aliejaus rinkoj, Deterding 
buvo priverstas daryti ban-

ninku So v. i Sąjungoj; užru- 
bežyj jis buvo žinomas ir

P/d H a i‘vH s - i ij - J *" • . v nais ciai n., ki
nuostolius 1t"1?- Sr>fTje \ ma®lnes brikai ateityj
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HONOLULU IR SCOTTSBORO
I Amter

Keturi baltieji imperia- Į sako tas laikraštis. Tai 
listai, leitenantas Massie, j Massie yra —
JO uošviene ponia Fortes- tas Jimgtiniu Valstijų lei-

siama Honolulu mieste už'vo - . . . 
n u ž u d vma ti

humanitaras”, nuvyko gin- Darb. >Apsigynimp kuopos. Tq- ' menulio stovio, 
k baltuosius žmogžudžius, i del TDA i kuopos nariai susi- tyrinėjimuose

i kiirRt nužudė tanlsiaspalvį! Jokime, laikytame gegužės H 
hawajibti jaunuolį. Po to, j S’h 1-s-leiS<e.. ’.. .. 
kaip Massie, žmogžudys,! j. Kalvelis,
prisipažino, kad jis nužudė 
Kahahawai, tai Darrow 
teisme, rodydamas į Mas- 

, savo už
baigos kalboje suriko: 
‘Dieve mano, ka tie žmo- 

Jie ten buvo, 
žmogžudžiai,

yra
bal-

tamsiaspalvis hawajie-1 s^o ir jo sėbrus, 
ji u z, u u viua camsiaspalvio I darbininkas. Ne tik yia ? 
hawajiecio darbininko, ku-' prnkt^oj šaudymas kolom- _ v. , 

ių žmonių ir negrų, bet tas j nes čia daro, 
“už giri a m as nes jie yra

Valstijų augs- patys prisipažinę prie 
“Hawaii' žmogžudystės; bet jūsų

Darrow,

ris< buvo kaltinamas “už- i v 
puolime” ir “išžaginime” šaudymas 
ponios Massie. Leitenantas i Jungtinių 
prisipažino, kad jis nušovė čiausio teismo, 
havajietį. Jis ir 
baltieji buvo nuteisti delI lis ”, sako “New York Eve- 
žmogžudystės, del ko kalė- ning Post”, 
jimu baudžiama nuo 1 
iki dešimts metų. ' i jo paties prisipažinimu.

Devyni Scottsboro negrai, ir kokis rezultatas tos j 
jaunuoliai buvo apkaltinti baltojo šovinizmo kampam-! 
“išžaginime” dviejų baltųjų jos įr Jungtinių Valstijų 
prostitučių pietuose — Ala-' valdžios planavimo įvesti teisme farsa turėjo but su- 

i lošta, kad pridengti -begė- 
atsiž-1 dystę “Amerikos kapitalis- --------- ,, Returi

Hawaii i žmogžudystės;
• kiti trys nėra baltojo žmogaus ša-i nuomone, 

-i_i 1”, sako “New York Eve- nužudyti
7 ” nes Massie ta- darbininką

vienu! po nuteistas žmogžudystėj! ryste! Tu esi prostitutas ir 
• • • | Įrankis imperialistų klasės,

: ir kaipo tokis atlikai savo 
j bjaurų darbą.

Net ir kapitalistiniam

;, pone 
nužudyti tamsios spalvos 

nėra piktada-

bamoj. Gaujai susirinkus I Hawaii krašte griežčiausią j 
* šaukiant prie teismabučio,; militarinę kontrolę, i.. (
.neturint jokio kito įrody- i velgiant į mišrią sudėti tos i tinio teisingumo, 
mo, kaip tik prostitučių pa-įalies gyventoju ir į dide- baltieji buvo kaltina m i 
sakojimą, devyni Scottsbo-1 jantį karo pavojų, kas pa-'" '-
ro negrai jaunuoliai tapo Jaro Hawaii svarbiausiu 
nuteisti, nepaisant jų už-' jungtiniu Valstijų punktu?
ginčijimo, kad jie nekalti. Rezultatas aiškus: Bjau- 
Jie tapo nuteisti nužudy-rįoj apgavystėj, neva pra- 
mui elektros edėj. • vedant džiūrės nuosprendį,

Tamsiaspalvis hawajietis keturi baltieji tapo nuteisti 
tapo nušautas; tos dvi bal-, ant dešimties metų kalėji- 
tosios prostitutės dar tebė-' mo prie sunkaus darbo., 
ra gyvos, toliaus varo savo į Bet pirma, negu bausme 1 darbininkų privertimui pa- 

’ biznį, prie kurio jas prive- buvo paskelbta, prokuro- ■ Huosuoti juos, vienas teis- 
,dė bjauri kapitalistinė sis- į ras Kelley pranešė, jog Ha-! mas P° kitam užgiria jų 
tema. ] waii gubernatorius <____

Kuomet Honolulu mieste “sutiko sumažinti bausmę1 
džiūrė išėjo svarstyti nuos-; iki vienos valandos!” Ista- ; 
prendžio, ir buvo ;
kad ji, susidedanti iš miš- liniai tapo paliuosuoti. 
rios spalvos žmonių—sep
tyni baltieji, trys chinai,

žmogžudystėj, buvo nuteis
ti po dešimts metų kalėji
mo — ir tapo paliuosuoti. 
Scottsboro negrai jaunuo
liai tapo nuteisti, kapitalis
tinė spauda rėkia prieš 
juos, komunistai bjauriau
siai atakuojami del mobili
zavimo negrų ir baltųjų

Judd nuteisimą!
i Tai Honolulu ir Scottsbo- 

Įsta-; ro—šiandien! Ir vėl J. V. 
aišku, ]' tymai “nepaniekinti”, o ka-! imperializmas pasirodo 
- — • • ’■ \ ; nuogybėj!

Republikonai ir demo-
Vietoj nuraminti baltuo- kratai J. V. valstijų kon- 

du hawajieciai - išneš ;sius, mperialistus, . kurie 
nuosprendį, jog kaltinamie-: naudo-’a šautuvus pries ha- 
ji kalti, tai buvo daromi ^jieems, tai režimas Ha- 
žingsniai baltuosius prasi-1 
kaltelius paliuosuoti. Kon
gresmanas Crisp, demokra
tas, iš Georgia valstijos, Į

grėsė vienodai, reakcionie
riai ir taip vadinami pro- 

... . v. . . gresyviai, užėmė tokį pat
wan bus dar žiauresnis ir ] nusistatymą Hawaii byloj, 
atvirai fašistinis, kad pa-!Jie kll,.čiai \as liečia Scot- 
m o k i n 11 1 tamsiaspalvius i tsboro byla—pasiryžę gel

tas, iš Georgia valstijos, žmones, kokia jų vieta yra' 
atstovų bute įteikė bilių,!J- 7 Wenahzmo su
kuriame sakoma: :moj.

“Todėl lai būna senato ir ’ 7 * 
atstovų buto užtvirtinta,: į Scottsboro negrus jau- 
kad leitenantas Thomas H. ;nuolius! Nuteisti Scottsbo- 
Massie, ponia Granville I ro žemesniam teisme, ape- 
Fortescue, Albert G. Jones i liacijos buvo patiektos ape-j 
ir E. K. Lord gautų ir šiuo-' liacijų teismui ir Alabama! 
mi gauna pilną ir visiška į valstijos augščiausiam teis-j 
bausmės dovanojimą už; mui, 
prasižengimą žmogžudys- tos. 
tėj, paremta kaltinimais del mas dabar svarsto, 
neįstatymiško ] 
Joseph Kahahawai, už kurį nas kongresmanas,

< prasižengimą 
tapo nuteisti Teritoriniam ' so, neigi patiekė bilių. Ne, I 
Teisme, Honolulu.” ! tiktai darbininkų organiza- ■

Atstovas Thatcher, repu- cijos, baltųjų ir negrų, per 
blikonas. iš Kentucky vals- pastangas Komunistų Par
tijos patiekė neticiją, “mal-, tijos, Tarptautinio Darbi- 
dauti” Hawaii gubernato- ninku Apsigynimo ir Lygos 
riaus Judd dovanoti baus-1 Kovai Už Negrų Teises,1 
mę keturiems 
žmogžudžiams, 
manas Delaney 
Hooverį, kad 
jiems bausmę.
Logan, demokratas, iš Ken
tucky; senatorius Borah, 
republikonas, iš Idaho pri
tarė minėtam biliui! Bro- 
oklyno Moterų Konstituci
nis Hoover-Curtis Komite- j džiams

<

Paskiausiuose j fa Deterdinę Nueis 
nustatyta, kad ¥Z .

1 šitas elektrizuotas .sluogsnis yra 
užuojautą^ ir. nustumiamas žemyn tuo

laiku, kada mėnulis slenka virš I 
jo. Pasekmė' to lygiai toks pat Į 
radio pablogėjimas,

(kad nuo .saulės spindulių. Mat,! pėde, bet ligi šiol be pasek- 
saulė nuolatos bombarduoja j miu. 
mūsų žemes atmosferą dide-1 
liausiais elektronų energijos! 
pundais, šitie pataikindami į!-ja fai 
elektrizuotas atmosferos dale-1 
les, suskaldo jas į savo sudėti
nius teigiamus ir neigiamus torius kryžiaus karo prieš 

pat kaip, ir saulės šviesa, ken- elektronus, i 
bangų vadinamą oro ionizaciją. Tam .. . . ? v '

šitą apsireiškimą tikrais laikotarpiais, kada sau-įJls laiVOSl pries oOVietų vmw***^v
pas-(lės paviršiuj pasirodo dideli i Sąjungą ir “prieš Maskvos| pūtu iškelti. Bet jis graib- 

bjaurįą propagandą.” Juk įstosi, raivosi, kaip Kreuge- 
nedyvai, kad jis išleido mi- ris, kad darė sausio mėne- 
lionus, kovai prieš bolše- sį, v
vizmą. Nes jis jokiu būdu I savo trusto bankrutą. Ar 
nepamiršta atimtų aliejaus' Deterdingas pasirinks tą 
turtų Baku, ir Grozny, ten, | Kreugens
kur seniau viešpatavo Shell J3asi 11 ’
trustas. Bet svarbiausia

ĮDOMUMAI
Mėnuo Gadina Radio 

Priėmimą e

Menulio šviesa, lygiai taip

Kreugerio Keliu?

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
lyg kaip i gaminimo tarptautine

kia sėkmingam radio 
priėmimui, 
gana nuodugniai 
kiaušiais metais Dr. H. T. Stet-1 juodi taškai, saulės spinduliai 

būna daug a.ktyviškesni, ir šita 
atmosferos ionizacija padidėja. 
Tas irgi nustumia Kennelly— 
Heavyside sluogsnį žemyn ir 
tuomet radio priėmimas pablO’ 
gėja. Paskiausių laikų tyrinė
jimai apie derinimą astronomi
nių stebuklų su radio priėmi
mo gerumu, įrodo, kad radio 
aparatas yra puikiausias in- j 
strumentas, darant mokslinius!

nuo Dr. j bandymus kosminės fizikos sri-

son’as iš Ohio Wesleyan uni
versiteto. Taip, pavyzdžiui, jis 
surado, kad radio signalų gar
sumas, plote tarpe Chicagos ir 
Bostono per paskutinius kelis 
metus, yra beveik dvigubai sti
presnis, jeigu mėnulis yra nusi
leidęs po horizontu. Priežastis 
tam, manoma, yra neigiamos 
elektros susikaupimas mėnuly j. 
Kitas inžinierius, dirbdamas 
visiškai savystoviai
Stetson’o, surado, kad ypačiai 
blogai mėnulis veikia į radio 
bangas 4,000 tūkstantinių vir
pėjimų j sekundą (kylocycles) 
—kurios yra lygios radio ban
gom 85 metrų ilgumo.

Bendrai žinome, kad radio 
bangos plečiasi ir keliauja j to
lį tik todėl, kad jos, atsimuš
damos įkampiai į žemės atmos
feros augštybėj besirandantį

pa-

Žiūrint i tokia situaci- 
L V

visai suprantama,
kodėl Deterding, tas inicia-

ir skaudžiausia priežastis, 
tai kad jį nugalėjo Sovietų 
Sąjunga aliejaus industri
joj. Jisai negal užmiršti 
to fakto, jog progresas So
vietinės industrijos aliejaus 
gaminime nustebino pasau-

Jeigu Deterdingo Shell 
trustas žlugtų, tai kapita
listinei ekonomijai būtų dar 
didesnis smūgis tarptauti-

I w xzx x-x zx zJ z\ xzx zx xx<»x x rx 1 x x xv«x o r~^

Kreugerio trusto. Kas ži
no, kokie dalykai tuomet 

. Bet jis graib-

ir tuo sudaro taip bedievius' bolševikus, kodėl "e PaPėde, neEu žlugimas
■ i t -i rr • x z"» i -» <■» r I ' ' IZ xxxxx i z~**z-x xxx z-x LZ rx r# X

tyj.
Taip buvo surasta, kad radio 

garsumo ir aiškumo nupuoli-i 
mas, kurį mes žinojome keli į 
metai atgal, o taip pat ir dar Į 
dabar daug pastebima blogesnį į 
radio priėmimą dieną, negu 
nakčia,—pareina taip pat nuo 
kintančios saulės spindulių 
įtekmės į žemės atmosferą. O 
tie didžiausi cyclonai—elektro-

tam tikrą elektrizuotų dalelių magnetinės audros saulėj, ku- 
sluogsnį, kuris yra maž daug 
apie 70 mylių augštumoj, su
grįžta atgal į žemės paviršių.

Šitas, lyg ir radio veidrodis, 
arba taip vadinamas Kennelly- 
Heavyside sluogsnis, pavadin
tas taip sulig savo išradėjų var
dų, yra stumiamas augštyn ar 
žemyn, atsižvelgiant saulės ar

riuos mes matome jos pavir
šiuj, pavidale tamsių taškų, iri 
kurie, mažėdami ir didėdami; 
kas 11 metų, sudaro visus tuos! 
kitėjimus elektrinio stovio at-j 
mosferoje, kuriuo taip keičia] 
ir visą mūsų dienų radio pri-! 
ėmimą.

norėdamas užglostyti

I). K-tis.

MĖNESINIS ŽURNALAS

DARBININKIŲ BALSAS
Leidžiamas

LIETUVIŲ DARBININKIŲ 
SUSIVIENIJIMO AMERIKOJ

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

darbininkių klasSs reikalus.

46 Ten Eyck Street

; Antrašas:

Brooklyn, N. Y.

bėti baltųjų k a p i t a 1 i stų 
“teisingumui” nužudyti 
Scottsboro negrus jaunuo- į 
liūs, kad tuo būdu pagra-| 
sinti negrus ir baltuosius 
darbininkus.

Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkai tyli Ha
waii bylos klausime; socia
listų partija ir “liberalų”! 
spauda “kritikuoja” proce- j 
durą Hawaii byloj. Ameri
kos Darbo Federacijos vir- 

nužudymo 1 peržvelgs tą bylą. Nei vie-• šininkai atakuoja komųnis- 
‘ tus Scottsboro bylos klau
sime; socialistai, “liberalai” 
ir dalis negrų spaudos puo- j 
la komunistus.

Honolulu ir Scottsboro I 
lekcijas turi suprasti darbi
ninku klasė, v

i moj.
Dabar p a ž v e 1 g k i m e

ir jos tapo atmes- 
J.V. augščiausias teis- 
rlnhnr Qvnr«tn? ar jis i

nei se 
jie nesenai natorius nepakėlė savo bal

baltiesiems
Kongres-

atsišaukė į
dovanotų

Senatorius

sukilo protestuoti ir de- Į 
monstruoti prieš jų nuteisi-' 
mą mirtim Ir darbininkai

M. N. Pokrovskis
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

buvo brutališkai policijos' nm’tinos ligos, kuri per il- 
mušami, o teismai darbi- laiką baugino atėmimu1 
ninkus teisė kalėjiman! Jo iš mūsų tarpo, M. N. |

Tai štai kokie Amerikos; Pokrovskis atrodė kaipo ne- j 
imperializmo įstatymai ir žūstanti dalis degančio 
kaip jie vykinami—baus-mokslinio gyvenimo Sovie- 
mė dovanojama žmogžu-' ^4 Sąjungoj.
i___ _7 mirtin pasmerkti j t Partija ir klasė, kuri ga-

tas reikalavo, kad Hooveris negrai jaunuoliai, prieš ku- ĮŲ. <^u^tC.^°į^3l0Si žmpnes, 
ir J. V. kongresas “panai- riuos sudaryta suokalbis, 
kintų nuosprendį ir tuo bū-! Pažiūrėkime dabar į gy-' 
du padarytų teisingumą ir nėjus. Stephen Roddy, kurį | 
prašalintų ‘negarbę’, už. nusamdė buržuazinė orga- 
trauktą ant Jungtinių: nizacija Nationa 1 Associa- 
Valstijų vėliavos Hawaii tion for the Advancement 

of Colored People, yra kla-teritorijoj.”
Pirma, negu džiūrė išne- nietis (Ku Klu* Klan) ir 

še nuosprendį, “New York Į girtuoklis; jis “gynė” Scot
tsboro jaunuolius ir pagel
bėjo nuteisti juos mirtin. 
Clarence i Darrow, vyriau
sias tos organizacijos ad
vokatas, buvo Tarptautinio 
D a r b i n inkų Apsigynimo 
prašomas vesti tą bylą, bet 
jis atsisakė. Tas pats Cla
rence Darrow, tas “didysis

American” bjauriame edi- 
toriale pareiškė, kad žmog
žudystė ne tik yra pateisi
nama, bet, nors ir “ponios 
Massie vyras neužsigina 
atkeršintojo rolės”, nėra 
žmogžudystė. “Jo išteisini
mą užgirtų Jungtinių Vals
tijų augščiausias teismas,”

kaip Pokrovskis, kovotojus 
delei žmonijos ateities, tu- 

1 rėš pasisekimo išvystymui 
iš savo eilių ne vieną, bet 
šimtus jaunų leninistų ves
ti tą- kovą, kurią- jis vedė 
taip tvirtai, vesti šią kovą 
į augštesnį laipsnį, į galu
tiną pasaulinę pergalę.

Iš “Moscow News” 
Vertė E. T. Bimbienė.

BRIDGEWATER, MASS.
Drg. P. Krukonis sunkiai su

sirgo. Padaryta jam rimta 
operacija Bostono ligonbutyj. 
Jis yra kasierius Tarptautinio

Degutis.

Ar UŽSITRAUKI?

Copr., 1032, 
Tlio American 

Tobacco Co. •

drįsta iškelti šį svarbų klausimą. Nes 
Luckies atneša jums tą apsaugą, kurios 
jūs pageidaujate . . . dėl to, kad 
Luckies įžymus valymo procesas 
pašalina tūlus nešvarumus pasislėpu
sius kiekviename tabako lape. Luckies 
tą procesą išrado. Tik Luckics jį ir 
turi!

Todėl, nežiūrint ar jūs užsitraukiate 
žinodami ar nežinodami, apsaugokite 
tas jautrias gleives!

“It’s toasted”
Jūsų Gerklei Apsaugo

prieš knitėjimus - prieš kosulį

Pagaliau, atviras 
apkalbėjimas dalyko, kuris 

ilgai buvo uždraustas
LEISK miegantiems šunims gulėti!’’ 

Taip sakė cigaretų verslas kada 
mes pirmu kart iškėlėme klausimą 

apie užsitraukimą dūmų. Tačiau 
vengimas svarbaus klausimo nėra 
Lucky Strike politika!

Ar užsitrauki dūmą? Tas klausi
mas labai svarbus . . . nes kiekvienas 
rūkytojas užsitraukia - žinodamas ar 
nežinodamas. Kiekvienas rūkytojas 
įkvepia kokią nors dalį dūmų, kuriuos 
jis ar ji ištraukia iš cigareto! Ir 
jautrios gleivės jūsų gerklėje reika
lauja, kad jūsų dūmas būtų grynas, 
švarus - laisvas nuo tūlų nešvarumų!

Nenuostabu, kad Lucky Strike
O. K. AMERIKA (

ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moderntikų minučių su pasaulio 
geriausiais lokių orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekvienų Antradienio,Ketvirtadienio,

ir Šeštadienio vakarą, per N.R.C. Radio tinklą.



Puslapis Ketvirtas .

I.TĮj Tl1 ’ wp i u; i

L

B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA
(Tąsa)

—Ei, panele, tavo sijonėlis atsiliuosavo 1
—Ne jūsų reikalas!
—Ogo, kokia ponia. Ha-ha-ha!
—Ne jūsų eilė.
—Matomai, tau ponas reikalingas! Ha- 

ha-ha !
—Ką, ponas — kunigaikštis. Ha-ha-ha!
—Niekšai!

%

—Kunigaikšti, kunigaikšti reikia jai. 
Tiu-li, Liu-li!

—Drauge Golubkina! — sušuko Maksi
mas.

Golubkina išėjo iš eilės ir priėjo prie jų,
^nepaisant karščio ji buvo apsirengusi kai
liniais.

—-Sveika, drauge Golubkina! — atsakė 
•šiai, nors visai arti buvo priėjus.

—Sveika, drauge Golubkina! — aitsakė 
nusišypsodamas Maksimas—Na, o ka tu, 
drauge Golubkina, pavirsti į miesčionką? 
Sodne ūži, kaip ir visas jaunimas.

—Bet tai darbininkų sodnas! 
jos atsakymas ir ji paraudo.

— buvo Sergejus.

Prie sodno vartų jie sutiko būrį kom
jaunuolių, jų tarpe ir Miščenka buvo, ku
ris tuojaus pamerkė Katrei akį, bet pasta
roji tik piktai į jį pažiūrėjo. Miščenko su
rūgusiai susiraukė.

—Na, kodėl tu tokis nesmagus?—ir Kat
rė paėmė Sergejų už rankos.

—Katre! Na, po velnių tokį pasilinks
minimą!

—Ką gi tu sustojai viduryje kelio?— 
juokėsi Katrė.

Kokį laiką jie ėjo tylomis.
—Klausyk, Sergėjau, ką aš tau pasaky

siu,—pradėjo Katrė.—Aš tave, kvailiuk, 
vistiek myliu!

—Myli?—-Jis praleido net “kvailiuk” žo
dį ir puolėsi jau bučiuoti.

—Ha!—rūsčiai tarė Katrė,—nespėjau 
tau žodį pasakyti, ir tu jau lendi bučiuo
tis. Visi jūs vaikinai toki. Jums reika
linga mergina tiktai del savo pasitenki
nimo. O aš to nenoriu. Supranti, neno
riu !

—Tai ko gi tu nori?—kurčiai paklausė

—Aš noriu štai ko.—Ji ir vėl paėmė ma-
—Na, gerai, jau gerai! — juokėsi Mak- Joniai Sergejų už rankos.—Mokintis aš no

gimas. — Kuopos biuras nepriešingas tam. riu. Mokintis! Kodėl mergina negali mo- 
Biuras tau kaipo agitpropui paveda čia kintis? Kodėl tu gali, o aš ne? 
vesti agitaciją.

—Tu vis juokauji.
—Nagi, ar tai bloga. Aš ir draugui 

Alešinui sakau: juokis, drauge, pakol ne- 
ženotas, kaip apsivesi, tai verksi.

—Jis ir neženotas, o vis verkia, — .pas
tebėjo Golubkina.

—Tai kas, tokioje vietoje, kaip čia, ne
pakenčiama! — atsakė Alešinas.

—Tai vis tavo inteligentiškas lepšišku- 
mas!

—Jūs ir rodotės esanti inteligentė?
—Taip, taip aš inteligentė.
Tuo kartu kas tai iš šokikų pašaukė, 

Golubkina greitai nusiskubino atgal.
—Gera bus moteris, — tarė šypsodama

sis Maksimas.
—Taip, “geroji”—pridėjo Alešinas. 

. —Aš sakau gera., 
j. —O aš sakau "“-geroji”.
, —O kodėl tu ją neriivli?
.—Taip, ją pas mus prisiuntė, bet ji, ma

tyti, yra ne iš pavyzdingųjų...
—Mane stebina vienas dalykas. Tn, Mak

simai, protingas vaikinas, o nemoki pažin
ti žmones. Kad ir šią Golubkiną reikia i^ 
čionai kuogreičiausiai vyti laukan. Tai 
ne komjaunuolė, o tik žemintoja mūsų or
ganizacijos vardo. Kailiniai ir daugiau 
nieko. Cigaretas! Kalba tyčia garsiai ir 
drąsiai. Taikosi prie darbininkų. Lau
kan tokią, o jūs dar ją padėjote į agitpro- 
po vietą!

> —Nieko, drauge, jeigu pas ją yra ne- 
dateklių, tai mes ją perauklėsime.
N—Ne, jau ne, ne ją perauklėti. Ji iki 
gyvojo kaulo jau yra sugedusi. Kartą 
aš pasakiau atvirai: “Kokia tu puiki mo
teriškė.” O ji kaip pradės šaukti: “Niek
šas! Niekšas! Aš nenoriu būti mo
teriškė.”

—Taip!
—Aš žinau, ji tau patinka. Taip, kaipo 

mergina, patinka.
»« —Na tai kas...

—Kam rausti? Kame dalykas? Pa
tinka—tai ir gerai. O ir ji į tave taip ma
loniai akis varto.

—Klausyk, drauge....
—Kaip sau nori, bet aš tave perspėju.
—Ačiū, bet kalbėkime apie kitą ką.
—Kaip sau nori.
Alešinas patraukė pečiais ir nutilo. Kad 

nukreipus atydą, pradėjo niūniuoti dai
nelę:

“Oi Dunia, Dunia, komjaunuolė mano.”
Jaunimas sukosi, jų tarpe šoko ir Golub- 

kipa paleidus savo geltonus gerbiniuotus 
plaukus. Maksimas norėjo atsikelti ir ei
ti pas ją, bet jis pažiūrėjo į Alešiną ir su
silaikė. Jis mąstė: gražūs jos plaukai, 
matomai malonu juos glostyti... Jam pai- 
sidarė šilta ir jis pradėjo niuniuoti daine
lę apie “Dunią.” Alešinas pažiūrėjo į jį ir 
pakraipė galvą. Tuo kartu Maksimui vis 
arčiau artinosi Golubkinos geltoni plaukai, 
jis atsikėlė ir nuėjo linkui jos.

—Katre! — pakalbino merginą jaunas 
vaikinas. Mergina apsistojo .

—Katre, aš tave palydėti norėjau linkui 
namų.

—Na, einame,—ir ji linksmai nusišyp
sojo.

ir

Ir tu gali, dabar yra lygybė.
—Lygybė? — nusijuokė Katrė.—Tiesa. 

Ir todėl tos lygybės nenoriu jums nusi
leisti.

—Taigi, aš ir neprašau.
—Neprašai, o reikalauji, kaip ir kiekvie

nas vyras....
—N, kaip mane gyvą matai, ne,—bum

bėjo Sergėjus.—Aš jau ne tokis.
—Nustok kalbėjęs! Aš tave ir nekalti

nu. Bet tu pasidairyk aplinkui. Vera 
Slobodenko, oh, kokia buvo komjaunuolė, 
o dabar? Jos vyras Kolka Charkove mo
kinasi, o ji čia su kūdikiu, kaip ta žuvis 
kankinasi.... Į komjaunuolių susirinkimą 
jau nosies neparodo. Ir kur jai! Dabar 
reikia rūpintis vaiku, o ne komjaunuolių 
reikalais. Ona Čeremnišenko, Nastė Mi
hailova, ir kur čia suskaitliuosi. Aš tau 

I galiu bent kelis desėtkus pavyzdžių prives
ti. Ir aš nenoriu būti tokia auka!

—Bet kaip; gi?—karščiavosi Sergėjus. 
Reiškia, tau nereikia vestis, bet taip su 
kuom papuolė ir kur papuolė, o kūdikį 
aborcijos keliu po velnių?

—Neplepėk be reikalo?—karščiavosi
Katrė.—Aš tą nesiūlau.

—Tai ką tu siūlai? >
O štai ką. Aš tave vistiek myliu, 

kinkimės abu kartu. Sutinki?
—Tai būtų neblogai,—nedrąsiai kalbėjo 

Sergėjus-ir nedrąsiai pažiūrėjo į Katrę.— 
O kas del....

—Del meilės?—nusijuokė Katrė.—Ir vėl 
tu tą patį. Na, būk man tik taip draugas.

—Norėčiau, bet kaip tave pamatau, taip 
ir norisi pagriebti į glėbį ir bučiuoti.

—Ar tiesa?
Katrė arčiau prisiglaudė, o Sergėjus nu

tvėrė ją ir pradėjo karštai bučiuoti.
—Viena sąlyga, Sergėjau, jeigu kliudysi 

man darbe, kliudysi moksle, kaip kiti vy
rai, tai tiarai sakau, pamesiu tave.

Bet rusvi Sergejaus plaukai pridengė jos 
veidą, o jo bučiavimai atėmė jai galimybę 
statyti tolimesnes sąlygas.

Mo-
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Trys Fašistiniai Vadai Iškolio- 
ja Vieną DLKV. Draugystės 

Narį
Brooklyno fašistų organe 

“Vienybėj,” 14 d. gegužės lai
doj, tilpo melaginga ir provo
katoriška korespondencija. Ją 
rašo P. Grekštas, J. Kavolius 
ir A. Pinkevičius. Nors truk 
juokais iš tų žmogelių nervin
gumo ir “kritikos,” o teisin- 
giaus pasakius, nešvaraus bur
nojimo.

Jie puola DLKV. Draugys
tės narį, kuris labai teisingai 
ir paduodamas faktus “Laisvė
je” No-. 109 aprašė atsibuvusį 
pas teisėjo pagelbininką Isa- 
dore Claubernamą tardymą, 
(No. 1; Exchange Place, Jer
sey City). Tardymas atsibu
vo DLKV. Draugystės reikalu, 
nes joje sukilo fašistukai prieš 
naujai priimtą narių konstitu
ciją, teisėtai išrinktą valdybą 
ir prieš milžinišką narių did
žiumą, norėdami pasigrobti! 
nuo narių tą draugystę. Ne-• 
galėdami sudaryti Draugystė-1 
je didžiumą, jie kreipėsi į teis-1

tikiu, kad DLKV. Draugystės 
nariai; ėiš‘su -jų' teisingai išrin
kta iš pažangiųjų darbininkų 
valdyba ir kad jie apgins DL 
KV. Draugystę nuo skaldyto
jų Grekštų, Kavolių, Pinkevi- 
čių ir Plungių.,

Tčmytojas.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba 

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

gegužes, 2-rą vai. po pietų, Lietu
vių ūkėsų Kliubo kąmbariubse., Visi 
draugai ir drauges, malonėkite susi
rinkti laiku, nes turime labai daug 
svarbių dalykų aptarti. Vakarėlio 
komisija būtinai ateikite. Beje,, yra 
atėjęs jau antras tomas knygos ‘'Re
ligija” ir ją gaus visi nariai už 
1932 metus. Taigi visi ateikite ir 
atsiveskite naujų narių prie mūsų 
organizacijos.

Fin. Sekr. S. Penkauskas.
(118-119)

'(-J V . >■ ■ !■■, " 1 ■ ......... T 1
šiame. suvirinkime, nes turėsime ap- 
diskusudti LDSA suvažiavimo reika-j 
lūs ir apie mūsų organizacijos naują 
formą. Ateikite visos ir atsiyeskite 
naujų narių.

Sekr. N. Astraiiskienė.
(115-116)

SPRINGFIELD, ILL.
ALDLD 7-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 19 d. gegužės, 7:30 vai. vaka-
■ Iv, JJ

I Avė. ____ o__,______ ________ ,___
į susirinkimą, nes yra daug dalykų 

LDSA 17-tos kuopos specialis su- aptai-ti. Taipgi gal jau bus atėję 
sirinkimas įvyks trečiadienį, 18 d. knygos antras tomas “Religija” ir 
gegužės, 7:30 vai. vakare, Lietuvių visi užsimokėję nariai už šiuos me- 
Svetainejo, 25th ir Vemor Highway tu s ją gaus. Taipgi bus išduotas 
gatvių. Visos draugės, dalyvaukite raportas iš “Vilnies” šerininkų su-,

—4---------------- —
DETROIT, MICH.

re, pas K. Lgurto, 1520 Pennsylvania 
Draugai, būtinai atsilankykite 

į susirinkimą, nes yra daug dalykų 
Taipgi gal jau bus atėję 

tAmoc; “Religija” ir

Taipgi bus išduotas 
“Vilnies” ““ ‘ ‘ ‘
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DARBININKU 
KALENDORIUS

DAR TURIME
350 KOPIJŲ

Tikra Kaina 25 Centai

NUPIGINTA KAINA 15 CENTU
Da?’ Turime 350 Egzempliorių šių metų

i
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<DARBININKU KALENDORIAUS
Prašome draugų padėti jį išplatinti. Kas 

nirks 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.

<♦>
NANTICOKE, PA.

Lietuvių Laisvų Kapinių Draugija 
rengia apvaikščiojimą panedėlyj, 30 I 

ma, bet ir ten melais nedaug’ d. gegužes, tai yra (Decoration Day) 
o-nipio nuveikti >su Programa, kaip 12:30. Visi lie-gaiejo nuvciKii. ; tuviai iš šios apielinkės tų dienų tu-

“T«i«vpip” hnvn tpiąinirni ir' r6tli sueiti ant kaPiniU> nes kalbės Laisvėje DUVO teisingai ll Į vjenas geriausiu kalbėtoju ,tai yra 
pamatiniai aprašytas tas tar-, drg. A. Bimba, iš Brooklyn, N. Y. 
dymas, kuriame taip nachališ-.ir ,Aido Choras iš Wilkes Barre, Pa. j 
kai meluodami tie eKnnjnv<xi 
įsiklampojo. 
tą aprašymą ir sako, kad jo 
antraštė' buvo: 
orinės, N. J. Vytautinės Drau
gijos Nariams.” Jie sako, kad 
tokiu antgalviu tilpo “L.” ge
gužės 9 d .korespondencija, o 
tikrenybėje “Laisvėj” antgal- 
vis buvo: “L 
V. Draugystės Nariams.” Kaip kimas. šiame susirinkime bus žy- 
matome, tai tie trukšmadariai ■ ™us bedarbių komiteto narys ir pra- 
nei korespondencijos vardo ne- (la“K nauju J' •>«» nuro- 
gali teisingai paduoti, JlC VIS- darbių užduotis būtinai dalyvaut šia- 
ką turi kraipyti ir meluoti, nie 
Bet tai jau paprasta, kaip iš I 
jų puses, tąįp ir iš “Vienybės.” Į

Jie vadina melais tilpusį 
“Laisvėje” aprašymą. Bet ko
dėl neparodo, kur ir kas netie- susirinkimas įvyks nedėlioję, 22 d. 
sa ? Veikiausiai mano, kad j 
gana bjauriai iškolioti ir ap-l, 
šaukti melais, ir jau DLKV.' 
Draugystės nariai jiems pati
kės. To tai negales susilaukti 
iš narių, kurie’juos jau gerai! 
pažįsta. i

Pačioje pradžioje savo raši-| 
nio P. Grekštas, J. 
ir A. Pinkevičius sako 
pats save giria, tai 
bjaurus gaivalas.”

Tokios patarlės dar 
nežinojo, bet šie fašistukai iš
rado. Vienok, padarę tokį iš
radimą, iškolioja narių teisėtai 
išrinktą vai d. ir visus protau
jančius DLKV. Draugystės na
rius, o patys save ir savo vien
minčius išgiria. Na, tai dabar 
nariai žinos, kas jie per vieni; 
patys kitus kolioja ,save giria 
ir šaukia, kad kas giriasi, tas 
yra bjaurus. Tai visiškas po
litinis ir protinis jų bankrotas.

Toliaus jie sako, kad juos 
užtikrino kokis tai Glouber, 
būk pasiliks tik tie DLKV. 
Draugystės nariais, kurie gar
bins Vytautą ir atmes naujai 
priimtą konstituciją. Mes ne
siginčysime šiame reikale; tubs' 
burnotojus galėjo užtikrinti 
kokis nors Glouber. Bot jeigu 
jie turi mintyje Isadore Clau- 
bermaną, teisėjo pagelbininką, 
pas kurį buvp jau nagrinėtas 
DLKV. Draugystės, klausimas, 
taf labai tie .ponai apsimelavo. 
L /Claubėrman užtikrino, kad 
tie, kurie nesutiks su Draugyp- 
tjęs narių diažiuma, tie turės 
apleisti ją, ir palikti Draugys
tės narius Ramybėje; kitaip įr 
būti' negali. O fašistukai ir 
ten sakė, kad-jie narių nepai
sys, kad jię, būdami mažumo
je, bandys ųariams užkart savo 
pažvalgas ir valdyti Draugys
tę prieš didžiumos narių valią.

Tie elementai kalba apie 
nervingumą. Lai bile narys 
palygina tilpusią “Laisvėje” 
korespondenciją apie tą tar
dymą ir jų aprašymą fašisti
nėje “Vienybėje,” o persitik
rins. Fašistukai tik ir šaukia : 
“bjauru, ’melas, grobikai, va
gys, blofai” ir t.t. Vienur 
šaukia, “kas, patsai save giria, 
tai tas yrą' bjaurus,” o kitur 

“Mes dabar dirbame 
.” 'Matote, 

draugai, kaip tie elementai 
patys savęftvanoja,- Aš pilnai

. , • ’ dainuos po vadovyste d. D. Zdaniu- Jelementai į^s. apvaikščiojimas yra pir- i 
Dabar jie puola mas ant šių kapinių, todėl varde LL !

- • KD., prašyčiau visus lietuvius skait- 
, 1 ingai dalyvauti. Užtikrinu, kad vi

dus patenkinti su prakalbomis. 
LLKD. Sekr. E. C.

(116-117)

Šis apvaikščiojimas
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PHILADELPHIA, PA.

Ketvirtadienį, 19 d. gegužes, 7:30' 
. vai. vakare, 1011 Fairmount Ave.,

Svarbu žinoti DLK į,us labai svarbus Bedarbių Susirin- 
.” Kaip k i mas. šiame

Karštis
Papeikimas Petrui nieko negelbėjo. Dar 

daugiau jis pradėjo gerti ir girtas vasaros 
vakarais valkiojosi po kasyklų miestelį. 
Troškino nuo degtinės, kojos atsisakė klau
syti. Tankiai įsikabinęs į tvorą, lupo 
“ožius.” Ir tada jam nemalonu buvo ir ka
sykla, ir degtinė, ir draugai. O todėl, kad 
į jį rūsčiai žiūrėdavo Maksimas, kad kom
jaunuoliai nusigrįžo nuo jo, jam darėsi dar 
sunkiau. Norėjosi blaškytis, daužyti lan
gus, šaukti, kad visi žinotų, kad Petras 
yra.... • , ' .

O šiandien, kada taip saulė kepina ir 
Petrui džiūsta ^pagiriose burna, jam pasi
darė dar daugiau nuobodu. Jis išėjo į gat
vę. Išlėto vaikštinėjo vištos, šunys gulė
jo iškišę liežuvius.

—Nuobodu! Pasivaikščioti, ar ką?
—Sveikas, Petrai!
Petras atsisuko. Su juo pasisveikino 

kokia tai jauna mergina. Jis nustebusiai 
pažiūrėjo į ją, paskui, pažinęs, atkišo jai 
ranką.

—Sveika, Onute, sveika!—ir jis kietai 
laikė jos ranką.

Onutė paraudo, norėjo ištraukti savo “Mes ū ‘ 
ranką iš jo tvirtų pirštų. Petras vis žiū-idraUgystės naudah 
rėjo į ją.

(Tąsa bus).

<*>

<|>
< >

><
; neš daug naujų įvykių, ii' bus nuro
doma, kas daryti ateityje. Visų be-

susirinkime.
Komitetas.

(117-118)

LAWRENCE, MASS.
A.L.D.L.D. 37-tos kuopos mėnesinis
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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”. 
greičiau išleisime kalendorių, tuo greičiau 
siuntinėsime skaitytojams dovaną.

Reikalaudami Kalendoriaus rašykite:
“LAISVE”

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

b
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, 
kad mokėti nors dalinai apsiginti.

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerkles votis, influenza, gripas.
Šiltine ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.

i Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija. 
Aštrusis narių reumatizmas. 
Rauplės ir vėjarauplės. 
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė.
Pasiutimas, tai ligh, 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 pakunęs. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

mas.
Plaukų slinkimo-priežastis.’ •
Geltlige, spuogai ir jiems panašūs daly

kai.
Priežastis vaikų šlapinimosi nakčia. 
Diegliai viduriuose, vėžys, gūžys. t 
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

to-žemiau seka surašas kaikurių ligų.
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba?
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidreskimas.
Kraujingųjų žaizdų ypatebe.
Aprašoma arterijų veržtumas.
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.
Apsideginimai ir apsišutinimai.
Kas daryti su apsidegmimais ?
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 nebekvėpuoja.
Kaip pasidayo .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. WB.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistai!} 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.
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LENKIJA ŠAUDO DARBININKUS- KAL
TINA SOVIETU VALDŽIAI ŠNIPINĖJIME

VARŠAVA. — Lenkijos; visokias provokacijas prieš 
valdžia paskelbė, kad jinai į Sovietų Sąjungą, 
sušaudė pirmadienio ryte į 

du asmenis “kaipo Sovietų‘ 
šnipus.” Tai veikiausia bus; 
provokacija, kad pakenkus

Pasmerkta be Teismo
“Times” praneša, kad tei

smas buvo labai slepiamas.

1 11

jūėjąš Ažijos žmonių būdą, 
kad juos galėtų geriau vai- jau pradėsiąs 'eiti piif nm- 
dinti būsimuose savo veika
luose.

kad jisai išvaryti^ tikos negrus j u dienraščio palaikymui. At- 
darbininkus. Bet svetainės leiskite, kad ilgai jums reikė- 
manadžerio būta žmogaus ne jo laukti mano prenumeratos 
kvailo. Tasai jam parodė gė- atnaujinimo.

I gužinį išleistą lapelį, kuriame dvi savaitės atgal, 
! kviečiami balti ir juodi darbi-’algą tuojaus 

Daktaras Singalovskis ninkai sykiu dalyvauti; o an-’J------
tra, jeigu tu nori išvaryti lau-į 
kan tuos negrus darbininkus,1 
—sako,—tai varyk sykiu ir; 
negrą policistą, kuris randasi, vo spaudą! 
svetainėj parengime.

Tai šnipas ir nuleido nosį ir, taip suprasti ir įvertinti spau 
spruko laukan.

Reikia pasakyti, 
monstracijoj, tai ir svetainėj j skaitytojais 
dalyvavo labai daug lietuvių 1 stovėtų dvigubai geriau, 
darbininkų, apart atvirkščių! Lai šis bus paskutinis laiš- 
pruseikinių “r e v o 1 i u cionie-j kas šiam sykiui:

“Draugai! Labai ačiū už 
knygelę ‘Pirmoji Pagalba Li
goje ir Nelaimėje.’ Bet ka
dangi dabar laikai blogi ir 
“Laisvei” finansiniai sunku; 
siaučiant baisiai bedarbei, dau
gelis skaitytojų negali užsimo
kėti prenumeratas, tai aš užsi
moku už knygelę $1.05. Tuo- 

Brooklyne mi noriu pagelbėti dienraščiui, 
lankėsi drg. J. Lastauckas su mat, dar nesu bedarbis. Kiek 
savo žmona. Jie buvo atvy-’ galėdamas, šelpiu 'darbininkiš- 
kę į brolienės šermenis. Buvo ką judėjimą.
“Laisvės” įstaigoje ir paauka-J Draugiškai

jvo $5 dienraščio palaikymui.! Martin Sellers.’’
‘Ar nepuikus atsiliepimas į pa-| Augščiau sužymėtos aukos 

Elizabetho Darbininkai Pavyz-! siskundimą, kad dienraščiui fi- gana gausios, bet tik nuo kele- 
° Beje, Har- to draugų.

is Burke užrašęs jam “Klaru- raščio rymo ne ant 
slamš-! draugų, ale ant tūkstančių ir

Lenkija Terorizuoja 
Žydus

Nuo komedijų Chaplinas

tų veikalų. Bet kiek tai 
bus teisybė, tai parodys at
eitis.

Gavau darbą 
tai gavęs 

> atsiteisiu savo
i dienraščiui.

Draugiškai, 
Peter Sužėdelis.

Ot kaip reikia žiūrėti į sa- 
Jei visi komunis- 

j tinio judėjimo rėmėjai mokėtų
i-

• dos reikšmę, kaip drg. Sužė- 
kaip de-, delis, tai ir su finansais ir su 

mūsų dienraštis

pareiškė, kad Lenkijoj žy
dų padėtis yra labai apgai
lėtina. Lenkijos fašizmas 
terorizuoja žydus prie kiek
vienos progos. Gyvenimas 
žydų Lenkijoj neapsakomai 
skurdus, jie kenčia di-

REIKALINGI AGENTAI KIEKVIENAM MIESTE

santikiams su Sovietų Są- kitaip sakant, tai jokio tei-
Gynėjų kalti- džiausią priespaudą.** junga.

* Sušaudyti k o m u n i s tai 
yra Vladislovas Borakovs-

smo nebuvo.
ninkai negalėjo turėti. Tik Žydų vaikų 75 nuošimčiai

kis ir Jonas Bakovskis. Pir- i pats teismas paskyręs tris j serga džiova del didelio ---------- 4.^-- 1-------------- J£acĮ cĮar lafrlau pa-, rių”...
tai Lenkijos!

gynėjus. Apie tai nebuvo; vargo. . 
leista nei laikraščiams rašy-! vergti žydus, Ui uen įvijus 
ti, išskiriant trumpą prane-; valdžia juos apdeda dide- 
šima. v

Borakovskis, 
ir __ ____  __
na Majevska buvo areštuo
ti balandžio 30 dieną. Pa
staroji gavo visam amžiui 

-uvV j kalėjimą. Gi pirmieji du 
kad I pasmerkta sušaudymui. Tai 

padaryti provokaciją prieš panaudota žiauriausias te- 
Sovietų Sąjungą, tai skel- voras, kokį tik pasaulis ga

li žinoti. Jie galėję kreiptis 
Ši žinia parodo, kaip kani-! į prezidentą, bet, sakoma, 
talistinčs valstybės ruošia i tai nieko nebūtų gelbėję.

masis, sakoma, buvęs civi
lis raštininkas prie genera- 
lio štabo. Antras, inžinie
rius. Smulkmenos yra lai
koma slaptybėje. Kodėl jos 
laikoma- slaptybėje,:nėra;ži-. 
nios. Kaip ir kame jie bu
vo Sovietų valdžios šnipais, 
nepasako.

Veikiausia jie yra buvę į 
Lenkijos komunistai, o 1

bia juos “Sovietu šnipais.”

Reporteris.

liaįs mokesčiais. Žydai su- 
Bakovskis ^aro nuoš. Lenkijos 

; kabareto šokikė Tiodoz- 8Yventojų, bet jie sumoka.
' 40 nuos. taksų. Persekioji-! 
mas yra labai didelis, vi ji-1 
mas iš įvairių užsiėmimų 
yra nežmoniškas.

DRAUGŲ ŽINIAI
Rašo P. Buknys.

Pereitą savaitę

ELIZABETH, N. J.

Anglijos Prekyba ■ Conn Valstijos ASkanyjy 
Sumažėjo ; Eisena į Vaisi. Sostine

LONDONAS . — Sulig; 
paskelbimais, tai Anglijos! 
prekyba už pereitą mėnesį 
vėl sumažėjo. Prekybos su
mažėjimas, tai reiškia, kad 
yra sumažėjimas viso šalies 
biznio.

Pereitą mėnesį Anglija 
eksportavo tik už 39,220,- 
000 svarų sterlingų savo 
prekių. Gi kitais mėne
siais buvo išgabenta į už
sienį daug daugiau. Ta pa
dėtis paliečia ir darbiniu- • šiuos

ir I Shelton, Seymour, Nauga-

Alkanųjų bedarbių dele
gatų maršavimas į Connec
ticut valstijos sosti

dingai Švente Gegužinę ; nansiniai bloga ?
; ris

Nors diena pasitaikė lietin- pynę” veltui, bot jis tą 
ga, bet apie 300 darbininkų, pasiuntęs į gurbą. ! tūkstančių masės darbo žmo-
nepaisant blogo oro, dalyvavo j Draugė Elzbieta Yumplotie-; nių, kurių reikalus “Laisvė” gi- 
demonstracijoj ant Union Sq. ng, brooklynietė, paaukavo I na. Tūkstančiai sveikina “L.” į 
Kalbėtojam buvo draugas “Laisvei” dolerį ir dolerį “Vii-! kaipo kovingą komunistinį 
Bimba, kuris savo karštoj kai- nįai”. Tai nepirma draugės I dienraštį; sveikina ją už tai, 
boj, išaiškino svarbą Pirmos. Yumplotienės auka šiais me-! kad ji demaskuoja pruseiki- 
Gegužės, kviečiant susirinku- įaįs darbininkų judėjimui. Josjnius menševikus ir kitus sar
siąs darbininkus prie organiza-| duosnumas turėtų būt paragi-’ latanus; ji mobilizuoja darbi- 
virnosi. Daugelis darbininkų, nimu visiems dirbantiems drau-( ninkus po Komunistų Partijos, 
ypač iš svetimtaučių, prilygino g.ims> kafi dienraščiui 

reikia paramos.

ga, bet apie 300 darbininkų

tieut valstijos sostinę Hart- draugą Bimbą prie geriausių Į 
fordą prasidės iŠ Stamfor-; Komunistų Partijos kalbėtojų. ! 
do ir pribus j Hartfordą šį!Pati Ge8užinės demonstracijai 
antradienį, gegužės 17 d. pfakataF su atatinkamais obal-|

i i. Elizabetho $5, kaipo auką dienraščiui, ku- linga.

j Pati Gegužines demonstracija į L ’ ' " 
i buvo labai gyva; Įvairūs dideli §įuo ]<artu

Išlaikymas (Įlen
kei etos

Hartforde bus 
darbių reikalavimai guber
natoriui W. L. Cross’ui.

Iš New Haveno alkanieji 
maršuotojai pereis per 

miestelius: Derby,

įteikti be- siais, tarp kurių .
darbininkams buvo reikšmin-

Laiškelių įdomių turimo 
_ i; ypatingai šis:

“Draugai:— <

labai i vadovybe Į kovą už pasiliuosa-Į 
Svirną iš po alginės vergijos. 
| Tie tūkstančiai privalo žinoti, j 

ir kad be jų finansinės paramos I
i “Laisvė” nepasilaikys/ šiuo'

čia prisiunčia' tarpu parama labiausiai reika-

Reikalauju agentų kiekviename miesto pardavinėjimui 
Top Coatii, Raincoatų ir Sports Coatų, 

vyrams, moterims ir vaikams
GERAS ATLYGINIMAS; PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
Tąja proga gali naudotis vyrai ir moterys, arba merginos. 

Duodame visas informacijas laiškais, kaip dirbti. Turime prirengę 
labai tinkamas Fashion Books, iš kurių kostumieriai išsirenka sau 
stailas. Duodame audimų sample’us ir order’iams surašyti kny
geles. Norinti pasidaryti tinkamą pragyvenimą, kreipkitės be 
atidėliojimo šiuo antrašu:

RAILA COAT COMPANY,
6 Waverly St., Brockton, Mass.rią paskyrė prieš mirtį drg. -----------------

I giausis tai: Elizabetho Singe- g. Ledas. Prašau paskelbti J iRnnnimi
rio siuvamų mašinų dirbtuvėj. “Laisvėje,” kad pinigus prie-j VIW*,t * J
dabar dirba .1,200 darbininkų, mėte> Draugiškai.

P4. Lediene.
Toronto Gan

Į pirmesnius mūsų skelbimus buvo atsišaukusių, norinčių agen- 
tauti, bet tuo kartu mes neturėjome Fashion Books, tai tinkamai 
negalėjome aprūpinti pasekmingam darbui. Dabar esame prisi
rengę priimti visus! kurie tik norės mums agentauti.

rio siuvamų mašinų dirbtuvėj ■ 
dabar dirba.1,200 darbininkų, mėte.
o Sovietų Sąjungoj siuvamų! ' pj. Lediene. | TOKIO. —‘ Amerikos ko-
mašinų dirbtuvėj—11,000 dar-1 Toronto Can.” medijantas Charlie Chap-
biliink?L . 1 , . Tai nauJ'anybė pas lietuvius Rn šįuo laiku yra Japonijoj. .

_ Tai labai geras obalsis—pa-1 darbininkus, kad i 
j tuck; o Waterbury šiandie i lyginimas, I

■ " darbininkų, dalyvavusių

kus, nes mažiau būna 
darbo. ’ *

1 .... . ........

Argentina Eina į Skolas
11:45 vai. diena prasidės 
demonstracijos, kurios tęsis 
iki 12:15 vai. Paskui bus 
pertrauka pietums iki 2 vai. 
Prasidės ėjimas “sika” (?) 
Thomason, Plymouth, Bris
tol ir New Britain. (Kodėl 
dęaugas k ores p ondentas 
taip suvelia, jog, pav., šį sa
kinį be prasmės palieka? O 
tai gana pralavintas ir ga
lintis daug geriau parašyt 
draugas, negu kad parašo. 
—Red.) Sostinėje demons
truos aplink kalėjimą.

Po demonstracijų įvyks' 
kur

BUENOS AYR.ES.—Ar
gentina traukia naują pa
skolą ant savo piliečių.' Šią 
paskolą valstybė nori gauti 
iš pačių savo piliečių, kaip 
Amerika, kad leido karo 
laiku “laisvės paskolas.”

Argentinoj darbininkai 
yra labai nubiednėję. Da
bartinė paskola dar labiau 
liaudį nubiednys, o ypatin
gai darbininkus. Paskola 
bus apie 500,000,000 (apie 
$128,800,000). Tai tokias I masinis susirinkimas, 
dovanas darbininkai gauna bus išrinkta delegatai eiti
iš kapitalistinių valdžių.

Policija Daužo Galvas Naujo' 
sios Zelandijos Darbininkams

WELLINGTON. — Nau- 
josios Zelandijos darbinin
kai, kuomet jiems numušė 
algas, paskelbė streiką. Po
licija puolė nekaltus darbi-; 
ninkus. Susikirtimuose su 
policija sužeista daug dar
bininkų ir apie 10 net pate
ko į ligoninę.

Liepos
Visi Būkite Prisirengę 

Dalyvauti Dienraščio

LAISVES
Rengiamame Didžiajame

PIKNIKE

irnHnno-i riirižinmn 1 j------ ----- i-i— . mirdamasI Jisai pasisakė, kad studi-1
kadangi ^didžiuma draugas palieka auka tam ju-j 1 1

dalyvavusių de- dėjimui. I ‘ '
monstracijoj, buvo šios dirb- darbavosi.
tuvės darbininkai. pavyzdį paimti klasiniai sąmo-

Vakare Vengrų svetainėj nįngi darbininkai. Daugelis
buvo masinis mitingas su kon-1 draugų prieš mirtį nesutvar- 
certine programa ir šokiais. savo likučius; numirus to- 
Vengrų svetainė prisipildė' 
pilnutėlė visokių tautų darbi
ninkų, nustebindama senus 
Elizabetho darbininkų darbuo
tojus. Seni veikėjai neatsime-

kuriam gyvendamas!
Tą turėtų kaipo

kicms draugams, dažnai reli
giški giminės atiduoda kuni
gams arba sunaudoja patri
otiniams tikslams — fašizmui 
jų likučius. Reiškia, mirusio

patar- 
ir už 
kainą,

JUOZAS KAVALIAUSKAS

pas gubernatorių Crossą ir 
įduot jam bedarbių reikala
vimus. <

Draugai bedarbiai ir dir
bantieji (kurių dauguma 
pradžioj savaitės juk pap
rastai nedirbate), dalyvau-;. . . . .. 
kite demonstracijose tuose; Kalbėtojai ši 
miestuose, kur jos įvyks; o 
kur demonstracijų nebus, 
tai skaitlingai ir entuzias
tiškai pasitikite alkanųjų 
maršuotojus, p r i d uodami 

’ jiems daugiau drąsos ir en
ergijos kovot už mūsų visų 
reikalus.

Naugatuckietis.

na tokios skaitlingos darbo mi-;centus paveda ' darbininkų ko- 
nios dalyvavusių gegužiniuose | vų kriušinimui, smaugimui tų 
apvaikščiojimuose. idėjų, kurias velionis brangi-

Nieko stebėtino, draugai, į n0. 
Darbininkai šiuo krizio laiku 
yra radikališkesni už mus pa
čius, o jau daugelis taip vadi
namų senų “revoliucionierių” 
tiktai velkasi iš užpakalio.

Koncertinė programa susi
dėjo iš vokiečių, vengrų ir lie
tuvių chorų, taipogi ir mer
ginų atletų grupės. Geriau
siai pasirodė vokiečių choras 
tuomi, kad jų chorvedis, ati
darydamas masinį mitingą su 
Internacionalu, dirigavo sykiu 
publikai ir chorui. Mūsų lie
tuviškų chorų vadai turėtų iš

“Brangūs Draugai! šiuomi 
prisiunčia, money orderį $15. 
Už “Laisvės” prenumeratą; 
dviem metam $1£; o $3 auko-

Norintieji ge
riausio 
navimo 
žemą
nuliūdimo va- 

šauki- 
tęs pas

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa-1 
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

: Susikirtimai Indijoje

in-

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prięinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH

. A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

BOMBAY. — Tarpe 
dusų ir moslemanų įvyko 
susikirtimai, kurių pasėkoj 
apie 370 žmonių sužeista ir 
30 užmušta. Susikirtimų 
priežastis yra, sakoma, del 
sumušimo dviejų moslema
nų. Šitie susikirtimai nėra 
rasiniai arba tautiniai, bet 
del tvarkos, vieni kitų pa-: 
vergimo ir Anglijos šeimi
ninkavimo. ! .

Kalbėtojai šio vakaro buvo 
vietinis organizatorius Komu
nistų Partijos vieneto drg. >Ed- 
wards, kuris apibūdino vietinių 1 
darbininkų užduotis ir jų ko-i 
vas; taipgi nuo 10-tos sekci
jos drg. Kruger ir nuo Jaunų
jų Komunistui Lygos drg. List.

Nežiūrint tam tikrų trūku
mų, mano nuomone, Bendro 
Fronto Komitetas gana gerai 
pasidarbavo šiame reikale. 
Šiais metais buvo Įtraukta vo- 
kieciii ir vengrų organizacijos, 
kurios iki šiol buvo po Įtekme 
socialistų partijos. Tie vokie
čių draugai ir pasidarbavo 
daugiausiai šiame parengime. 
Tai vis pasekmė mūsų parti- 
jiečių draugų agitacijos ir dar
bo.

šiame parengime dalyvavo 
labai daug negrų darbininkų. 
Na, ir vietiniam miesto val
džios šnipui labai ' nepatiko 
tas draugiškas dalyvavimas, 
negrų darbininkų su baltai
siais. Negalėdamas jokio pro
vokacinio dalyko atlikti, tai 
nubėgo žemyn pas svetainės’ 
manadžerį, r e i k a 1 audamas, |

WORCESTER, MASS.

Perkėliau Krautuve
Ant 52 Millbury Street

Taipgi padidinau staką ypatingai ant mote
riškų drabužių. Puikus pasirinkimas mergi
noms dresių. Abelnai turiu hrerą pasirinkimą 
įvairių vyriškų drabužių, moterims ir mergi
noms paredalų, vaikams puikių jupelių-sukne- 
lių ir kitokių reikalingų drabužių.

Noriu primint draugams darbininkams, kad pa
tarnauju už taip žemas kainas,, kad veik be uždarbio, 
tuo pačiu atžvilgiu kiek išgaliu neskūpėdamas remiu 
darbininkišką judėjimą materialiai. Gi šiaip visa 
siela ir energija nuo jaunų dienų tam judėjimui dar
buojuosi. Tad aš manau, kad mano pakvietimą, rei
kalais užeit pas mane, darbininkai privalėtų priimt.

Naujoji vieta patogesnė jums užeit ir aš esu geriau 
prisirengęs priimti jumis.

HERON IMAS STONKUS
Dar prašau atkreipi atydą į naują antrašą: .

52 MILLBURY ST., WORCESTER, MĄSS.
4 * t ♦. * •

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
žilumos įvalias, 
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 For

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

68 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-872*

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
K Ligos Skilvio, Žarnų ir Mešlažarnes, taip pat

1 Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 

^^1 pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 

J mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
Į naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 

/J Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

OR. Z1NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedeliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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VIETINES ŽINIOS
viršininkai pareiškė: “Visi šie 
eiliniai nariai lieka nuo šios 
dienos išmesti'iš unijos ir jiems 
nevalia bus dalyvauti kitame

Aido Choro Metinis 
Piknikas Sekmadienį

i Karo Laivų Statymu Siūlo 
“Sumažini Bedarbę.”

Aido Choras turės metinį 
pikniką su koncertine progra
ma ateinantį sekmadienį, ge
gužės 22 d. Klaščiaus Clinton 
Parke, Maspethe, prie Betts 
ir Maspeth Avenues. Pradžia 
2 vai. dieną.

šokiams grieš geriausia Wm. 
Norris orkestrą. Programoje 
dainuos Aido Choras, Merginų 
Oktetas, Aido Vyrų Choras ir 
draugų Latvių Choras. Tai 
dar pirmą sykį turėsime gar
sų Latvių Chorą lietuviškame 
parengime. Nepraleiskit pro
gos jį išgirsti.

Būkite visi šiame dideliame 
Aido Choro metiniame pikni
ke, paremdami Aidą ir visą 
proletarinį meną.

Komisija.

NEW YORK. — Amerikonų 
Legiono pagelbinio skyriaus 
pirmininkė, ponia Williamsie- 
nė, kalbėdama savo organiza
cijos suvažiavime gegužės 10 
d., reikalavo, kad valdžia sta
tytų daugiau karo laivų. Sako, 
tuo būdu sumažės bedarbė. 
Ta pati ponia karštai kovoja 
prieš bedarbių apdraudą ir 
prieš atmokėjimą ex-karei- 
viams priklausomų bonų. Vie
toj bedarbių šelpimo, jinai 
kursto karą, per vis didesnį 
ginklavimąsi Amerikos impe
rialistų ; o tas karas pirmoj ei
lėj taikomas prieš Chinijos So
vietus ir Sovietų Sąjungą.

Bet eiliniai nariai nenusime
na. Italai amalgameitai šau- 

j kia savo masinį mitingą šešta-' 
dienį, o žydai amalgameitai 
šiandie.

Lietuviai eiliniai amalgamei
tai turi stot su jais į bendrą 
frontą, taip kad unija padaryt 
tarnaujančia darbininkams,, 
ne išnaudotojams, kaip kad 
yra šiais laikais.

D. Amalgameitas.

Iš Mulkinimo Parodos

o 
ji

B.M.T. Ko. Davė $250,000 
Papirkimui Valdininkų

Komunistai Šaukia Visas 
Darbininkų Grupes Siųst 
Delegatus j Konferenciją

New Y o rk.—Komunistų 
Partijos distrikto rinkimų ko
mitetas išleido sekantį atsišau
kimą į darbo unijas, darbinin
kų pašalpines, kultūrines or
ganizacijas. kliubus ir kt., ra
gindamas išrinkt delegatus į 
konferenciją, kuri bus laiko
ma ateinantį sekmadienį Man
hattan Lyceum, 66 East 4th 
St., New Yorke:

Visoms darbininkų klasės 
organizacijoms. Pasveikini
mas!

NEW YORK.—G. M. Dahl, 
pirmininkas BMT. požeminių 
gelžkelių—eleveiterių kompa
nijos komiteto gavo $250,000 
vertės bonų, kuriuos jaM nu- 

| balsavo kiti komiteto nariai. 
Už ką jam davė tuos šimtus 
tūkstančių? Nagi, kaip sako 
komitetas, už “pagerinimą 
santikių tarp kompanijos ir 
miesto valdžios.”

Miestinių Reikalų Komite
tas reikalauja ištirt, kokius bū
tent darbus atliko p. Dahl ir 
kiek jis išmokėjo miesto val
dininkams. Yra supratimas, 
jog Dahl papirko miesto po
nus, kad dar nereikalautų iš 
kompanijos atmokėt miestui 
priklausomas pinigų sumas ir 
procentus. Prieš tą “dovaną” 
protestuoja ir maži šėrininkai, 
negaunanti nuošimčių už savo 
įdėtus pinigus į kompaniją.Politinės kapitalistų parti

jos ir jų kandidatai ką tik už
baigė savo nominacijų kampa- 
paniją su prigaudinėjančiais, 
demagogiškais atsišaukimais 
ir* tuščiais prižadais, Jų tiks
las yra apgauti darbininkus, 
kad bosai ir toliau galėtų tęs
ti algų kapojimus darbinin
kams ir badu marinti bedar
bius. Prieš tuos išnaudotojus 
ir kapitalistų kandidatus dar
bininkų klasė turi suorgani
zuoti savo Suvienytą kovos 
frontą delei rinkimų kampani-. 
jos. '____  ________
ja šaukia visas darbininkų kla
sės -organizacijas Į šią konfe
renciją, idant supažindinti bal
suotojus ir darbininkus su Ko
munistų Partijos programa, 
kuri yra darbininkų klasės 
programa.

Ši konferencija išrinks de
legatus į nacionalj nominaci-

Išbraukia 400 Amalgameitų 
Eilinių Narių iš Unijos?

Uni-Amalgameitų Siuvėjų 
jos lokalų 2-ro ir 5-to eiliniai 
nariai privertė hillmaniškius 
tų lokalų vadus Jacksoną, Li- 
fshitzą ir kitus duot papras
tiems unijistams laikyti susi
rinkimą Amalgameitų svetai
nėje, Arion Place, Brooklyne, 
pereitą trečiadienį vakare.

Todėl Komunistu Parti-1 Susirinko virš 400 eilinių 
narių. Jie atvirai kritikavo 
unijos prezidentą Hillmaną ir 
kitus lyderius, kurie leidžia 
fabrikantams ir kontrakto- 
riams nuolat kapoti darbinin
kų algas. Buvo įrodyta, kaip 
unijos viršininkai net smuklėj 
padarė vieną partnerystę su 
Harrio Halperino šapa.

Kai kurie Hillmano agen- 
ni Komunistu Partijos suvažia- tai bandė nuramint susirinku- 
vimą, kuris bus laikomas Chi- sįUS) žadėdami, kad daugiau 
cagoje, gegužės 28-29 d.

Komunistų Partija šaukia 
darbininkus sudaryt bendrą išsiplepėjo, kad, girdi, 
kovingą frontą delei sekamų viršininkas, kuris leis nukirst 
reikalavimų :

1. Apdraudą bedarbiams. nuo Bendrosios Tarybos, bus 
kaštais valstybės ir darbdavių. į išmestas iš unijos.” Reiškia,

2. Prieš Hooverio algų kapo-į b e n d r o j i Taryba (Joint 
jimo politiką.

3. ’Ūmi parama 
farmeriams, be suvaržymų iš 
valdžios ir bankų pusės; pa- 
liuosavimas vargingų farmerių 
nuo taksų ir nuo išrinkimo ren- 
dų ir skolų per prievartą.

4. {Lygios teisės negrams ir 
apsisprendimas sričiai, kur 
negrai sudaro didžiumą.

5. Prieš kapitalistinį terorą; 
prieš bile kokį panaikinimą 
darbininkų politiniu teisių.

6. Prieš imperialistinį ka
rą, už apgynimą Chinijos 
liaudies ir Sovietų Sąjungos.

neduosią algas kapot; tik vie
nas iš jų, Glickmanas ėmė ir 

, “bile

darbininkams algas atskirai

j Board) tai galės išvien su fa- 
biedniems Į brikantais kapoti darbinin

kams uždarbius, tik pavieniai 
viršininkai to negalės daryti.

» Viršminėti ir kiti Hillmano 
lekajai nenorėjo leist darbi
ninkams, kalbėti, bet darbi
ninkai privertė pirmininką 
duot eiliniams nariams balsą. 
Matydami, kad tuos kovingus 
amalgameitus negalima sumul- 
kinti, pagaliaus, hillmaniškiai

BANDITAI UŽPUOLĖ IR 
PAŠOVĖ POLICMANĄ

NEW YORK. — Du vyrai 
sustabdė policmano M. Gram- 
licho automobilį. Vienas iš
traukė iš policmano revolverį ir 
peršovė jam ranką. Bet kita 
ranka policmanas išplėšė iš jo 
revolverį ir peršovė banditui 
ranką. Tuo kartu užpuolikai 
pabėgo. Bet paskui vienas iš 
jų nuėjo į ligoninę, kad apriš
tų jam sužeistą ranką. Ten- 
ir buvo areštuotas. Paskui 
areštavo ir jo sėbrą.

Namų Maliavotojai 
ir Dailydės 
(CARPENTERS)

Maliavojame namus iš vidaus 
lauko.

žiningai atliekame darbą, ir 
prieinamą kainą. Kreipkitės į 
kurį:

A. BALCHUNAS
Chauncey St., Brooklyn, N.

i ir 
Taipgi padarome visokį 

dailydės (karpenterio) darbą. Są
žiningai atliekame darbą ir už 

bi

321

P. BIELIAUSKAS
Crescent St., Brooklyn, N. Y.

Arba telefonuokite: ( 
Applegate 7-6648 Faxcroft 0-6961

390

vų. Bendras komisijos sui- 
rinkimas įvyksta šį pirmadie
nį, gegužės 16 d., 8-tą vai. va
kare, po num. 61 Graham 
Ave., Brooklyne. Visi delega
tai privalo dalyvauti. Jeigu 
kurių organizacijų nėra išrink
ta delegatų tam reikalui, tai 
jų komitetai privalo patys da
lyvauti šiame susirinkime.

Rinkimu Komitetas.

ir keli dainoriai iš sklokinin- 
kų choro. Nemačiau nei vieno 
komunistinio nusistatymo dar
bininko tarp tų maršuotojų.

Lygiečiai kliubo nariai paro
doje nedalyvavo; bet tuomi 
jie dar nėra paliuosuojami nuo 
atsakomybės. Jie turėjo steng- 
is, Jkad nebūtų perleistas ta- 

s eiti Į demokratų politi
nę 4>ar°dą. Kada buvo vie
nam kitam iš žymesnių komu
nistinio nusistatymo žmonių 
apie tai prisiminta, jie aiškino
si, kad nedalyvavę tame susi
rinkime. Bet dabar, rinkimų 
kampanijos laikotarpyje, juk 
galima laukti bile susirinkime į 
panašių politinių štukų organi
zacijose, s u sidedančiose iš 
Įvairių pakraipų žmonių. Mes į 
privalome budėti visose tokio-( 
se draugijose bei kliubuose, ir į 
stengtis paveikti į narius taip,- 
kad remtų Komunistų Partijos: 
kandidatus ir mūsų rinkimų 
platformą, nes tai tik viena 
Partija, kuri ištikro kovoja 
darbininku reikalus.

K. Rep.

r

užginčijo 
plakatų, 

blofinama, j

Majoro Walkerio alaus pa
rodoje pereitą šeštadienį New 
Yorke ant kelių trokų buvo 
tokios iškabos, kad “su
grąžinus alų, milionas darbi
ninkų gautų darbą.“ Taigi šios 
iškabos nesužiniai 
šimtus kitų didelių 

i ant kurių buvo
būk alaus legalizavimas “pa
naikintų bedarbę ir sugrąžin
tų gerovę abelnai.“

Juk šalyje dabar yra dau
giau kaip 12 milionų bedarbių, 
o didelė dauguma dirbančiųjų 
tegauna dirbt tik dalį laiko. 
Tad, daleidžiant, jeigu alus ir 
duotų darbo milionui, dar lik
tų 11 milionų visiškų bedar
bių. Bet nedarbas vis dar 
nuolatos didėja. Sulig New 
York o valstijos darbo komisio- 
nierės valdiško raporto, vien 
tik balandžio mėnesį šį pava
sarį bedarbių skaičius paau
go keturiais procentais. Tai
gi sugrąžint viešą alaus dirbi
mą ir pardavinėjimą tiek žy
mės padarytų, kaip stiklas 
vandens viedre, arba dar ma
žiau, ir tai tik laikinai, o to
liau padėtis tiek pat blogėtų, 
arba dar labiau, besivystant 
krizini. Bet, kaip jau ėsame 
pirmiau nurodę, tai 
tam vienam milionui 
kų yra tik pasaka.

Majoras Walkeris 
šią parodą, kadį ..... .
save ir demokratų partiją at-1 
einantiems rinkimams. Del 
to niekas negali abejoti. Ant 
visos eilės trokų dideli plaka
tai atvirai skelbė: “Mes sto
jame už Džimį Walkerj—mes 
norime alaus.” Reiškia, bal-į 
suokite už WalkerI ir demo-j 
kratus abelnai, o jie “sugrą
žins” jums gerovę, “prosperi
ty.” Ant kai kurių iškabų, 
beje, blofai priėjo prie tokio 
begėdiškumo, kad “prosperi
ty” buvo užrašyta “Prosbee- 
rity,” arba “Alovė” reiškia 
“gerovė.” Vadinasi, nėra rei
kalo bedarbiams ir dirbantiem 
organizuotis ir kovoti už so- 
cialės apdraudos 
Šitokį klaidinimą 
Amerikos Darbo 
atsiųsdama kelias unijas į sla
piąją parodą. O fabrikantai 
mielu noru paliuosavo ir net 
tiesioginiai varė savo darbi
ninkus Į tą mulkinimo žygį.

Tūluose automobiliuose ir 
trokuose buvo įrengta maži 
saliūnai, kur pasistatę bačkas 
girti pašlemėkai viešai sau 
maukė alų ir elgėsi taip, kaip 
karčiamoje. Tai būtų atviras 
įstatymo laužymas 
stymas jį laužyti, 
ja į tai nesikišo.

Visoje parodoje 
girtuoklių muzika—-dainos, pa- 
simainydamos su patriotiško
mis melodijomis. Kiekvienam 
metėsi į akis, kad ši paroda 
yra ne tik demonstracija už 
alkoholinius gėrimus, bet sykiu 
ir maršavimas pakėlimui kariš- 

i kos dvasios. Apie tai liudijo 
I tūkstančiai karinių kepurių, 
uniformų ir nuolatiniai triū- 

jbijimai melodijų, paimtų iš 
į pereito imperialistinio karo 
laikų.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo narių nešama iškaba ir
gi jiems negalėjo garbės da

iryti. Nupiešta girto vyro fi
zionomija; rankoje laiko pu
tojantį skūnerį ir dar išsižio
jęs iki tonsilų šaukia daugiau. 
Po tokiu ženklu maršavo apie 
pusantro šimto sukvailintų lie
tuvių darbininkų; taigi trupu
tį daugiau, nekąip išmaršavo 
nuo Kliubo namo, bet palygi
namai mažai. Juos muštravo 
keli Pruseikos šalininkai ir vei
kėjai jaunuolių kliubo, esamo 
prię AL,. Piliečių Kliubo; buvo

AUGA MIRIMAI NUO 
DIFTERIJOS LIGOS

ir darbai 
darbinin-

susirengė 
išsigarsinti

Įstatymą, 
parėmė ir 

Federacija,

arba kur-
Bet polici-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIU VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, vi

si šviesūs, turi po 2 langus, yra 
maudynės ir visi patogumai, randa 
$28.00. 139 Lawrence Ave., Brook
lyn, N. Y., pusė bloko nuo Ocean 
Parkway, “L.” stotis už pusės bloko.

(114-116)

u z

NEW YORK. — Per devy
niolika pirmų savaičių šiemet 
nuo difterijos mirė 131 kū-Į 
dikis, tai yra 44 daugiau, negu j 
1931 metais per tas pačias sa
vaites. Auga darbininkų šei
mynų vargas, o su tuom ir jų 
kūdikių ligos ir mirimai.

Maudymosi Sezonu
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami i 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevičius ir K. Galinas

Rinkimų Vajaus Pradžios 
Bankietas šeštadienį

Williamsburge, Brooklyne, 
komunistai rinkimų vajų iškil
mingai atidarys su dideliu 
bankietu-balium, kuris Įvyks 
šeštadienį, gegužės 21 d. va
kare, “Laisvės” svetainėje, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
St. Vakaro programą išpil
dys Aido Choro Merginų Ok
tetas, Rusų Balalaikų Orkest
rą ir kitos darbininkiško me
no spėkos. ■

Prakalbą pasakys drg. I. 
Amter, organizatorius Komu-' 
nistų Partijos Antro Distrikto 
ir vienas iš Partijos kandida
tų ateinantiems rinkimams.

, Svarbu sutraukt kaip galint 
! daugiau darbininkiškos publi
kos į tą vakarą. Jam paimta 
abidvi “Laisvės” svetainės.

Kelios lietuvių darbininkų 
draugijos bei kuopos yra išrin
kusios delegatus Į to bankie-Į 
to' prirengimo komisiją, susi
darančią iš įvairių tautų atsto-

WM

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhil) 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

&

&

Noble Streets
Noble Streets 
Fairmount 
Green
Parrish
Poplar

skambėjo j

*

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

X 
X 
X

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City

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

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.

Telefonas: Stagg 2-9103

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK .

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

GAZO ANESTETJKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniška, vyrų ir 

moterų liga, kraujo ir odoa. 
Padarau iityrimų kfalojo ir ilapuaao.

. DR. MEER
W. 44th St., Room 8#J 

New York, N. Y.
Valandas Prtimimoi 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo I 
iki 9 vai. vakar* 

Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180<
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FILURIN
12 th St.

ir 3rd Avės
YORKE

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
D R. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Ncdėlioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

ir

• TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaški 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrink

NOTARV 
PUBLIC
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TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B IEL AUSK AS) 
GRABORIUS 

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

MUSU IŠTAIGA ATLIEKASEKANČIUS* DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM JŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSIN^ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTEfiį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ. VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I. MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKT(. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. ‘

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

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

pas mane1 nokite, kad
i sipirksite.

'ĮVAIRŪS
i RODŽIAI
■
IjAUSlOS MADOS,
UŽ PRIEINAMA

KAINĄ

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

Taipgi taisau visokius laikrod- 
fžius ir kitus papuošalų daiktus. 
.Taigi kreipkitės pas manė, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
į Williamsburgiečiams, kuriems 
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
. Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
Į atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsimo-
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JONAS STOKES
' Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
no numeriu 
612 Marion St., 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

LAIK-
NAU-

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

|kėsite “Laisvėje.”
J VIKTORAS JANUŠKA
I 127-17 Liberty Avė
■ Tarpe 127 ir 128 gatvių
I Richmond Hill, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

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

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkįška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS J1R UTAIWINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

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

i (Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

“LAiSVE.”
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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.

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

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