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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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Pruseikos artimi rėmėjai, 
nuskriaudę darbininkų organi
zacijas, patys negauna ramu
mo. A. Matulis, kuris užgrobė 
ALDLD. 23 kuopos iždą ir ku
ris su kitais pasisavino ALDL 
D. U Apskričio iždą ir dar ei
lės darbininkų organizacijų pi 
nigus perdavė “Klampynei,” ir 
bijojosi stoti į darbininkui teis
mą, dabar tas A. Matulis zau-Į 
nina apie ALDLD. organizaci
jos iždą. Gal gailisi vyras, kad 
jam neteko prie jo prieiti ir tą 
pat padaryti, ką jis’ padarė su į 
ALDLD. 23 kuopos iždu—už
grobti.

BEDARBE AUGA. ALGOS KAPOJAMOS
Pruseikinė partija pagarsėjo 

organizacijų iždų grobimu. Se-^ 
nas Vincas su A. G. Jatužiene 
ir eile kitų oportunistų užgrobė 
ALDLD. Vl-to Apskričio veik 
$200! Dabar “Klampynėj” 
Senas Vincas sako: “ALDLD. 
kuopti iždai tušti, apskričiai pa
skendę skolose ir tik už brošiu- 
raičių leidimą varoma propa
ganda iš Centro.” Reiškia, jau 
nebeliko kas daryti Senam Vin
cui ir jo kamarotams ALDLD. 
organizacijoje, nebeliko kas 
grobti. Todėl jų partija užko- 
mandavo Pruseikos rėmėjus: 
“Marš laukan iš ALDLD!” Bet 
tų rėmėjų pasirodė tik pora tu
zinų. Gi kas del įvarymo aps
kričiui į skolas, tai prie to juk 
prisidėjo Senas Vincas.

1931 metais Senas Vincas bu
vo pirmininku ALDLD. Vl-to 

. Apskričio, jo naudai nieko ne
veikė, visą darbą sabotažavo ir 
tik todėl, kad jam ir jo pasekė
jams nepavyko pagrobti “Lais
vę” nuo Komunistų Partijos. 
O paskui rudenį jis ir jo kama- 
rotai pasigrobė ALDLD. Vi
to Apskričio iždą ir pasisavino. 
Bjauresniam gi darbininkų ap
gavimui Pruseikos-Butkaus par
tija buvo išleidusi lapelį, būk 
tuos pinigus išau.kavę. Bet dar-' 
bininkų teisme pasirodė, kad 
tai grynas melas. Štai kas ap
tuštino ALDLD. kuopas ir ap- 
skričius! Jie užgrobė organi-
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Uždraudė Įvežimą
Komunistu Žurnalo

Ida Wright, motina dviejų 
Scottsboro jaunuolių, nutei
stų mirtin. Ji šiuo tarpu j 

važinėja Vokietijoj su 
maršrutu.

NEW YORK. — Valdžia 
uždraudė įgabenimą Ameri
kon Komunistų Internacio
nalo žurnalo “Communist j 
International”, kuris yra 
s p a u sdinamas Anglijoj. 
Mat, gegužinė žurnalo lai
da buvo pašvęsta agitacijai 
prieš imperialistinį karą. 
Neužilgo žurnalas bus per
spausdintas Amerikoje.

Buvę Kareiviai Užgrobė 
Tavorinį Traukinį

Teroristai Sugriovė

<iui\

& h

A’ ■k ą

i (u

LI’m / 1

Kapitalistinė valdžia mokina kareivius, kaip 
geriau ir sėkmingiau laike karo žudyti 

kitų šalių darbininkus.

n i. • • i n • kuvo- 1-etuki š-mtai “•uv”sil? SOVIETŲ SĄJUNGOS SPAUDA ATMUŠA kareiviu, kurie važiuoja į c
-------- tii iš valdžios atmokėti bo- ISOCIALISTINĖS IR KAPITALISTINES

RICHMOND, Ind. — Po
licija čionai sugriovė namą, 
kuriame randasi darbinin
kų veikimo centras. Patį 
namą darbininkai buvo už- 
pirkę .ir pusę pinigų įmokė
ję. Pribuvo ginkluoti žmog
žudžiai policijos uniformo- 

_____ Je ir visM pavertė į griuvė- 
zacijos turtą, jie atėmė šiame • sius. Terorui prieš darbi- 
sunkiame laike organizacijai Į ninkus vadovauja pats mie- 
paskutinius centus ir dabar daryto majoras.
tyčiojasi! Bet tuom pat kartu 
negauna ir ramumo, savo tar
pe ėdasi ir vieni kitus kaltina.

Butkus prakiuro apie Lietu
vių Darbininkių Susivienijimą. 
Tas iki grynojo kaulo oportu
nistas visad taip daro, patsai 
griauna, ardo mūsų judėjimą ir 
patsai kitus kaltina. Dabar jo 
ir Pruseikos politika “marš ir 
iš LDS!” Nes tie darbininkų ne
prieteliai persitikrina, kad jiems 
niekados nepavyks užvaldyti L 
DS., kaip kad nepavyko užval
dyti “Laisvę” ir “Vilnį.” Da
bar darbininkai jau pažįsta, kur 
yra jų draugai ir kur priešai.

Daugiau negu aišku, kad mū- i 
sų priešai kiek tiktai galės, ant 
tiek jie ardys LDS. Mums gi 
liekasi daugiau įtempti savo jė-* 
gas budavojimui tos organizaci-. 
jos. Dabar labai daugelyje ko-' 
lonijų gyvuoja ALDLD. kuopos, 
o dar vis nėra LDS. kuopų. 
Pirmame tų ALDLD. kuopų su
sirinkime reikia tas klausimas 
iškelti ir imtis organizavimo 
darbo. :

Mainierio Balsas
Komunistų Partijos orga

ne “Daily Workeryje” vie
nas mainierys iš Claremont, 
W. Virginijos, rašo, kad ten 
mainieriai turi dirbti, kuo
met gauna darbo, po 12 va
landų i dieną, ir vis tiek ba
dauja. Jis sako, kad už ba
landžio mėnesį kompanija 
paskaitė jam uždarbio $72.- 
72. bet iš tos sumos kompa
nija ir jos krautuvė pasi
ėmė $65, tuo būdu mainie- 
riui ir jo šeimynai beliko 
$7.72. Mainierys skundžia
si, kad jo šeimyna priversta 
badauti.

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

New York — Bovelninių 
drapanų gamyba per gegu
žės 14 d. savaitę sumažėjo 
ant visų 4 nuošimčių.

Muncie, Ind. — šio mies
telio majoras Dale rastas 
kaltu butlegerystėje. Jis 
buvo kaltinamas suokalbyje 
pristatyti 1930 metais de
mokratų partijos valstijos 
konvencijai degtinės ir 
alaus.

TURIN, Italija.—Mussoli- 
nio organas “Gazetta del 
Popolo” spausdina pareiški
mą buvusio Vokietijos kai
zerio, kuriame jis labai gi
ria kruvinąjį Mussolinį;

Rome, Italija. ■ —Valdžia 
ir fašistinė spauda sako, 
kad Italija yra prisirengus 
bile kada pradėti 
laivyno budavojimo 
nes.

karinio 
lenkty-

ViskasNEW YORK. — 
prirengta delei apeliacijos 
į Jungtinių Valstijų Aug- 
ščiausį Teismą prieš nutei
simą mirtin Scottsboro jau
nuolių. Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas sumo
kėjo teismui $105 už in
spekciją, taip pat $1,450 
užmokėta valdžios spaustu
vei už rekordų atspausdini
mą.

I Iowa, jie užgrobė penkis ta- ĮSPAUDUS PROVOKACINIUS MELUS 
vorinius vagonus, susėdo ir | ________
važiavo. Policija buvo be- MASKVA. — Vokietijos, 
jėgė pastoti jiems kelią bei Anglijos ir kitų šalių sočia-

MASKVA. — Vokietijos

suareštuoti.

Pribuvo Amerikon
Japonijos Agentai

SAN. FRANCISCO. — Ja
ponų laikraštis “The New 
World” pasididžiuojančiai 
rašo, kad šiomis dieno
mis Amerikon pribuvo dide
lė grupė iš Japonijos slap
tų detektyvų, kurieins dar
buotis padeda Amerikos 
policija. Tie slaptieji Japo
nijos paukščiai apsistoję 
Los Angeles ir New Yor
ke.

listinė ir buržuazinė spau
da pradėjo dar negirdėtą 

Į melų kampaniją, būk Sovie- 
I tų Sąjunga besirengianti 
karui, būk rezervinės spė
kos mobilizuojamos ir t. t. 
Vokieti jos, geltonųjų socia
listų spauda paskelbė, būk 
Sovietų Sąjungos generalio 
štabo vadas sakęs prakalbą 
po nužudymo Japonijos 
premjero ir grūmojęs Japo
nijai karu.

Sovietų spauda griežčiau
siai užginčina šituos provo
katoriškos melus. Drg. Mo
lotovas kalbėjo atidaryme 
naujo chemikalų kombinato 
Beresnike ir pareiškė, kad 
Sovietų valdžia kovojo ir 
kovoja už taiką ir prieš ka
rą. Sovietų valdžia nenori 
karo. Iš antros pusės, So
vietų Sąjunga pasirengus 
gintis. Ji neužleis savo te
ritorijos i m p erialistiniams 
užpuolikams.

WASHINGTONO VALDŽIA ĮSTEIGĖ 
NAUJĄ KARINĘ TARYBĄ PLĖŠIMUI 
LIAUDĖS IR RENGIMUI NAUJO KAROIndijoj Eina Masiniai i _ _

Žudymai Darbininku j, NEW YORKE įsikūrė iš 
 I dvylikos bankierių ir pra-

monininkų “taryba prašali- 
nimui krizio.” Jos pirmi
ninku išrinktas Owen D. 
Young, prezidentas General 
Electric kompanijos. Suda
rymui tos tarybos specialiai

PAREL, Indija. — Visoj 
apielinkėj eina kruvini puo
limai ant darbininkų. Poli- 
cija šaudo į streikierius. 
Jau 50,000 ir geležinkelių 
darbininkų randasi kovos 
lauke. 1 
prasidėjo pereitą pirmadie
nį. Apie 30 darbininkų jau 
nužudyta. (____ _______T
unijos ketina paskelbti ge- 
neralį streiką, kad padėjus, 
dirbtuvių streikuojantiems | 
darbininkams kovą laimėti.’

Bombay. — čionai vai- Atėmė Leidimą .Jaunuolių 
džios sukurstytose riaušėse npmnn)!h.qp;:a:, 
tarpe indtisų ir mozlemų dar WOllOnSiraCljai 
žuvo 23 žtnonės. Iki šiol to-

| Per Balandžio Mėnesį Gamyba Sumažėjo 
i 2.7 Nuoš.; Algos Darbininkams Nukapotos 
Beveik 5 Nuoš.; Subankrutavo 68 Bankai 

su $35,495,000 Kapitalo
rMasinis Darbininkų Skurdas Plečias; Valdžia Šeria Bankie- 

rius ir Pramonininkus, o Bedarbius ir Jų Šeimynas Pa
smerkia Badui ir Išnykimui

Komunistų Partija Rodo Kelią iš šios Padėties, Kuris 
Veda per Kovą Prieš Alkį, Prieš Imperialistinį Karą, 
Už Įsteigimą Darbininkų ir Farmerių Valdžios.

balandį mėnesį užsidarė 68 
bankai, įveldami $35,496,- 
000 kapitalo. Gi bankų fi
nansinė apyvarta per tą pa
tį mėnesį sumažėjo, palygi
nus su pernai metais, $4,- 
451,305,000, arba 40.40 nuo
šimčiu !

Valdžios iždo deficitas ir
gi auga ir jau pasiekė iki 
trijų bilionu dolerių!
Valdžia, žinoma, nekalba 

apie augantį milionų bedar
bių skurdą, slepia. Bet ba
das ima už gerklės milionus 
varguolių. Tuo tarpu val
džia bilionus dolerių šeria 
kapitalistams, o bedarbiams 

gos tų darbininkų siekė j neduoda jokios pašalpos.

Hooverio valdžios taip va-, 
dinamas “Darbo Depart- 
mentas” paskelbė savo ra
portą apie ekonominę pa
dėtį už balandžio mėnesį. | 
Šis raportas pilnai patvirti
na mūsų komunistinės spau
dos nuolatinius įrodymus, 
kad Jungtinėse Valstijose 
ekonominis krizis tebeauga, 
bedarbė tebedidėja, o masių 
skurdas plečiasi. Raportas 
apima 63,421 darbo įmonę, 
'kuriose balandžio mėnesį 
dirbo 4,513,853 darbininkai, 
arba 2.7 nuoš. mažiau, negu 
ten dirbo kovo mėnesį. Al- i

$93,669,530, arba 5 nuoš.ma- 
žiau, negu kovo mėnesį.

Tai skaitlinės apie padėtį 
visoj abelnai išdirbystėje. 
Bet raportas pripažįsta, 
kad gamyba grynai pramo
nės įmonėse sumažėjo net 
iki 3.7 nuoš.

Tai labai svarbios skaitli
nės. Didėja bedarbė, eina 
algų kapojimas!

Kitas . valdžios raportas 
kalba apie prekybos stovį. 
Skaitlinių valdžia nepaduo
da, bet sako, kad prekyba

Tik Amerikos Komunistų 
Partija rodo darbininkams 
tikrą kelią iš katastrofinės 
padėties. Komunistai šau
kia darbininkus organizuo
tis į bedarbių tarybas ir' į 
revoliucines unijas ir kovo
ti prieš alkį, prieš kapitalis
tinį karą. Darbininkai ir 
darbininkės turi glaustis po 
komunizmo vėliava!

ta. Tai yra tikroji Ameri
kos valdžia, kuri duos įsa
kymus Hooveriui ir visiems I nėr balandį buvo daug ma- 
Washingtono politikieriams, i žesnė, negu per kovo mėne- 

'sį.
Raportas apie banku pa

dėtį taip pat rodo, kad kri- 
zis nesulaikomai auga. Per

Karo metu buvo įsteigta 
panaši taryba komandavo j i- 
mūi Wilsono valdžios. Da
bar atgaivintas tas planas 
naujoj Torpioje, bet tam pa
čiam tikslui. Amerikos im
perialistai ręngiasi prie ka
ro. Bankieriai ir aniunici-

Streikas dirbtuvėse jš Washingtono buvo aįvy- 
prasidėjo pereitą pirmadie- kęs Jungtimų Valstijų uzd)-

■ ninkas ponas Mills.
Gdežinkeiiečiųl .Šioj taryboj atstovaujami . .. ..

jos magnatai susivienijovisi stambieji bankai ir vi 
sos didžiausios karinės pra- plėšimui liaudies savo nau- 
monės. , Jos galybė neribo- daį.

N U S I ŽUDŽIUSIO KAPI 
TALISTO SKOLOS

*

LONDON.— Nusižudžiu- 
sio degtukų trusto magna
to Kreugerio skolos siekia 
$168,300,000. Bank rūtas 
grūmoja daugybei firmų. 6 
tas didina ekonominį krizį. '

DEMOKRATAI DEMAGOGAI BLOFINA 
IR APGAUDINĖJA ALKAN. BEDARBIUS

sę kruvinose riaušėse 
užmušta 122 žmonės, o 
žeista virš tūkstančio.

ISPANIJOJ AREŠTAI

jau 
su-

da-MADRID. — Policija 
re kratas ir suareštavo 320 
darbininkų. ,

LAWRENCE, Mass. — 
Miesto majoras White at
ėmė leidimą nuo \Jaunųjų 
Komunistų Lygos demonst
ruoti gegužės 29 ir 30 dd. 
Tai bus Nacionalė Jaunimo 
Diena. Rengiamasi prie di
delės jaunų darbininkų iš-

Valdžios Milionai
Gelžkeliu Savininkams

/ -------------

WASHINGTON. — Hoo- 
verio valdžios raportas pa
rodo, kad jau suteikta ge
ležinkelių savininkams pa
skola, siekianti $164,000,000. 
Tai valdžios pašalpa gele
žinkelių kompanijoms.

luarestavo dzujcteies jaunų darbininkų is-
Jie kaltinami j kilmės ir parodos. Nepai- ■

suokalbyje nuversti Ispani-isant leidimo atėmimo, Law- rininkams ’ nukertamos al-
jos buržuazinę valdžią, i Irencę demonstracija įvyks, gos 15 nuoš.

New York. — Čionai mū-

WASHINGTON. — Ap
gaudinėjimas bedarbių ne
sustoja. Hooveris įkūrė fi
nansinę atstatymo korpora
ciją sugrąžinimui “gerovės,” 
kuri sukėlė du bilionu dole
rių bankieriams ir pramoni
ninkams. • Demokratų par
tijos šulai išeina su savo 
apgavyste ir reikalauja, kad 
būtų paskirta dar $2,300,- 
000,000. Bet ir vėl šita mil
žiniška suma skiriama įmp- 
nių savininkams ir bankie- 
friams. Iš tos sumos tik 
$300,000,000 siūloma pasko
linti įvairioms valstijoms,

idant tiesiog šelpus bedar
bius. Bet pakol tie pinigai 
pasieks bedarbius, nebeliks 
nė dolerio.

Kapitalistiniai demagogai 
vis garsiau ir drąsiau ap
gaudinėja bedarbius, idant 
juos sulaikius nuo kovos už 
bedarbių ir socialę apdraus 
dą. Juo bedarbių skurdas 
didėja, tuo daugiau visokių 
“gydytojų” pasirodo ir blo- 
fina.

Bedarbių išeitis, tai kova 
po Komunistų Partijos vė
liava už apdraudą.

■ 
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Puslapio Antras

LINKUI FAŠISTINES DIKTATŪROS

sugrąžintų, “gerus , laikus.”' 
1 ! Bet kodėl tas dievas taip
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Kodėl Dievas Bjauriai
Elgiasi? ' '

Kunigų organas “Drau
gas” (No. 119), rašydamas 
apie popiežiaus šiomis die
nomis paskelbtą naują enci
kliką, sako: i >

Ne kas kitas gali pasauliui 
gerovę sugrąžinti, kaip tik 
vienas Dievas, pasaulio Sutvė
rėjas. įriti
Tokį, pat blofą popiežius

Krizini didėjant, Amerikos valdančioji klasė’ smarkiai 
žengia linkui fašistinės diktatūros. , ,

Iš Washingtono pranešama, kad slaptai tapo sudarys 
ta “virs-partijinė karo taryba” iš republikonų if demo- . - - . -
kratų partijų vadų. Tai savo rūšies “koalicinė'valdžia.” paleido į. savo pasekėjus ir

Dabar organizuojama bankierių ir stambių prąmoni- pereitais metais. Kaip i da- 
ninkų tarybos. Sulig Washingtono valdžios patarirho, bar, taip ir pereitais! metais 
Federal Reserve (valdžios) Banko (New jYorke). vedėjas kunigai liepė savo avelėms 
Harrison suorganizavo tarybą iš . dvylikos stambiausių i melstis'prie dievą, kad jis 
bankierių ir industrialist!! po vadovybe Owen D. Young, : 
kuris yra galva General Electric Kompanijos. ’ ! Bet kodėl tas dievas taip

Į tarybą įeina, apart Owen D. Young, Mortirher N.’“bjauriai elgiasi:” maldų vi- 
Buckner, pirmininkas New York Trust ; Kompanijos, sai nepaiso, ir, vietoj grąžin- 
Floyd L. Carlisle, pirmininkas Consolidated ,G$S Konv J‘“ i -i .m v..,.i •
panijos; Walter S. Gifford, prezidentas American Tele
phone ir Telegraph Kompanijos; Charles E. Mitchell, 
pirmininkas National City Bank; William C. Potter, pre
zidentas Guaranty Trust Kompanijos; Jackson E. Rey
nolds, prezidentas First National Bank; Alfred P. Sloan 
Jr., prezidentas General Motors Korporacijos; Walter 
C. Teagle, prezidentas New Jersey Standard Oil Kompa
nijos; A. A. Tilney, pirmininkas Bankers Trust Kompa
nijos; Albert H. Wiggin, pirmininkas Chase National 
Banko tarybos; Clarence M. Wooley, pirmininkas Ame
rican Radiator-Sanitary Korporacijos.

Reiškia, j tą tarybą susirišę stambiausi Wall Stree- 
to interesai. ‘

Sakoma, tos tarybos tikslas bus-kooperuoti su Hoove- 
rio sudaryta Rekonstrukcijos Korporacija ir su Federal 
Reserve Bankais ir išdirbti planus panaudojimui “dide
lių fondų, kuriuos dabar suteikia Federal Reserve Ban
kai, naudingam tikslui vystymui biznio.” Esą, pinigų 
dabar yra tiek ir. tiek. Todėl reikalinga tuos pinigus 
naudoti vystymui “produktyviškų įmonių.” Bet, ot, “ne
žinia del ko,” tie pinigai nenaudojami ,ir del to, esą pie
toj bizniui gerėti, vietoj krizini mažėti, biznis blogėja, 
krizis didėja. ' ,, ' . ' ' ’ , /

“Sudarymas ’New Yorke komiteto iš bankierių ir in- 
• dustrialistų pagelbėti stabilizavime ekonominės ’ padė
ties... gavo nuoširdų prezidento Hooverio užgyrimą,” 
rašo New York “Times”.

Hooveris pareiškė, kad jis tikis, jog tokis pat žingsnis 
bus padarytas ir kituose Federal Reserve (valdžios ban
kų) distriktuose, tai yra ir kituose finansiniuose cent
ruose bus sudarytos tarybos iš stambiausių bankierių ir 
pramonininkų. O susiorganizavus tokioms taryboms 
įvairiuose finansiniuose distriktuose, tuomet Hooveris 
sušauks tarybų pirmininkus į Washingtoną ir iš jų su
darys nacionalę tarybą; reiškia, sudarys iš stambiausių 
bankierių ir industrialistų komitetą vedimui (geriair sa-; 
kant, fašistiniam diktavimui) šalies ekonominių reikalų. 
Stambiojo kapitalo interesai bus dar tampriau sujungti. 
Finansinė galia bus sukoncentruota į mažos grupės ran
kas—į rankas stambiausiu kapitalistų.

Tai, žinoma ,ta kapitalo diktatūros mašinerija sudaro-1 
ma ne svarbiausiai tam, kad išdirbti planus delei panau
dojimo esamų “liuosų pinigų” kreditavimui “produktyvių 
įmonių”. Juk šiandien kiekvienam gali būti aišku, kad 
kriziui didėjant nesiranda tokių šaltinių, kur būtų gali
ma diždiausias sumas pinigų investuoti ir tuo būdu at
gaivinti biznį ir sugrąžinti “prosperity” (“gerbūvį.”).

Kuomet Hooveris ąrganizavo $2,000,000,000 Rekons
trukcijos Finansinę Korporaciją, tai jis sakė, ir kapita
listinė spauda daug blofino, jog tos korporacijos pagęlbą'

Kaip i da-

tį “gerus laikus,” ekonominį 
slėgimą dar labiau didina?

Šiandien labiau, negu kad 
pirmiau, kiekvienam katali
kui darbininkui turi būt aiš
ku, kaip diena, jog nėra to
kio daikto, kaip popiežiaus 
ir kunigų piešiamas dievas, 
visos kalbos apie dievą, vėl-, 
nius, čysčių, peklą, dangų 
yra vien tik išsvajotos pasa
kos. 'Bet kadangi milionai 
žmonių dar yra apnuodinti
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f ypatingai k o Jekty vizuotus 
plotus. ■ i • : # ;

Liaudies Komisarų Tary
ba nutarė padidinti Trakto
rių Centralinės Organizaci
jos kapitalą nuo 300 iki 1,- 
600 milionų rublių.

Reiškia, Sovietų Sąjungoj 
sėkmingai eina traktorizaci- 
ja.

Vokietijos Įplaukų 
Sumažėjimas i •'

■ Šioihis dięno'mis Vokieti
joj tapo viešai , paskelbtos 
skaitlinės* apie šalies įplau- 

’kas.
Skaitlinės rodo, kad kri- 

zis smarkiai purto Vokie
tijos kapitalizmą. Vokie
tijos nacional ė s : 
1931 metais buvo ant 22,-

Edith Berkman Masinę Paramą;
Prašo Užbaigti Bado Streiką

jūs gavote; į būdamą j .pono 
Doak kalėjihiė. Mes ' pra
šome jūsų apsvarstyti mū
šų atsišaukimą varde ko
vingųjų Amerikos darbinin
kų klasės organizacijų, ku
rios pasiuntė delegaciją pas 
Darbo Sekretorių Doak ge
gužės 10 d. 1

“Pasirašo sekamų organi
zacijų delegatai:

“ Nacionalė Tekstilės Dar
bininkų Unija;

“Sveturgimių Gynimo Komi
tetas ;

“Tarptautinis D a r b ininkų 
Apsigynimas;

‘'Buvusių Kareivių Lyga ir 
Nacionalė Mainierių Unija;

“ Darbo Unijų Vienybes Ly
ga; ,

“Maisto Darbininkų Pramo
ninė Unija;

“Adatos Amatų Darbininkų 
Pramoninė Uni ja ;

“Ofiso Darbininkų Unija;
“Metalo Darbininkų Unija;
“Medikalių Darbininkų Uni

ja;
“Tarptautinis D a r b ininkų

Į

"Miesto Centralinis Kliubų 
į Komitetas;

“Darbininkių Moterų Suvie
nyta Taryba;

“Latvių Darbininkų Taryba ; 
“John Reedo Kliubas;
“Prospect Darbininkų Cen

tras ;
“Bronx Darbininkų Kliubas 
Amerikos Lietuviu Darbi-

NEW YORK. — Atvira
me laiške, po kuriuo pasi
rašo delegatai 18 darbinin
kiškų organizacijų, kurios 
pasiuntė delegaciją pas Dar
bo Sekretorių Doak reika
lauti p a 1 i u o s u o ti Edith 
Berkman, prašo Edith ~ .. . . . .
Berkman, kad ji užbaigtu; darbininkai į
.bado.streiką tuojaus. • /

Laiškas, datuotas gegužes gių iš.;
18 d., n čia pilnai jį paduo- gelbėti jūsų gyvastį. Dar- 
dame: , | bininkanis reikalinga jūsų1
“Brangi Drauge Berkman: '-vadovybė ir jūsų inspiraci-

“Jūsų įšvežinias per spė-Pa kovai prieš algų kapoji- 
ką iš Massachusetts Memo- i prieš bedarbę ir badą.

goję padėtyje iš priežasties 
ligos ir protesto bado strei
ko. Jūs neturite užmiršti, 
kad tęsimas bado streiko 
reikš galą jūsų gyvybei. 
Kuomet bosai į jus žiūri 
kaipo į savo didžiausią prie
šą, kurio gyvybę jie norė-

Delegacija^ kuri jūsų vardu 
buvo nuvykus pas * Darbo 
Sedkretorių reikalauti jūsų 
paliuosavimė, yra persitik-' 
rinus, kad jūsų protesto ba-1 Ordenas; 
do streikas laimėjo visos! 
darbininkų klasės pagarbą, 
ir iškėlė į viršų Darbo de- j 
partmento priešdarbininkiš-' 
ką pobūdį. Jūsų protestas i 

. ..... . ....... atsiekė nors dalį savo tikslo, 
jums susisiekti su savo ad-’^odel mes prašome . jūsų, 

vokhtu, giminėmis ir drau- j Paraukti, bado streiką ir| ---------- ------- _
gaiš, konspiracija ir slaptu- ^^^gydyti is tos ligos, kurią ■ ninku Literatūros Draugija, 
mas del jūsų išgabenimo į I 
kitą vietą ir atsisakymas su
teikti bile kokias informaci-1 
jas Tarptautiniam Darbi-' 
ninku Apsigynimui yra da
lis teroro, kurį Jungtinių 
Valstijų kapitalistų klasė 
naudoja per savo Darbo De- 
parimen.tą prieš kovinguo
sius darbininkus.

“fei buvo jūsų didvyriš
kas bado streikas, kuris pa- 

• * > akstino darbininkų klasę 
Ridhtfaę AniP Daliartiiw padidinti kovą del jūsų pa-Bioiogąs Apie moarimę * liuošavimo ir sulaužė, vai

riai ligoninės, gegužės 10 
d., ką atliko uniformuota 

įplaukos J policija ir civiliai apsirengę 
' . detektyvai mušeikos, kumet

750,000,000 markių mažės- jūs taip pavojingai sergate 
nė^, negu 1928 metais, kuo- džiova ir esate. labai nusil- 
met šalies įplaukos buvo pa- Pys iš priežasties septynių 
siekusios augščiausią poka- dienų bado streiko, buvo nė
rinį laipsnį—viso 75,500,- doras pasielgimas. Atsisa- 
000,000 markiu. kymas Tillinghast - Doak

Pramoninė gamyba 1931 streiklauziško įrankio leisti 
metais buvo ant 15,000,000,- 
000 markių mažesnė, negu 
1928 metais.

Agrikultūra davė perei
tą i S m ė t ais 2,750,000,000

ne$, negu 1928 metais, kuo-

siekusios augščiausią poka-

C . J t/ A . ~  ~   —7 ’ ~ ~ 7 7 

religiniais burtais, tai dar ir Į markių mažiau, negu 1928
šiandien popiežius ir visa jo 
juodoji armija nesigėdi mul
kinti žmones tomis pasako
mis.

Popiežius jau išleido an
trą encikliką “krizio” ’ klau
simu. : Jis mato, ’' kad vis 
daugiau ii; (jaugiau ir tų 
pačių katalikų darbininkų 
pradeda pasipiktinti kapi
talistine sistema ir stoja j 
kovojahčių darbininkų1 eiles 
nuvertimui išnaūdojimo sis
temos.. Kad sulaikyti dar
bininkus nuo '

metais.
• Panašus ekonominis smu

kimas eina Anglijoj, Ameri
koj ir kitose kapitalistinė
se šalyse. Tik vienoj Sovie
tų Sąjungoj, kur darbinin
kai būdavo ja naują gyveni
mą, šalies ekonominė pade-, 
tis kyla. 1

. i ; ' ■___L

Sistemą
Dr. Albert*’'Bachem, zy^

kovos prieš jnuš biologas iš Illinois Uni- 
kapitalistinę sistemą ,popie- veršiteto/sako, kad dabarti-
žius išleidžia enciklikas, ku
riose veidmainiškai bando 
neva pakritikuoti kapitalis
tų godumą, bet pamatiniai 
užgiria išnaudojimo siste
mą ir įsako savo pasekė-,*- 
jams melstis už kapitalisti
nės sistemos palaikymą ir 
“pagerinimą.”

Tuo būdu popiežius su vi
sa juodąją armija prisideda 
prie kontr-revoliučijos.

Gi darbininkai, jeigu nori 
pagerinti savo būvį dabar, 
jeigu jie nori iškovoti geres
nį gyvenimą, turi stoti į ko
vą prieš visas kontr-revoliu- 
cijos spėkas.

nstme spauda daug motino, jog tos Korporacijos pagęiba; QnViVt„
bus atgaivintas Amerikos biznis, ir “prosperity” greitai į1. lull£,auJa duvitių 
sugrįš. Meš sakėfne, kad tie vaistai ’neišgydys s'timpan- l Sąjungoj

k ' čio Amerikos kapitalizmo, ir mes buvome teisingi. Kuo-I \ >’ v . ... rp . 
met‘dabar organizuojama bankierių ir industrialistų ta- a.
rybo? “biznio gaivinimui”, ‘ tai tūbini ^pažįstama tas ° fg
faktafe. iop- 'Rokonstrnkmios Finansinė kornoraono ,vra W/u, Sov^tlį, ,Sąjungosfakta's, jog Rekonstrukcijos Finansinė. Korporacija .yra ' m ubejėgė panaikinimui krizio. " ’ ' ' * ’ ’ 3 Wdies . Komisarų <;Tarybą

Kdzio nepanaikins nei dabar organizuojamos bankie- sfvj> plauksime nurodo, kad 
rių ii* industrialistų tarybos. Bet k^jo^ garbiausiai at- Plaaas'lsteigiųiui fl,040_nati- 
liks, tai banclys suversti dar didesnę krizio naštą ant faktorių ir ągrikulturos

<

džiova ir esate labai nusil

dienų bado streiko, buvo ne

kymas Tillinghast - Doak

KA LIETUVA GAUTŲ IŠ IMPERIALISTŲ 
KARO PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Lietuva iš imperialistų lai-, perialistinio karo ruošimą. O 
mojimo kare prieš Sovietų Są
jungą nieko negalėtų laimėti. 
Jei kare prieš Sovietų Sąjungą 
be Lenkijos dalyvautų ir Vo
kietija, tai Vokietija atsiimtų 
Klaipėdos kraštą, o Lenkija 
pagrobtų Lietuvą. Jei daly
vautų vien Lenkija, tai ji pa
grobtų nę.tik Klaipėdos kraš
tą, bęt ir visą Lietuvą. Lenki
jai rūpi platesnis kelias į jū
ras. Nors ir šiandien Lenki
jai rūpi pagrobt visą Lietuvą, 
bet ji bijos pagrobt, ir pirmoj *
eilėj bijos Sovietų . sen8^s Vokietijos Valdžia Kerta Bet jei imperialistai laimėtų! * v 
karą prieš Sovietų Sąjungą, tai' Bedarbiams Pašalpą 
tuoj ta baimė'atpultų, ir Len-j ______

ikija tuč tuojaus Lietuvą pa-' . v .
j grobtų. Kada 1904—1905 m. BERLIN.. Vienu UZS1-
Japonija sumušė Rusiją, tai mojimu Hindenburgo val- 
greit po to pagrobė Korėją, džia, kurią, remia socialistai, 
O jei Lenkija pagrobtų Lie- j sumažino bedarbiams pašai- 
tuvą tai darbo žmonių Jungas į 10 g N dabar be- 
bo žmonių išnaudojimas dari ^rbio šeimyna į menesį te- 
labiau padidėtų. Vadinas, im-igaus $13 pašalpos. Aiškus
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dotų Lietuvą karui prieš SSR! 
S., o karą laimėjus imperialis-l 
tai panaikintų ir pačią Lietu-j 
va.

Jei Lietuvos darbo žmonės 
nenori susilaukti dar didesnio 
jungo po imperialistų laimėji
mo kare, jų pareiga aktingai 
dalyvaut kare Sovietų Sąjun
gos pusėj prieš imperialistus 
ir tą karą surišti su kova prieš 
fašistų valdžią. Tik sutriuški
nus imperialistus, tik nuvertus 
fašistų valdžią, Lietuvos dar
bo žmonės gąlęs gerai ijntis už( yvasnington. — įvaro ne
savo gyvenimo taisymo, galės p^rtament'as ūžgyrė- suma- 
'atsikratyti nuo'Raudojimo jun-i / ■■•u

go. Vadinasi, ir šiandien mų-. . _ • _r
su pareiga kovot del fašistų sai Hudson upę New Yorke

jei karas prasidėtų, tai reikės 
dar smarkiau stot į kovą del 
fašistų valdžios nuvertimo ir 
su ginklu rankose gint Sovietų 
Sąjungą. Ne imperialistų lai- 
riiėjime Lietuvos darbo žmonių 
ateitis, o imperialistų pralal- 
mėjime. Ne fašistų valdžios 
stiprėjime’ įšeitis iš dabartinių 
įlinkių laikų, o fašistų valdžios 
nuvertime.

“Balsas.”

’ džios bandymą visiškai jus 
; atskirti, ir privertė imigra- 
i cijos viršininkus pripažinti, 
kad jūs sergate džiova ir 
daryti žingsnius perkelti 
jus į tokią vietą, kur jūs 
galėtumėte pagyti.

“Mes, Washingtono dele
gacija pas Darbo Sekreto- ’ 
rių, gegužės 10 d., kartu su 
tūkstančiais darbininkų vi
sose Jungtinėse Valstijose, 
pasmerkiame tuos bjaurius 
žingsnius. Mes žinome, kad 
jūsų didvyriškas bado strei
kas iir Jungtinių Valstijų 
darbininkų masinis protes
tas parodė dirbtuvių savi
ninkams ir jų valdžiai, kad 
atakuojami darbiniu kai 
stengsis atmušti puolimą. 
Pagrębimas ir atskyrimas 
jūsų, išgabenant jus už *70 
mylių nuo Bostono, neatsie
kė Doak - Tillinghast tikslo. 
Jūsų drąsa ir pasiryžimas 

j toliaus tęsti bado streiką 
i buvo išpildytas.

“Jūsų įkalintojai ir perse
kiotojai nesiskaitė su jūsų: 
pasifeyžimu ir darbininkų ’ 
kląs|^ pasiryžimu sudaužy
ti^ Jungtinių Valstijų Hoo- 
verib-Doak-Amerikos Dar
bo Federacijos deportavimo 
politiką. Dabar, labiau, ne- 1 *** *1 * * "1 1 • •

nė ekonominė sistema blo
ga iš biologinio atžvilgio.

Iš biologinio atžvilgio, sa
ko Dr. Bachem, protinis ir 
fiziškas darbas yra sveikas 
vyrams ir motdrims tarp 17 
ir 45 metų, o nuo 45 metų 
fiziškas darbas sutrumpi
na gyvenimą.

Kad žmonės būtų sveiki 
ir galėtų dirbti, sako jis, 
tai reiktų darbą taip sure
guliuoti, kad kiekvienas vy
ras ir kiekviena moteris nuo 
17 iki 45 ar 50 metų galėtų 
turėti darbo ir turėtų pa
kankamai jėgų dirbti. Ir 
jis sako, kad didžiumoj ša
lių dąbar būtų galima įves
ti penkių dienų darbo savai
tę ir Šešių, valandų darbo 
dieną, ir dirbant tokias va
landas būtų galima pąkan-Į 
karnai, pagaminti reikalingų 
gyvenimui daiktų.

Ąišku, kad taip galima 
į)ų(tų; padaryti.' BeV:(to? ne
galima; būs pada'rytį ’klJjįt.a-’ 
li'Stįnėj sistemoj, kuri' pa
remta ant pijivaiinįo > pel
no*. r Bet tas buržuazinis 
biologas nieko nesako apie 
pačios sistemos pakeitimą.

perialistai karo metu panau-' dalykas, kad bedarbiai atsi
duria bado padėtyje. Tas 
paliečia šešis milionus be- 

j darbių.
j Bedarbiai kovoja prieš pa- 
i šalpos sumažinimą. Mieste 
I Waltershausen bedarbių de- 
imonstraciją policija užpuo
lė ir du darbininku užmušė. 
Sužeisti taip pat devyni po- 
licistai. Daug bedarbių su
areštuota.

^Washington. — Karo de-

nymą pabųdayoti tiltą sker- 
kovot JeTVašYstų sai Hudson1 upę New Yorke 

‘valdžios nuvertimo ir prieš im-ties 57th St.’

i-

■

j*

I

nūs išėjimui iš krizio darbo masių lėšomis. ’
Darbininkai privalo' mobilizuoti savo spėkas kov'aį 

prješ tas kapitalistų atakas. Privalo pasmarkinti kovą 
prieš gręsiahtį imperialistinį karą. ‘ t .

■

Darbininkai pbivalo išvystyti galingą kovą už tuojau- j • . *■. / Y _ 1— _ 1. _ _1 1.! _ Ij-i.J.. 1 • • L • _ 1
drįųidą. Tik per ‘lįpvą ftarbinihkąį gąii.( pądver$įį . kapi
talistus suteikti jiems koncesijas. j

tirię zpašelpą bedarbiams Ir už bedarbių, ir socįąlę ap-.... .............b
i sirūpinę, kad jūs esate blo

■HM

liks, tai banclys suversti dar didesnę krizio naštą ant 
darbo masių pečių. < s , . .. ..,
Stambiausi bankiėriai ir industrialistai, susirišę į tokias 

tarybas siuvaldžios pagelba ir pritarimu, dės pastąngas 
praverti Šaly “ekonomiją” savo interesų naudai. ‘ Taip 
susijungę jie faktinai sudarys fašistinės diktatūros ko
mitetą. Krizio didėjimas, kapitalizmo smukimas prie to 
priveda. Reikia iš to jieškoti išeities. Ir kapitalistų iš-' 
eitis iš krizio: sumažint darbininkų gyvenimo normą ant 
žemiausio laipsnio, nukapojant algas, verčiant sparčiau 
dirbti, ilginant darbo valandas ir tt. Jie tuo būdu nori 
suversti krizio naštą ant darbininkų pečių.

Kita kapitalistų išeitis iš krizio,. tai karas prieš So
vietų/Sąjungą. Kad gerai prisirengti prie karo, Ameri
kos imperialistams reikia tvirtai susijungti. Ir štai or
ganizuojama bankierių ir industrialistų tarybos. Ir štai 
prezidentas Hooveris sako, kad bus suorganizuota na- 
cionate taryba iš stambiausių bankierių ir industrialistų.

Amerikos imperialistai ir pj valdžia- daro visokius pla-:

mašinerijos stočių 193'1 me
tais tapo r pilnai; įvykintas. 
Gi bėgamais metais 1,700 
naujų ‘ traktorių ir! agrikul
tūros mašinerijos stočių bus 
įsteigta; ”bėndrai šū jau eša- 
imomis stotimis jos aptar
naus visus Sovietų' Sąjun
gos agrikultūros plotus, ;o

gu kada pirmiau, darbinin
kai tęs kovą prieš didėjan
čią politinę reakciją ir už 
jūsų-greitą paliuosavimą.

“Darbininkų klasė nebus 
patenkinta vietine koncesija

K 
ninku’ sanatoriją. Darbinin
kų klasė tęs ir didins kovą 
už jūsų besąlyginį paliuosa
vimą/ ir sudaužymui pra
keiktos deportavimo siste
mos kapitalistų ir jų agen
tų, H^overio,' Doak ir Til-

Paryžius. — Visoj Fran
ci jo j Amerikos konsulatai 
saugomi policijos, nes bijo
ma darbininkų’dem'onstraci- 
jų prieš nuteisimą mirtin i —perkeliniu jūsų į džiovi 
Scottsboro negrų jaunuolių. ♦ 1''v j •• •

3

Kuomet< darbdaviai kelių darbininkų pareikaląu- ■ 1 
ja, tai minios bedarbių susirenka prie dirbtuvės.
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Mano Atsakymas Sklokininkams 
Menševikams

žodelio nesako, tas reiškia, kad 
| dvasia, kurioje buvo įkurta “N.
r'i m ____ ________________________ •“Draugai” 

Prisieis at- 
dievo” prie

ALDU). ANTRO APSKRIČIO REIKALAI

Po “užgimimo” “Naujos Ga
dynės” tuoj gavau 10 num. pla
tinimui. Pažiūrėjęs vieną nu
merį, visus “išplatinau” į pe
čių. Sekančią savaitę gaunu 5 
num., ir vėl į pečių “išplati
nau.” Trečią savaitę gavau tik 
vieną. Ateina ir laiškas, ragi- 

* nantis platinti ir klausia, kaip 
{patinka. Į laišką nieko nesa
kiau. Sustojo ir “N. G.” atei- 
dinėjus.

Vėliaus, suėjus su draugais 
parengimuose, vieni klausia 
mane, kitus aš klausiau, ar 
gauna “N. G.”? Ir pasirodė, 
kad didžiuma buvo gavę. Klau
simas, kaip kiti platino “N. 
G.”? Ogi visų buvo “išplatin
ta” į pečių.

Reikia pasakyti, kad “N. G.” 
Rochesteryje nepasirodė nei jo-J 
kiam viešam susirinkime, nei 
prakalbose. Nieks jos ne tik 
neplatino, bet pasitiko su nea- 

t pykanta, k'aipo priešdarbinin- 
kišką laikraštį.

Tai taip rochesteriečiai “pla
tino” pirmus “N. G.” nume
rius.

Pasidarė pertrauka. “N. G.” 
užpyko ant visų ir niekam ne
ateina. Už mėnesio ar dau
giau vėl man atėjo du pavie
niai numeriai. Atėjo ir ki
tiems draugams, bet visiems 
tik po vieną. Ir vėl nėra, dau
giau mėnesį laiko nieks negau
na. Maniau sau, atsikratyta ne
pageidaujama viešnia. Bet kur 
tau. Anot senovės priežodžio: 

K “Uždaryk velniui duris, tai įlys 
per langą.” Taip ir čia buvo. 
Balandžio 15 d. vėl atlankė 
“viešnia” ir “sako” lankys visą 
metą. Prenumerata pasibaigs 
su 15 num., 1933. Ar pasiuto! 
Vietos nėra stuboj, o ta viešnia 
nori “burdavotis.” Lenda, it 
ta kiaulė į bulves, ir gana...

Teiravausi pas kitus drau
gus, ar jie gauna “N. G.”, ar 
ne. Pasirodo, kad man užpre
numeruota metams ir kitam 
pusei metų. “Vargšė,” “N. G.” 
neturi vietos Rochesteryje.

Balandžio 20 d., 1932 m., 
gaunu laišką nuo “viešnios di
rektorių.” Liepia gauti nors 
vieną skaitytoją. O jeigu ge
rai pasidarbuosi, tai gausi do
vanų 12 dol., 8 dol. arba 5 dol. 
Įsigyti bent vieną Šerą—tik 5 
dol., arba užrašyti nors savo 
draugui. O jau atsitikime, kad 
nieko negali padaryti, tai duok 
nors atsakymą. Gerai. No
rėjote atsakymo, tai dabar gau
site.
Krikštynos “Komunistines 

Opozicijos”
Balandžio 14 d. laidoj “N. 

G.” aprašoma iškilmingos krik
štynos, kurios įvyko balandžio 
pradžioje, Brooklyne, N. Y. Ten 
figūruoja menševikų generolai 
Prūseika su Butkum. Ir su
šunka garsiu balsu: “Komunis
tinė opozicija persiorganizuoja 
ir pakeičia vardą į ‘Lietuvių 
Darbininkų Draugija’. ‘Draugi
jos’ tikslas leisti knygas, su
prantama, ‘darbininkiško’ turi
nio. Prigulėjimas 1 dol. me
tams. Ir tam visam “bizniui”] 
už organą turi būti ‘Naujoji 1 
Kakarinė’.” į

ninku Draugija” reikalinga, 
kad išgelbėjus menševikų gene
rolus nuo lėkščių plovimo ir ba
tų valymo. Lietuviški menše
vikai taip nusibankrūtino, kad 
turėjo atsistoti greta ALDLD 
ir gaudyti visus pabėgėlius. Tą 
liudija jų pasakymas, laidoj 5 
d. gegužės: “Vajus, kol kas, ei
na blogai. Mums nėra mažiau
sio reikalo girtis ir blofint. 
Tiktai pigūs demagogai giriasi 
ir blofina. Vajus eina blogai. 
Bet keli draugai jau 
Renka prenumeratą ‘N. 
Philadelphia, Rockford, 
son, Newark, Detroit,
land ir dešimtys kitų kolonijų 
dar nei žodelio nepranešė apie 
save.” Matote, kaip naujieji 
menševikai “■progresuoja,” net

7 J negauna nei žodelio iš pasitiki
mų kolonijų. Na, ir su dideliu 
nusiminimu užbaigia: “Pavojus 
ateina iš tos pusės, kad šimtai 
mūsų draugų per pirštus, ot 
taip sau, žiūri į laikraščio rei
kalus,” bet “jei mes dirbsime 
visi ir dirbsime toj dvasioj, ko
kioj įkūrėm ‘N. G.’, tai išsilai
kysime.”

O jeigu “šimtai draugų” nei

dirba.
G.’ Bet 
Pater- 
Cleve-

G." jau užmušta, 
žiūri per pirštus, 
giedoti “aniuolas 
“N. G.” grabo.

Jeigu draugai žiūri per pirš
tus į laikraščio reikalus, tai jie 
tūri ir pagrindą. Jiems pasi
darė taip aišku, kaip menševi
kai padarė pareiškimą per ”N. 
G.” varde “LDD,” sušukdami: 
“Mes nenorime'oficialio pripa
žinimo ir patepimo nuo tų ele
mentų, kurie dirba objektyvį 
darbą.” čia tai ir išlindo men- 
ševikiška yla iš maišo, ir taip 
toli, kad menševikai paslėpt jau 
negali.

Nereikalavo “pripažinimo 
ir patepimo” visi menševikai ir 
kitais titulais prisidengę, pra
dedant Fortūnatais, Stasiais, 
Pijušais, Kleofais, Zuzanomis 
ir kitais, baigiant Pilsudskiais, 
Mussoliniais, S c h e idemanais, 
McDonaldais. Su visais reikia 
kova vesti dabar. O juk jie 
sakėsi esą darbo žmonių atsto-

Esą darbo atstovai, tik 
“pripažinimo ir 

Aišku, kaip diena, 
patį gieda “naujų” 
generolas Prūseika. 
ne viskas. Paklau- 
Prūseika sako dau- 
G.” parengime su- 

apie 30 dol., o ‘Daily 
ar du. “Sas-

vai. 
nereikalaują 
patepimo.’ 
dabar tą 
menševikų

Bet 
syk it, 
giau: 
rinkta
Worker’—doleris

dar 
ką

Laisves’ Pikniko Žinios

ū

'*/ s 
te 

c- to

Mainieriai masiniai dalyvaus “Laisvės” piknike. 
Shenandoah Lyros Choras ir Wilkes-Barre Aido 
Choras atvažiuoja ir žada sukirsti New Yorko 
apielinkės chorus.

Su chorais atvažiuoja visa eilė kovingųjų mai- 
nierių. Jie iš anksto organizuojasi atvykti, tai 
galima drąsiai sakyti, kad jų bus puiki grupė. 
Apie tai nugirdę, Brooklyno kriaučiai buntavoja- 
si šaukti mainierius traukti virvę už Kriaučių Ly
gos garbę.

Aido Choras iš Worcester, Mass.
Ką kas nemanytų, bet draugė Meškienė puikiai 

turi išlavinusi Aido Chorą. Kas tuomi dar abejo
ja, bus įtikintas “Laisvės” piknike 3 dieną liepos, 
Ulmer Parke, Brooklyn, N. Y. ■

Finų atletų grupė perstatys raudoną vėliavą.' Tai 
bus gražus ir įspūdingas vaizdas, vertas pamatyti kiek
vienam raudonosios vėliavos gynėjui—Darbininkui. .

Yra pakviesti visi New Yorko apielinkės darbinin
kiški chorai dalyvauti programoje. Visi chorai bend
rai, iš apie 300 dainininkų dainuos Internacionalą, grie
žiant Tarptautiniam Darbininkų Benui.

Įžanga j pikniką, perkant tikietą prie langelio, 50c.

nauskienės vedamas Moterų 
Susivienijimas jau smunka.” 
Dar daugiau: “Amerikos K<įm- 
partijoj, kada ji susiorganiza
vo 1919 metais, tai ibuvo Virš 
60,000 narių, o dabar beliko 
tik dešimts tūkstančių. 1919 
m., kada Lietuvių Socialistų 
Sąjunga dėjosi prie Komunistų 
Partijos, ji turėjo 6,000 narių. 
Kur dabar tie nariai yra ? Par
tijoj belikę tik 400.” Ir bai
gia: “Kaip dabar Mizaros ir 
Bimbos išsiaiškins prieš Anga- 
rietį ir kitą načalstvą?”

O kuom tu, ponas Prūseika, 
išsiaiškinsi atsisakymą važiuoti 
į- Maskvą 1931 metais? Pabi
jojai darbininkų vadovų, ku
riuos vadini “kita načalstva.” 
Kuom išsiaiškinsi: ‘‘Nenorime 
pripažinimo ir patepimo.” Tas 
pareiškimas p. Prūseika taip 
numaskavo, kaipo darbininkų 
priešą, kad, nežiūrint, kiek 
kartų jis įdės savo gazietoj Le
nino ir Tom Mooney paveiks
lus, vistiek numaskuotu pasi
liks,'nežiūrint, kad pasakei:} 
“Komunistų Partija nominavo. . , . ..
i prezidentus W. Fosterį ir For- iskleidimui klasinio susipra- c_ . . •ii ta *t • • ’ imn • rmlria hndiia l/nmdą į vice-prezidentus. Reikia 
mums už juos stovėti”; nežiū-. 
rint, kad uždėjai stambų ant- 
galvį: “švęskime Pirmąją Ge
gužės,” tas viskas neuždengia 
menševikų veido. Ir draugai 
žiūri per pirštus ir mato čieloj 
nuogybėj, kad esate darbininkų 
neprieteliai.

1930 metų rudenį man sa
kei, kad už poros metų nereiks 
lietuviškų redaktorių. Lietu
viškų menševikų redaktorių jau 
nereikia senai. Tavo darbas at
liktas, tai kam laukt. Imk 
sas menševikų “tulšis” ir 
žinok pas Trockį žuvauti 
Prinkipo salos. Ten bus 
miau.

žodis į Worcesteriecius, 
Labiausiai j Jusiu

Šalaviejų
Jūs atmenate, kaip aš 

užkliuvęs į tą gražų 
Olympic, rugp. mėn 
Ten buvo ir Prūseika. 
menševikišką lizdą, 
keitėme žiniomis 
Pranešiau, kaip worcesterieciai 
suorganizavo didelę LDS kp. 
iš 120 narių, atskilus buvo tik 
15. Jūs aiškinot savo kovas 
su Bagočium. New Yorko vals
tijoj jau buvo čarteris gautas. 
Ir kuomet mūs mintys liejosi į 
krūvą šiais klausimais, džiau
gėmės, kad čarterio gavimas, 
tai didelis laimėjimas ir smū
gis fašistams. O ką į tai Prū
seika sakė? Nieko. Tylėjo, it 
So. Bostono klemsas. Tas da
lykas Prūseikai buvo svetimas.

Ir į tą tarpą įsiskverbė išlei
dimo “opozicijos” laikraščio 
klausimas. Aš buvau priešin
gas leidimui. Sakiau, mes tu
rime pakankamai. Tik reikia 
visus palaikyti. Jūs gi argu
mentavote, kad reikia laikraš
čio atsakyti į Bimbos “šmeiž
tus,” nes “Laisvėj” “burnos už
darytos.” Kokiais išrokavi- 
mais norite daryti ? klausiau 
jus. Sakėte man, “kad reikia 
suorganizuoti stipri opozicija, 
išleisti laikraštį ir su tuom pri- 0 versti Centro Biurą skaitytis.”

vi- 
va- 
ant 
ra

ir

buvau 
parką 

1931 m. 
Suko

Mes apsi- 
apie LDS.

Antro Apskričio pusmetinė 
konferencija bus 26 d. birželio. 
Todėl jau laikas visoms ALD. 
LD. kuopoms, priklausančioms 
prie II Apskričio, išrinkti de
legatus į konferenciją. Taip
gi laikas kuopų susirinkimuo
se svarstyti įvairius klausimus, 
įvairius darbus, kuriuos II 
Apskr. turėtų atlikti, pateiki
mui konferencijai.

Klausimų yra įvairių, ku
riuos susirinkimuose reikia bū
tinai apdiskusuoti, sutvarkyti 
pateikimui konferencijai, kuri 
galėtų juos priimti ir vykinti 
gyvenimam

Dabartiniu ekonominio kri- 
zia laiku kasdien darosi nau
jos problemos darbininkų ko
vos lauke su kapitalu—bur
žuazija, kurias klasiniai susi- 
pratusiems darbininkams rei
kia išrišti. • Reikia rasti būdus, 

; kaip būtų galima prieiti prie 
' nesusipratusių darbininkų ma

ltinio; reikia rasti būdus, kaip 
būtų galima geriau traukti 
klasiniai nesusipratusius dar
bininkus į darb. organizacijas; 
reikia surasti būdus, kaip bū
tų galima pasekmingiau skleis
ti komunistinę apšvietą tarp 
darbininkų masių, idant jie 
darytųsi energingesni už savo 
reikalus.

Čia negaliu suminėti visų 
klausimų, kuriuos reikėtų II 
Apskričiui atsakyti ir vykinti 
gyveniman. Tarpe suvirs dvi
dešimts priklausančių kuopų 
II Apskrityj randasi gana ge
ras skaičius draugų, kurie jau 
yra daug patyrę darbininkų 
kovos lauke ir mato svarbiau
sius reikalus, kuriuos mūsų or
ganizacija turėtų atlikti. To
dėl tų draugų yra būtina pa
reiga apsvarstyti tokius reika
lus būsiančiame savo kuopos 
susirinkime, idant būtų gali
ma juos priduoti konferencijai.

Delegatų skaičių nereikia 
mažinti siuntimui konferenci- 
jon; reikia rinkti pilną delega
tų skaičių, kiek tik kuopai pri
klauso. Nes juo daugiau da
lyvių konferencijoj, ,i 
riau klausimai būna išrišti,— 
tuo būna geriau patiems dar
bininkams. Reikia atminti, kad 
dešimtis minčių, tai ne viena; 
šimtas—tai ne dešimtis. Tai
gi siųskime delegatų konferen- 
cijon, kiek tik galima; o ap
siėmę delegatais turi būtinai 
atlikti užduotį ir pribūti kon
ferencijom |

Pasekmingumas šio pikniko 
turės didelę reikšmę. Jau vi
siems yra žinoma, kad kontr
revoliucionierių Pruseikos, But
kaus ir Komp. pasekėjai, Bal- 
taitis ir Matulis, pasigrobė II 
Apskričio iždą. Tokiu būdu 
ir po šiai dienai Apskritys dar 
negali atsigauti finansiniai. O 
tuščiu iždu organizacija ne ką 
daug gali nuveikti.

Šie metai yra Jungt. Valsti
jų prezidento rinkimo metai. 
II Apskritys labai daug gali 
pagelbėti rinkimų kampanijoj 
už komunistų Partiją. Bet 
jeigu nei kiek pinigų jo ižde 
nebus, tai tame darbe ne daug 
galės nuveikti.

Taigi ,draugai, stokime dar
ban ir padarykime šį pikniką 
pasekmingiausiu. Nors šiuo 
ekonominio krizio metu darbi
ninkai biedni, vienok dar yra 
ir tokių darbininkų, kurie dar 
gali daug finansinės pagelbos 
suteikti komunistiniam darbi
ninkų judėjimui. Ir jie su
teiks, jeigu tik bus draugų, 
kas juos paragins remti tą 
darbininkų judėjimą.

A. Gilman,
ALDLD II Apskr. Organiz.

BALTIMORE, ND

Prakalbos Pavyko Puikiai
Grįžusiai iš Sovietų Sąjun

gos draugei M. Undžienei 11 
d. gegužės vietos ALDS. 28- 
ta kuopa surengė prakalbas, j 
kurios visais atžvilgiais pavy-( 
ko puikiai.

Publikos atsilankė skaitliu-1 
gai, kas paprastais (ne sek
madienio) vakarais, ypatingai 
tokiam blogame ore, kur lijo 
gana smarkiai, tai pas mus 
baltimoriečius na u j a n y b ė. 
Daug pagelbėjo geras prakal
bų garsinimas, kaip plakatais, 
taip per spaudą.

Susirinkusiems draugės M. 
Undžienės prakalba patiko, 
jogei gyvais vaizdais perstatė 
savo pergyventus įvykius So
vietų Sąjungoje: didį ten dar- 

tuo ge-ibą industrijoj ir žemės kolek- 
____ ’ 4-4 »-r4 r, x»4 4 xx 4 4- 4 a* 4 nil! nil)

skirstyti- pusė Kentucky mai
nierių pašalpai, pusė Lietuvos 
politiniams kaliniams. Tikiu, 
kaip vieni, taip ir kiti drau
gai, gavę nors mažą nuo mū
sų pašalpą, įgaus' daugiaus 
energijos kovoje prieš savo pa
vergėjus, žinodami, jog nei 
Amerikos kazokų žiaurumas, 
nei šaltos mūro sienos negali *” 
sunaikinti solidarumo dvasios, 
kuri kas kartą pasireiškia sti- 
priaus ir tvirčiaus darbininkų 
tarpe. Varde komisijos, vi
siems aukavusiems tariu pro- 
letarišką ačiū.

Šiandieną vis aštrėjančios 
darbininkų kovos nepalieka be 
aukų, kurios skinama iš darbi
ninkų tarpo. Draugės Edith 
Berkman nekaltai laikymas 
kalėjimo ligoninėje, po tam 
rengimasis jos deportavimui 
fašistinėn Lenkijon; T. Moo
ney pasmerkimas nekaltai su 
pūti kalėjime; nekaltų 9 Scott
sboro jaunuolių nuteisimas 
—tai vaizdai šėlstančios re- • 
akcijos ]<ieš darbininkų kla
sę ir prieš negrų vienijimąsi 
kovon išvien su baltaisiais 
darbininkais: Į tuos kapita
listų žingsnius privalome atsa
kyti griežtai, pakeldami savo 
balsą, r?ikalaudami tuoj juos 
paliuosuoti. Todėl susirinki
me liko vienbalsiai tais klausi- r 
mais priimtos rezoliucijos.

Parduota darbininkiškos li- 
• teratūros nors nedaug, bet ge
riau, negu nieko.

—o—
Pabodus skaityt vietinės ka- * 

pitalistinčs spaudos duodamas 
žinias apie Kentucky mainie- 
rių gyvenimą ir jų kovas prieš 

i anglies baronus, laisvesni John 
! Hopkins Universiteto studen
tai surengė prakalbas savo 
mokslainės svetainėje. 12 d. 
gegužės, kur pasikvietė drg. 
E. French, kad jiems teigiamai 
išaiškintų apie tų mainierių 
padėtį, kadangi šis draugas 
yra Kentucky mainierys, kuris 
šiandien randasi ant “juodo
jo listo” už vadovavimą strei- •'■ 
ko. Studentų atsilankė ne
daug. Svarbiausia bene del 
blogo oro. Bet atsilankiusie
ji labai įdomavosi prakalba. 
Po prakalbos duota ne mažiau • 

! kaip 40 įvairaus turinio klau
sinių, kuriuos draugas pagal 
savo išgalę tinkamai atsakė. 
Iš to galima spręsti, jogei 
šiandien tarp studentų randasi 
nauja sriovė ir, apart papras
to mokslo ir žaislų, pradeda 
domėtis ir darbininkiška poli
tika, kas paaiškėjo iš jų klau- »• » 
simų, jog spaudoje jie darbi
ninkų judėjimą seka gana 
daug. Aukų jie sudėjo $1.60.! 
Taipgi pasižadėjo greitoje at
eityje surengti didelį, gerai iš
garsintą masinį mitingą, ir 
pagal išgalę remti streikuojan
čius mainierius. •

Viršminėtas prakalbas su
rengė Liberal Club, kur iš jų 
tarpo yra vienas išvažiavęs su 
grupe tiesiai į Kentucky vai- - 
stiją.

tivizacijoj, ypatingai tenaitinių. 
darbininkių gyvenimą, kiek jos 
daug gelbsti savo šaliai, kokio
mis teisėmis ten vadovaujasi; 
ir abelną padėtį draugė išaiš
kino nuosekliai. Rodė ir pa
veikslus, bet tik vieną dalį; 
antra dalis sulaikyta del smar
kios elektros sriovės. Paveiks
lai buvo įdomūs.

Kalbant apie šiandieninę 
Sovietų Sąjungos darbininkų 
būklę, nepamiršta ir čionaiti- 
niai darbininkų vargai ir jų 
bendros kovos už geresnes dar 
bo sąlygas. Atsilankius W.I. 
Relief komiteto nariui draugui 
E. French ir paaiškinus apie 
Kentucky streikuojančius mai- 
nierius ir žiaurų terorą prieš 
streikuojančius draugus, buvo 
parinkta aukų; išviso suau- 
kauta 16 dol., kurie likosi pa

—o---
Draugams reikia įsitėmyti ir 

tą faktą, jog kuopų duokles, 
mokesčius į Apskritį reikia už
simokėti nevilkinant. Būtų 
geriau, kad kuopos pasirūpin
tų mokestis pasiųsti Apskričio 
finansų sekretoriui, drg. J. Ski- 
parui, 285 Avenue A, Bayon
ne, N. J. Bet jei draugams 
taip neparanku, tai turi pasi
rūpinti pinigus paduoti delega
tams, kurie pasimokęs konfe
rencijoj už savo kuopas.

To nereikia pamiršti, nes 
Apskričio veikimas daug pri-’ 
klausys nuo finansinio jo sto
vio.

Gi išanksto perkantiems, tik 40 centų. Pirkite išanks- 
to pikniko tikietus, susitaupykite dešimtuką sendvičiui.

Kiekvieną metą į “L.” piknikus atvyksta draugų iš 
kitų miestų. Neabejojame, kėd ir šiemet atvažiuos iš 
visur, nes piknikas papuola 2 dienų šventėje. Bus ga
na laiko sugrįžimui, kad ir toliausiai. Daugelis dar nė
ra lankęsis New Yorke, tame didžiausiame pasaulio 
mieste. Dabar geriausia proga pamatyti New Yorką 
ir dalyvauti didžiulėje savo dienraščio iškilmėje.

Kviečiame draugus ir drauges iš arti ir toli dalyvauti 
piknike ir padaryti jį didžiausiu Amerikos lietuvių dar
bininkų pikniku. Lai šiemet mūsų piknikas būna skait- 
lingesnis už praeitus piknikus. . ,

Vinco Duktė.

Pikniko Rengimo Komisija.

500 6X9 plakatų kuopos parengimui.2.

$2.50 vertės pasirinkimas knygų.3.

1,000 lapų rašomos (bond) popieros.

IOE3OI

turi stengtis visais galimais bū 
dais pagelbėti Apskričiui iš

“persiorganizavimas” 
Kad palaikyt i savo demoralizuoja mūsų darbą. Ir 0 jeigu dar jūs manėte, kad “už- 

kariavus” laikraštį likviduoti,

P. S. Pikniko komisija šaukia |Visos New Yorko ap-/’t{Jį 
ielinkės darbininkiškų organizacijų kuopas į draugišką || 
kompeticiją iš anksto pardavinėti pikniko tikietus. At- 
sižymėjusiems tame darbe skiriame sekančias dovanas: O

Spalvuotas Lenino paveikslas. 3 S

reiškia? 
pasekėjus ant toliaus mainant 
maskavimosi. Nes “opozicija,” 
kuri buvo žodžiuose, neturėjo 
pamato, ir taip susmuko, kad 
visi menševikų generolai turėjo 
uždėti naują kaukę ir perkrikš
tyti, kad “parapijonai” nepa
žintų, jog ta pati menševikų 
stovyla.

Prieškomunistinė o p o z icija 
vos ne vos išgyveno vieną me
tą, na, ir jau Prūseika su But
kum pastatė paminklą ant 
“opozicijos” kapo, kaip Pijušas 
su Stasiu ant LSS. čia pasiro
dė “biznio” galas, ir matėsi 
menševikų generolams lėkščių 
plovimas ir batų valymas, kaip 
caro generolams. Taigi, nutar
ta padaryti paskutinis manev
ras, ir tą manevrą užvardinti 
“LDD.,” leisti knygas, “o gal 
ir atsilaikysime” po priedanga 
leidimo knygų, sako menševi
kai.

Taip, atsilaikysite, kaip atsi
laikėte su “komunistine opozi
cija.” Lietuviai darbininkai tu
ri ALDLD, o “Lietuvių Darbi-

5. šeši egzemplioriai vėliausios laidos “Priekalo.”

O paskui kas bus laikraščiu? 
“Privertus” Biurą skaitytis, 

I laikraštį likviduoti? Tai jūs 
! taip sakėte. Aš gi argumenta
vau, kad taip nereikia daryt. 

I Nes organizavimas opozicijos

—o— .
Antro Apskričio piknikas 

įvyks sykiu su konferencija, 
tai yra, sekmadienį, birželio 
(June) 26 d., Linden, N. J. 
Piknikas bus toj pačioj vietoj, 
kur ir pernai II Apskr. pikni
kas buvo. Vėliau bus paskelb-

i taj nėra reikalo jo nei įsteigti. vietos antrašas ir kelrodis, 
Viską, ką padarysite, tai finan- p įa vietą pasiekti.
simų nuostolių. Ir lietuvių aky- ; / ; Visos ALDLD. kuopos, ku- 
se pasirodysime esame peštu- ■ rįos priklauso prie II Apskr., 
Kell. i

Tą visą kalbą nukirto Prū
seika, sakydamas : _ Kam jūs g-arsinti šį pikniką, idant bū- 
cia, boisai, ginčijatės, genau įy galima į jį sutraukti publi- 

Yffri hos kuodaugiaūsiai. Be kuo
pų pagelbos, Apskr. komitetas 
nedaug gali nuveikti toj link; 
mėj.A

cesteriečiai, laikraštis yra apie Į 
pusę meto senumo. Ir iš to 
laikraščio galima viską pama
tyti, visus menševikų planus, 
kurių gal nepermatėme rugp. 
mėnesį, 1931 m. Menševikų su
manymas suorganizuot stiprią čalstva.” 
“opoziciją” išleist laikraštį, už
kariaut ir likviduot. Tai buvo 
tik blofas, “Opozicija” pati 
per save likvidavosi. Bet apie 

I laikraščio likvidavimą nėr nei 
kalbos.

Likviduos, kaip draugai per 
o pirštus žiūrėdami dolerių ne- 
II įduos.
|| Sudėjus viską į krūvą: “ne- 

IQ norime ,prisipažinimo ir patepi- ‘

mo,” “Angarietis” ir “kita na- 
Atsisakymas važiuot 

į Maskvą, maskavimasis Leni
no ir Mooney paveikslais, ir to
se pat špaltose juokimasis iš 
Kompartijos, tai yra tikros 
sorkės. Muilinimas akių darbi
ninkams!

Ką sakote į tai, worcesterie- 
čiai, o labiausiai jūs, Jusiau su 
šąlaviejum?

B. čemaushas, 
Rochester, N. Y.

WORCESTER, MASS. WORCESTER MASS.

Whist Party ir Sakiai
SU UŽKANDŽIAIS

RENGIA WORCESTERIO AIDO CHORAS

Seredoj, Gegužės (May) 25, 1932
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

29 ENDICOTT STREET 7-tą VAL. VAKARE

Pelnas nuo šito parengimo eis padengimui ke
lionės lėšų Aido Chorui važiuojant ant “Laisvės 
pikniko, Brooklyn, N. Y. Liepos 8-čią dieną.

ĮŽANGA 25c. YPATAI

Visus kviečia dalyvauti

AIDO CHORAS
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JAUNOJI KARTA
Oportunistas P. Balsys Išmestas iš Tarp

tautinio Darbininkų Apsigynimo 48-tos Kuopos

(Tąsa)
—A-ą! a-a! Miegok, miegok, mažasis! 

—Bet vaikas verkė vis garsiau. Paguldė 
jis “naują pakaitą” į vygę, bet ir ten jis 
verkė. Supo Skliarovas ir dainavo lopši
nę, o tas juokingai atrodė, nes patsai Sklia- 
rov diktas, petingas ir į auklės vietą labai 
■netiko. Maksimas žiūrėjo į jį ir juokėsi.

—Ko juokiesi?—sušuko Skliarov. — Ka
da apsivesi, i 
riaus, tai žinosi, kaip juoktis.

• —Dirbi, ha-ha-ha! Žinome, kaip dirbi, 
—ir pamerkė Železniakui.

—O ką gi tu žinai?
—Ha-ha-ha! Paulina, oi Paulina!
—Velnias! Tai iš kur tu žinai?
—Užgiriu, mergina iš Paulinos gera... 

Mergina, kaip ropė, prie to dar užveizdos 
duktė; garbės įsigysi,—juokėsi Vasilievas.

.. . . , . . žuralievui tas nepatiko ir jis nusisuko,
susilauksi ^okio komandie- Apie kuopos veikimą jis neklausinėjo.. Į 

j " • . Vasilievą jis žiūrėjo su panieka. Vasilie-
—0 tu, drauge, duok jam kokį nors žais- vas mokėjo prisitaikinti1 ir dabar toliaus 

lą. ; ! ’
—Žaislą? Velnias juos žino, kur jie gu

li. Moteris nuėjo į susirinkimą, o be jos; 
apie žaislus aš nieko nežinau.
. Vaikas vis verkė. Tada Skliarov priėjo j - ■-. o---- .
prie stalo. Iš jo stalčiaus ištraukė blizgan- sakysi bloga mergina?
tį brauningą, iškrėtė ant stalo kulkas, pa
tikrino, kad neliko nei vienos, ir žvilgantį 
ginklą padavė vaikui.

—Še, sūnau, pasibovyk!
—Na, mokinkis, sūnau, kada užaugsi, bus 

reikalingas; dar daug yra priešų, kuriuos 
tik ginklais bus galima nugalėti.

Vaikui patiko žvilgantis ginklas ir jis 
nusiramino. Skliarovas atsisuko linkui 
Maksimo, ir jie ilgai svarstė visus bėgan- ..
čius reikalus, komjaunuolių, partijos, vie-1 pažiūrėjo į Železniaką ir užklausė 
tos ir rajono.

—Taip, Maksimai, tave nori paimti į ra
jono darbą; tu esi jau prityręs komjaunuo
lių vadas.

—Ne, į rajono darbą neisiu, atsakė Mak- 
. simas. — Mokintis važiuočiau, o į rajono 
darbą aš dar persilpnas.

—Nu, kaip supranti, aš ir nenoriu, kad 
tu apleistai kasyklas. Bet jau tau neužil- 
go nebus kas veikti tarpe komjaunuolių. 
Ten auga tinkamų naujų spėkų. Manau,' 
kad ištiesų tau, drauge, reikėtų dar pasi- 
davinti. Iš tavęs, Maksimai, būtų geras vei
kėjas. Man ir norėtųsi kur nors pirmyn 

’žengti, nes taip apsitupėjus galima su
rūgti.

—Na, Skliarov, nesirūpink, jau senai 
rajono komitetas tave nori paimti iš kasy
klos. Turėsi, drauguti, darbo.
j - —Ką gi padarysi. Tiesą pasakius, man 
:Hau įkyrėjo šio užkampio darbas. O kas 
•del jaunuolių “streiko”, aš pasikalbėsiu su 
draugu Kovahevu, ir mes padarysime vis
ką, kas tik reikalinga.

“Revoliucionierių Dūšios”
Lavinimosi kuopos susirinkime buvo be 

galo įkiru. Daugelis žiovavo, tepliojo pa
veikslus, rašė vieni kitiems laiškus. Rate
lio vadovas, vienodai vaikščiodamas po 
kambarį, aiškino politinius ir ekonominius 
klausimus. Jo balsas tai pakildavo, tai nu
sileisdavo.

Železniakas jau nenorėjo daugiau klau
syti ir išėjo ant gatvės. Ore buvo tamsu, 
tik nustojo lietus.

—Sveikas, prieteliau!
Železniakas atsisuko ir pamatė, kad prie 

jo artinasi augštas jaunuolis Žuravliev. Jie 
pasisveikino.

—Sveikas, Žuravliev! Kas, tavęs dau
giau nesimato?

—Daug dirbu kasykloje... Mokinuos... 
Ir niekur eiti nenoriu.

—Taip!—Železniakas su atyda tėmijo jo 
Veidą, kuris atrodė kitokis, negu pirmiau; 
ūseliai nedideli ir sportiškai į viršų užrai
tyti.

—Matai, kokiu tu kavalierium patapai!
—Laikas jau, laikas,—atsakė Žuravliev.

—Gana ir taip ilgai apdriskęs gyvenau.
—Tas tiesa,—sutiko Železniakas,' bet 

mąstė, kad galima apsieiti ir dabar, ypa- 
ftihgai be tų susuktų ūsų... ' •
U—Na, o kaip čia pas jus reikalai?

—Kus pas jus?—nustebo Železniakas.

Vasilievą jis žiūrėjo su panieka. Vasilie-

juokavo. ’ 1 <
1 •1 »• • *

Nu, tai kaip Pauliutė, Pauliutė? He-he 
j he! :•
Į —Na, gerai, Paulina. Na, tai ką, gal

—Labai puiki, ha-ha-ha!
—Geriau pasakyk, kaip reikalai kuopo

je?—pradėjo Žuravlievas, kad nukreipus 
kalbą.

—Viskas povaliai—atsakė Vasilievas.
—Taip, o aš, tiesą pasakius, biskį pasi

ilgau komjaunimo.
—Ko čia pasiilgti.
—Tai kodėl ne?
—Blogai dalykai kuopoje,—Vasilievas

—O kaip
tė-tu, draugas Zelezniak, vis kariauji su 

vu?

—Kuopoje!
•—Kuopoje? Nieko, viskas povaliai, — 

ir mąstė, kodėl jis, būdamas nariu, o jau 
klausia pas “jus”.

—Taip!
. —Dabar lavinimosi kursai eina.
—Tai kodėl tu nesilavini?

1 ’;—Taigi aš tik dabar išėjau.
—O kas ten per “streikas” kasykloje bu

vo? Aš kitoje pakaitoje dirbu, tai neži
nau.

—Jokios ten betvarkės nebuvo, dalykas 
gerai išsirišo ir daugelis jaunuolių po to 
net į komjaunimo kuopą įstojo. Stenka 
PugaČ, kuris ten “streiką” organizavo, ir 
įstojo į komjaunimą.

—Reiškia, jūs dirbate?
—Taip.
Tuom kartu iš kambario išėjo Vasiliev 

ir jis priėjo ir pasisveikino su Žuravlievu.
—A, Žuravlievas! Sveikas! Kur tu pra- 

■Žįbvąi, kad neateini?
<—Dirbu,—atsakė šaltai.

—Sakau, ar vis kariauji su tėvu?
—O tu iš kur žinai?
—Aš tau sakau, kad aš viską žinau!
—Na?
—Na, kariauji veltui, drauguti! Kiek 

spėkų eikvoji, o nei velnio gero pas kom-

—Ką tu sumanei? — negarsiai Vasilie- 
vo užklausė Žuravlievas.

—Aš sumaniau pasitraukti iš komjauni
mo.—pareiškė apsidairęs Vasilievas.

—Pasitraukti ?
—O kągi tu manai, kad amžinai čia bu

siu? Arba kad išmestų?
—Išmestų ?
—Taip, Maksimas jau girdėjau kalbėjo 

ir apie tave. . Į •
—Mane nori išmesti? Tai, tai.
—Po velnių tas komjaunimas, o kas ja

me gero yra? Nieko!—vėl kalbėjo Vasilie
vas.—Į susirinkimus vaikščiok, duokles 
mokėk, aukų duok. O už tai tave paskui 
kiekvienas rimtas darbininkas “komsa” iš
vadina, pasijuokia, o tėvas dar ir kailį gali 
išvanoti. Argi tai netiesa, Železniak?

Vasilievas žinojo, kad tai skaudi vieta 
Železniako, nes jis su savo tėvu veik kas
dien vedė karą.

—Bet kaipgi/ Išeiti iš komjaunimo nega
lima,—atsiliepė Železniakas.

—Bet tu man pasakyk; kokia gi nauda 
iš komjaunimo? —spyrėsi Vasilievas. — 
Mokslas? Et, mes namie galime patys dau
giau pramokti, negu čia susirinkimuose. O 
kad norėsi išvažiuoti į darbininkų fakulte
tą ar universitetą, ar manai tave komjau
nimas išleis? Geriau savęs jau neapgaudi
nėk! Štai aš norėjau važiuoti į darbininkų 
fakultetą. Ar leido? Ne, neleido. Kaip 
duokles mokėti, tai ir aš tinkamas, o kaip 
ten mokintis, tai ne.

Tai buvo svarbiausia priežastis, Vasilie
vas Žulikiškai visur prisitaiko. Jis, norė
damas važiuoti mokintis, ir į Jaunųjų Ko
munistų kuopą įstojo ir tiktai tam, o ne ki
tam, todėl jis buvo aktyviai pradėjęs veik
ti, bet komjaunimo kuopa nepriėmė jo pra
šymo ir sugabesnį draugą pasiuntė mokin
tis. Del to jis dabar jau pyko ąnt kom
jaunimo.

—Štai aš ir sakau: trauktis iš: komjau
nimo kuopos kiekvienam!■*—Už durų’pa
sigirdo smagus kalbėjimas ii* žingsniai.— 
Na, mokinimas jau pasibaigė, einame pas 
mane, priedeliai,—pasiūlė Vasilievas.

—Eisime ar ką?—pakalbino Žuravlievas 
Železniaką.

Železniakas nenorėjo eiti, jam norėjosi 
tuojau eiti pas draugą Maksimą ir viską 
papasakoti. Bet jis, jausdamas skriaudas 
nuo savo tėvo ir žinodamas, kad senis jį 
persekioja del komjaunimo, sutiko eiti.

Onutės Mirtis
Kada pasitaiko gražesnė diena, nepai

sant rudens, senyvos materys subėga, susė
da, valgo saulėgrįžių sėklas ir apkalba an
gliakasius iki gyvo kaulo. Ko jos nežino? 
—viską.

Gyvenimas neramus, kasyklų miestelis 
nedidelis. Viskas žinioje, visi pažįstami.

(Tąsa bus).

Prašalintas už Griovimą Darbi- čia mes kalti, klaidingi. Ka- 
ninky Judėjimo ir Bjaurius i d a P. Balsys ir jo sandraugai 

Šmeižimus ’ 1 ’ ’ • •- — - :
Kaip visi oportunistai, dar

bininkų judėjimo griovikai, 
taip ir P. Balsys nuo pat atsi- judėjimą, 

į radimo Butkaus—pruseikinės tie 
sklokos dirbo, prakaitavo jo
sios naudai. Būdamas nariu 
TDA. 48 kp. ir buvęs ALDLD........
72 kp. nariu (dabar jau isbė- L 
gęs), iš vidaus sabotažavo, 
griovė šias darbininkų organi-1 
zacijas, kaip įmanydamas; 
ypatingai Balsys pasižymėjo 
su savo demoralizacija-dema- 
gogija prieš darbininkiškus 
laikraščius, prieš “Laisvę” ir 
“Vilnį;” kad atkalbinti skai
tytojus nuo šių laikraščių ir 
įpiršti savo “Klampynę,” opor
tunistui P. Balsiui reikėjo var
toti visokius demagogijos bū
dus ir šmeižtus. Bet griovi
mo darbas jam nesisekė, pri
tarėjų sau jis tarpe susipratu
sių darbininkų negavo. Įpuo
lęs į desperaciją, pradėjo ko- 
liotis, šmeižt vadus, visus tuos, 
kurie nesutinka su jo griovimo1 
darbu; jis apkrikštijo 
darbininkų judėjimo griovi
kai, piemenimis ir “neapmoka
mais Fišės agentais.”

Kada tas šmeižikas buvo pa
šauktas į TDA. 48 kp. susirin
kimą pasiaiškinti ir prirodyti, 
kad jo įtariamasai, draugas 
P. Beeis yra tikrai neapmoka
mas Fišės agentas, — prirodė, 
kad negali to padaryti ir kad 
tai yra Balsio sugalvotas 
šmeižtas.

Buvo pareikalauta, kad P. 
Balsys atšautų savo šmeižtą. 
Bet kur čia tau atšauks? Ne-| 
gana, kad susirinkime šmeižė, 
bet magaryčioms dar per 
“Naująją Klampynę” išvadi
no, iškolibjo neapmokamu Fi
šės agentėliu. į

Darbininkiškos 1 organizaci
jos narys P. Balsys, kuris dar 
vadindavb save vadu, taip toli 
nuėjo savo priešdarbininkiš- 
kaiš darbais ir šmeižtais, kad 
peržengė paprasčiausias darb. 
organizacijos taisykles. Nors 
ne Sykį buvo perspėtas liautis 
dirbus ardymo darbą, tas Bal
siui negelbėjo; tad kitos išei
ties neliko,' kaip tiktai praša
linti jį iš organizacijos. Taip 
gegužės 9 d. laikytame Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo 48 kuopos susirinkime ir 
nutarta išmesti iš organizaci
jos P. Balsį, kaipo nepataiso
mą oportunistą ir darbininkiš
ko judėjimo griovičą, ir pra
nešti apie tai į darb. spauda, 
“Laisvę” ir “Vilnį.”

Dabar kyla klausimas, ko
dėl Pruseika, Butkus, Balsys 
ir kiti oportunistai apšaukia 
darbininkiško judėjimo grio
vikais, Fišės agentais ir t.t. 
tuos draugus, kurie dirba ir 
eina Komunistų Partijos nusta
tyta ir užgirta linija. Atsaky
mas, todėl, kad paslėpti tuos 
savo nešvarius darbus, kokius 
sklokininkai šiandieną atlieka 
prieš darbininkų judėjimą. 
Susipratę darbininkai šiandie
ną mato, kam Pruseika, But
kus, Balsys ir visa jų sklokaj 
pasitarnauja. Jų, melagin
gas skelbimas, būk “Laisvė”, 
gavo pinigų iš Maskvos, pagal j 
jų supratimą ir protavimą, tai 
pasitarnavimas darb. judėji
mui, o ne,Fišės agentams! Už 
tai jie mus šmeižia, vadina 
Fišės neapmokamais agentais, 
kada jie skelbia, būk darbinin
kiškos unijos “krinka,” “puo
la žemyn,” ypatingai ALDLD., 
už tai jie mus vadina griovi
kais darbininkiško judėjimo. 
Kada jie tveria savo “durnelių 
draugiją,” kada jie atkalbinė
ja narius iš darbininkiškų or
ganizacijų, ypatingai iš ALD 
LD. ir per7“Klampynę” ragi
na nemokėti duoklių, nepri
gulėti,—ir už tai jie mus va
dina griovikais. Kada jie at
kalbinėja darbininkus “Lais
vės” ir “Vilnies” skaitytojus 
neskaityti šių darbininkiškų 
laikraščių, o skaityti jų “Nau
jąją Klampynę,”—ir vėl mes 
jiems griovikai, šiokie ir kito
kie. Kada jie griebia organi
zacijų iždus,, pavyzdžiui, ĄLD 
LD. 6-to ir 2-ro Apskričių,* ir

bendradarbiauja, r a s i n ėja į 
“Darbą,” į tą “Darbą”, kuris 
šmeižia visą klasinį darbininkų 

kiek įmanydamas, 
■> “didvyriai” mano, kad ir 

čia jie pasitarnauja darbinin
kų judėjimui, o ne Jankausko 
—Hillmano išdavikų kompani-

Berlyn. — Nepaprastai 
skaitlingos demonstracijos 
visuose miestuose pasitinka 
Ida Wright ir d. Engdahl, 
kurie lankosi Vokietijoj su 
maršrutu delei paliuosavi- 
mo Scotsboro jaunuolių.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Ar Kiekvienas Cigaretę 
Rūkytojas Užsitraukia?

Kada darbininkų klase po 
vadovybe Komunistų Partijos 
kovoja už darbininkų gyvybes 
palaikymą, prieš bedarbę, 
prieš ateivių deportavimą, 
prieš šaudymą alkanų bedar
bių ir lynčiavimą negrų,'—tai 
Pruseika, Butkus, Balsys užsi
ėmė tvėrimu kokios tai sklo- 
kiškos draugijos ir per savo 
“Naująją Klampynę” leidžia 
visokius provokatoriškus šmeiž 
tus, griauna, sabotažuoja dar
bininkų judėjimą.

Tai tokią misiją sklokinin
kai šiandieną atlieka delei dar
bininkų judėjimo.I

Mes kreipiamės į tuos dar- 
juos j bininkus, kurie dar seka pas

kui tuos oportunistus demago
gus, kad jums, draugai, jau 
laikas atsikratyti nuo tų demo- 
ralizatorių, darb. judėjimo 
griovikų, ir stoti į eiles tų ko
votojų, kurie šiandieną kovoja 
už darbo klasės reikalus, pa
aukodami net savo gyvybes. 
Nes tiktai po Komunistų Par
tijos vadovybe darbininkai te- 
laimės kovas ir pagerins savo 
būvį. Kas tos vadovybės ne
priima, kas sako, kad Komu
nistų Partija “supuvus” ir t.t., 
tiems ne vieta mūsų darbinin
kiškose organizacijose.

TDA. 48 Kp. Valdyba: 
Organiz. F. Klastow, 
Prot. Rašt. P. Beeis,
Fin. Rašt. P. Griškevičius 

Iždin. D. Kasmauskas,

Arkievienas cigaretų rūkytojas 
įtraukia dūmų, vis tiek ar jis pats 
manytų vienaip ar antraip? Tas 
klausimas kilo del vieno nesenai pa
daryto paveikslo, kad kiekvienas rū
kytojas įtraukia tūlą dūmų dalį, be
rūkant cigaretą. Mažne kiekvienas 
būsime girdėję rūkytojus klausiant 
vienas kitą, ar jie užsitraukia. Ta- 
čiaus šis klausimas skaitėsi uždraus
tu cigaretų gamyboje, nors rūkytojai 
patys senai suprato jo svarbą.

Keliant klausimą apie užsitrauki
mą, pasibrėžia svarba prašalint tam 
tikrus nešvarumus, kurie natūraliai 
randasi kiekviename tabako lape. O 
tie nešvarumai prašalinami per gar
sų Kucky Strike’s paspraginimo pro
cesą, kurin įeina ir ultra-violetiniai 
spinduliai. Tą speciali procesą apva
lymui puikaus tabako sutvėrė Lucky į 
Strike, ir tiktai Lucky Strike jį te
turi.

Lucky Strike gamintojai nesiten
kina vien tuom, kad jieskot parink- 
tiniausių tabakų iš didžiausių pasau
lyj tabakinių rinkų. Jau daugelį kar
tų buvo nurodyta, kad tūli nešvaru
mai slepiasi net puikiausio tabako 
lapuose. Luckies gamintojai supran
ta, kaip be galo yra svarou, kad jū
sų cigaretas būtų švarus ir grynas 
rūkimas. Luckies suteikia jums rei
kalinga apsauga, todėl, kad tam tikri 
nešvarumai, esami kiekviename pui
kiame tabako lape, yra prašalinami 
per garsų Lucky Strike apvalymo 
procesą.

Apart to, jog tokiu būdu yra pra
šalinama tūli nešvarumai, erzinanti 
gerklę ir iššaukianti kosulį. Paspra
ginimas suteikia Lucky Strike ciga- 
retams tą švelnų-malonų apkepinimo 
kvapsnį, kurio negalima rasti jokia
me kitame cigarete.

Be to Lucky Strike cigaretai yra 
apsaugoti Lucky cellophaniniais pa
keliais, kurie palaiko cigaretus švie
žius, ir yra lengvai atidaromi, vieną 
pusę cellophanes ausiukės palaikant 
prispaudus, o už kitos patraukiant.

Ar jūs užsitraukiate? Šis klausi
mas veikiausia iššauks nesutaikomus 
ginčus tarp rūkytojų per kelis sekan
čius mėnesius. Tai yra didelės svar
bos klausimas, kadangi jūs norite 
būt užsitikrinę, kad neįtrauktumėte 
kokių nešvarumų.

(Skelbimas)

WILKES BARRE, PA.
Aido choras rengia puikų juokų 

vakarėlį 28 d. gegužės (May), 69 S. 
Hancok St., Wilkes Barre, Pa. Juo
kų vakarėlio programą išpildys vien 
tik choro čia augęs jaunimas; viena 
dalis jaunimo suvaidins 3 veiksmų 
komediją “Netikėtai”, o antra dalis, 
suvaidins lietuviškai “Minstrels”. 
Dar šioje apielinkęje nebuvo persta
tyta tokia naujenybė. Tad visi atsi
lankykite ir pamatysit, ką choro 
jaunimas gali. Ypatingai čia aug<>$ 
jaunimas. Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Įžanga 40c. ypatai. *

Kviečia Komisija.
_____________ (121-124)

MINERSVILLE, PA.
Piknikas, rengiamas Komunistų 

Partijos vienatos, bendrai su kitoms 
progr. organizacijoms, bus per dvi 
dienas: 29-30 geg., Harley Spring 
pušyne. Tik už poros mailių toliau 
nuo pirmiau kur būdavo.

Bus gera muzika, grindys šokiams, 
darbininkų reikalais prakalbos ir 
žaislai. Kviečiame dalyvauti kuoskai- 
tlingiausiai, kaip vietinius, taip ir iš 
apielinkų. Kur grąžuose pošynuose, 
pavasarine ---- ----------- f—
Taip pat 
darbininkų

gamta pasigrožėsime! 
paremsime savo centais 
kovingąjį judėjimą!

Komitetas. S
• (121-124)

,SO. BOSTON, MASS * 
ALDLD. 2 kuopos mėnesinis susi- 

Lucky Strike gamintojai nesiten- P-nki^ dYyįs trečiadienį, 25 gegu-- ■ ‘zes, 376 W. Broadway, 7:30 vai. va-
1 kare. Dalyvaukite visi nariai, bus 
daug svarbių reikalų aptarimui ir 
atsiimsite antrą tomą knygos “Reli
gija.” Ateidami, atsiveskite po nau
ją narį, nes turime šiemet kuopą iš
auginti iki 100 narių.

Kuopos Sekr.
-...,-4, , ■ . 4 ....

Tarptautinio Darb. Apsigynimo 21 
kuopos susirinkimas bus pirmadie- , 
nį gegužės 23, 8 vai. vakare, Kliu- 
bo svetainėje, 376 W. Broadway. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarimui.

(120-121 )>

GREAT NECK, N. Y. >
. Svarbios Diskusijos. Rengia Tarp

tautinio Darb. Apsigynimo 
Reedo) 48 
Diskusijų 
rolę lošia 
pruseikinė 
utaminke,
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(John 
kuopa, Great Neck, N. Y. 
tema: Bedarbė ir kokią 
komunistiniame judėjime 

opozicija. Diskusijos įvyks 
24 d. gegužės (May). 

Z. Straukos svetainėje, 139 Steam- 
pradžia 8 vai. vakare. 

Draugai ir draugės, kaip matote, 
diskusijų tema yra labai svarbi. To
dėl skaitlingai susirinkite ir būkite 
prisirengę visi diskusuoti. Čia iš
girsite daug ko naujo ir įdomaus. 
Įsitėmykit, kad įžanga veltui visiems. 
Visus širdingai užkviečia

Rengėjai.

boat Rd
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS I

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

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
i žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 

del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba?
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas.
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė.
Aprašoma arterijų veržtumas.
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.
Apsideginimai ir apsišutinimai.
Kas daryti su apsideginimais ?
Pavojus įkandimų ir 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 apsidėginimas piktrožėmis.
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai.
Įsireižimai, persitempimai ir t.t.
Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai.
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus.
Apalpimai del skirtingų priežasčių.
Ką reiškia nerVų užgavimas.
Saulės ir šilumos užgavimas.
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas.
Gazų ir garų pavojingumas.
Pagalba gazu pritroškusiems.
Elektros užgavimas žmogaus.
Pagalba Elektros pritrenktam.
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

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

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

šią knygą gaus dovanai

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

Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kad mokėti nors dalinai apsiginti.

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauples ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, ut.ėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. 
Šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės. 
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės.
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

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

mas.‘
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-
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PIONEER CORNER
National Youth Day-~‘Ray!

land; June 15-17 Detroit; Ju
ne 18-24 Chicago.

And don’t forget we expect 
to receive reports from every 
one of the meetings. A.R.N. 
Reporters, start sharpening 

I your pencils.

jos, nuo Japonijos valdžios/ 
karui su Sovietų Sąjunga. Sin- 
gerio kompanijos kantroliu'o- 
jama Diehl Mfg. Co., kurioj I 
išdirbama visokie elektrikiniai Į 
daiktai, darbininkams nukirtoj 
10 nuošimčių dirbantiems nuo j 
šmotų ir 4 ligi 20 centų nuo 
valandos. Singetio dirbtuvėj 
nek.uriuose skyriuose padary-j 
ta tas pats. Tarp darbininkų' 
eina didelis bruzdėjimas, ne
pasitenkinimas, bet mūsų dar
bininkiškos organizacijos tųrė-| 
tų mokėti, kaip prieiti prie šių! 
darbininkų organizavimui jų 

j kovai prieš didinamą išnaudo
jimą. O kas svarbiausiai, tai 
kad lietuviai darbininkai savo 
didžiumoj dirba šioj dirbtuvėj.
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MONTELLO, MASS. DIDELIS METINIS SU PROGRAMArest-of us to help her make 
this tour a success. The Pion
eers are on the job in their 
troops preparing plays and re-1 

the meetings.!
Every one of you can go to į 
open Pioneer troop meetings 
and offer your aid. Tell all 
the children in your school and ' you this week ? 
on the block what they should' tant matters have been at- 
do to save the lives of these' tended to further up in the!

I hope you people 
stuff. - 
to

Only two more weeks to Na
tional Youth Day. 
Pioneers are so busy preparing 
for it you’ll hardly have time 
to read this corner. But do 
the rest of you boys and girls 
know what it’s about? It 
comes on Decoration Day. A 
<5ay set aside by 
for weeping over 
of soldiers killed 
wars—while they 
pay a bonus to veterans of the 
World War.
BOO-HOO!

These hypocrites weep cro
codile’s tears over dead sol-j 
diers while they are preparing j ARE YOU READY? 
a new war in which more mi-] 
llions will be : 
They bow their heads in mockjcan wjth yOU hear the sto-j 

. ry. Lucille and her mother, 
i who is now in Germany hold
ing meetings to gain the sup
port of the German workers, 
are doing all that two people 
can do to save their . boys. 
But two voices cannot make 
enough of a noise to reach thejį^gp something 

j judges of the U. S. Sup-| 
reme Court behind their oak/ 

bos-- panelled doors. They must/ 
I hear us all shout: 

Shall Not Die!”
HERE’S HER ROUTE: 
May 21-30 New York; June 
1-5 Philadelphia; June 6-8 

! Pittsburgh; June 9-14 Cleve-

I bet you j citations for
i Hello, There, Comrades!

Let’s see. What can I tell 
The impor- PIKNIKAS

the bosses 
the graves 
in former 
refuse to

boys. There will be leaflets1 
announcing the meetings. Why 
not help to distribute them? 
Lucille will tell the story of 
the nine boys bumming a ride 
on a freight train, looking 
work, and then framed 
and sentenced to death 
something they.never did.

corner.
don’t miss read this 
hope you really try 
out what it says.

Suppose 1 tell you 
story that really has

carry
RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVĖ

Gegužes-May 28,29 ir 30,1932funny 
lot of 
a spe-l

a 
a

UP!sense in it? There was 
f°ricial sermon being preached Į 

' in ą certain church. A fam- 
! ous minister was coming to 
; give it. Only the

for —o—
Tuo tarpu visame mieste 

dygte dygsta visokie kliubai, 
kaip grybai iš po lietaus, o tai 
vis politikierių 'dArbai, :prisi-

r . ,, ,. . o ‘give it. Only the regular rengiant prie rinkimų kampa-
- , Come to the meetings and church goers were admitted by
slaughtered. bring as many children as you nijos, duodant jiems visokius 

Netrūksta jų ir tarp

LIETUVIU TAUTIŠKO NAMO PARKE
reverence while they allow! 

a children of unemployed vete-j
rans to go hungry. They will 
march our future soldiers, the 
Boy Scouts through the streets 
to honor the dead and try to 
fool the living. But we’re not 
going to weep over any 
ves. We’re going to call 
30 National Youth Day 
use it to Protest against 
ses’ war.
WAR IS ON

, This year it is particularly 
important because war is ac

tually going on in China.;
Thousands of Chinese workers j 
and their children are being! 
killed. Japanese armies are|

* being rushed from Shanghai! 
to the Manchurian border—j 
ready to start war at the shor-j 
test notice against the Soviet 
Union. National Youth Day is nė mainierių mokykla, vado- šauktas į S. T. teismai Suradus 
one means of showing the bos- vystėje Darbo Unijų Vienybės kaltu, jis gauna 3 dienas iš ei- 
ses that we are Always Rea- Lyg°s- Mokinių yra 29: devy-• lės į namo valymo komisiją! 
dy and thab if we must fight Kentucky mainierių strei- l Antrą kartą studentų visuoti- 
it will be to defend the I 

;viet Union. . .
<WHERE DO YOU

k COME IN-? » 3 » «
Do you know where the Na-; 

tional Youth Day parade will 
be held in your city? Are you į namJ,“Vvalg7kros' ______  .„
ready to take part in the ba-i]ymo komisijos yra pačių stu- 
seball games and the races? dentų išrinktos. Kiekviena ko- 

pirmininką,

means of cards collected at, vardus.
the door by a policeman. lietuvių; mat visokie lietuviški 

About an hour after the ser-{ politikieriai nori susisukti sau 
mon started, a little boy ap
peared at the church door buržuazijos šunyčių.

lizdą, atlikimui rolės mažu į v 7 C-

gra-

and j

They

MONTELLO, MASS.

peared at the church
and wanted to enter.

“Where’s your ticket?” bar
ked the policeman.

“I just want to ask my mo-

Dalyvaus Visi Naujosios Anglijos Chorai

getGotta have a ticket to 
an."

“Aw-—please. I’ll take 
i ly a second. Gotta ask 
; mother something important.”

“Oh—alright. Go on in. But, 
by golly, I’m sorry for you if 
I. ketch you praying in there.”

Pioneer Pete.

Iš Darbo Uniją Vienybes Lygos Mokyklos

on- 
my

PITTSBURGH, Pa.— Gegu-i Už sulaužymą kad ir menkiau-
žės 9 d. prasidėjo industri-

So- ko arenos; negrų 8, moterų 1; 
merginų 2, iš jų viena negrė. 
Didžiumoje mokiniai tarp 20 
ir 30 metų amžiaus; virš 40 
metų tik 4. - Pagal tautas, iš
ėmus mane visi amerikonai:

Studentai patys tvarkosi per 
Studentų Tarybą. Knygyno,

> ir namo va-

seball games and the races?
Listen to what the Pioneers in misija turi savo pirmininką, 
Detroit did for May Day. They kuris yra atsakomingas savo 
painted up penny balloons to pareigų skyriuje.
look like Hoover and carried ; 
them on strings. They also < susipratimus riša Studentų Ta- 
had shields with slogans on ryba, kuri atsakominga visuo- 
them carried by those on the tinam studentų susirinkimui, 
outside ranks. Isn’t that a 
swell idea, instead 
same old cardboard 
You could even fly kites rea-, 
ding “Demonstrate on Natio-]ma g*'uPšse (po 6
nal Youth Day.” Of course 
there will be Pioneer speakers 
at every meeting and I hope 
you’ll all be there to listen.
JUNE—-SCHOOL IS OUT!

National Youth Day comes 
just about a month before 
school closes. What will hap
pen to those of you whose 
fathers are out of work? And 
to those of you who must find 
jobs? Most of the free lun
ches forced out of . school ad
ministrations all over the coun
try will stop when school clo
ses. National Youth Day is 
also the time to start the fight 
for keeping schools open as 
feeding Centers for children 
of the unemployed during the 
summer vacation.

Whew! We have a lot to 
do. But then we're Always 
Ready.

Visus nusiskundimus ir ne-

Lekcijos unijų klausimu pra- 
of the sideda nuo 8 vai. iš ryto; su 
signs ? I pertrauka 10 minučių tęsiasi 

iki 11 v.; nuo 11 v. studijuoja-

šio įstatymo studentas esti pa-

į namo valymo komisiją.'

nam susirinkime būna skau
džiai kritikuojamas, o trečiu 
atveju turi būt išsiųstas namo, 
parašant į Daily Workeri apie 
jo nusikaltimą ir prąšalinimą.

Sekmadieniais' žymesni stu-Į kieriai taip

Demokratų Kliubas jau gyvuo-| 
ja; galva šio kliubo.yra ar

pus priešas /darbininkų, tai po
nas Salikliš, kuris pralobo 
svaigindamas, negrus darbinin
kus. 'Jisai net stengiasi pa-' 
tapti vadu šiai lietuviškai ko-i 
Jonijai. Daugelis tą darė keli 
metai atgal, bet taip nusišmu- 
geliavo savo darbais, kad pra-! 
rado bile kokį pasitikėjimą1 
bent kokioj draugijoj.

Praeitą savaitę prieš 
mary elections” visokie 
bai parodavo gatvėmis, 
kiais būdais kiekvienas agi-; 
tuodamas už savo kandidatus, j 
O visokiuose kliubuose dema/ 
gogišku būdu mulkina darbi-Į 
ninkus, prižadėdami jiems vi-' 
šokių gerovių. Jų tarpe yra | 

j koksai tai “Geležinio' Vilko 
Kliubas,” kuris turi buveinę 
ant Pirmos gatvės; jis surengė' 
prakalbas republikonų naudai, i 
Tenai Frank Roden (Raudo
nius) irgi nori gauti kokią nors 
vietelę; prisikvietė jaunuolių 
bedarbių, irgi mulkino juos, o 

■magaryčioms girdė alum.
Negana to, < vietiniai politi

ni “išsitriksino,” kad 
užkinkė savo naudai darbiniu-! 
kų v a i k u č iu s, prirengda- j Draugijų Adresai, Kurios 
plakatų, o tie su visokiai nuo I 1UH Laisvę UZ Ol gUIlH 
sąšlavyno pririnktais “kenais” • 
bubnuoja, maršuodami gatvė-i 
mis.1 Tą prisiėjo matyti ket
virtame “warde.” Bet koks 

. skirtumas tarpe demokratų ir j p|rra

“pri-I 
kliu-; 
viso-;

Programa Bus Išpildyta Sekančiai:

Šeštadieni, Gegužes 28, Piknikas Preside 2-rą Vai. Po Piety;
Šakiai nuo 8 iki 12 Va!. Nakties

Sekmadienį, Gegužes 29 prasidės 12-tąvai. dieną. 3-čią valandą prasidės mu
zikėle programa, dainuos visi chorai, bus muzika ir įvairūs ‘amusements.’ 

Nuo 12 vai. prasidės naktiniai šokiai, tęsis iki 4-tai valandai ryto.

Pirmadienį, Gegužės 30/prasidės 10vai. ryte ir trauksis visą dieną įvairūs 
sporto žaislai ir pamarginimai. Nuo5-tas iki 11-tos vai. šokiai. Gerai ži
noma BERT ORRIS ORKESTRĄ išppildys šokių programą.

Karnivalas trauksis visas tris dienas ir naktis.

Iš programos matosi, kad bus smagus piknikas, todėl tikimės turėti daug 
svečių. Komitetas nuoširdžiai kviečia iš visos apielinkės ir vietinius, skait
lingai atsilankyti.

Rengimo Komisija.

tfumi

Lucille Wright to Tour 
Country

Oh yes. Here’s something 
else you’ll have to ■ get busy 
on. Lucille Wright the 11 
year old sister of Roy and 
Andy Wright two of the 
Scottsboro boys, is going on a 
tour to help save her brothers 
and the seven other boys from 
the electric chair. She is a 
Pioneer now and is doing all 
she can ,btit it is up to all the

grupėj) iki 1 vai.
Po pietų, nuo 2 iki 3:30 vai. 

būna politinės lekcijos bendro
se klasėse vadovybėj instruk
torių. Nuo 3 :40 iki 6 vai. va
karo vėl studijavimas grupėse 
po vadovybe grupių kapitonų,] 
išrinktų pačių grupės studen
tų. Liuosi klausimai visur ir 
visuomet.

Teorija tampriai surišama 
su organizacine klasių kovos 
politika, o praktika su siste- 
matinga planinga teorija.

Mokyklos instruktoriai ir 
patys., yra pasižymėję klasių 
kovoj vadai, išimtinai visi per
ėję Amerikos kalėjimų basti-. 
lijas. < ! '

Kaip daktarai laboratorijo
se pjausto—egzaminuoja ligo
nius,1 taip mes .egzaminuojam 
kiekvieną darbininkų kovą, 
kiekvieną pralaimėtą ar laimė
tą streiką ir jų priežastis smul
kmeniškai. Trumpai sakant, 
iš savo klaidų mokinamos.

Studentai pačioj mokykloj 
mokinames ir praktikuojame 
darbininkišką demokratiją if 
discipliną. Visuotinam studen
tų susirinkime išsidirbom tai
sykles—įstatymus; Pav.: iš ry-

'dentai kalbėtojai siunčiami j 
kasyklų kaimelius kalbėti. Ke
lionės lėšų nėra. Turi tuom 
laiku ten ir būti...

Mokiniai yra labai didelia
me ūpo pakilime; visi jaučiam 
asmenišką atsakomybę revo
liucinėj kovoj.

Ši mokykla rengia revoliu-, .... o 
cijai vadovus, bet labai daug ■ ie^.u . .1 <onlL ’ 
išknis U’a JOkl°- - ------ ------- -

J ; šingi bedarbių apdraudai. Vie-!
Draugai ,paremdami šią mo-Į tinę demokratų valdžia jau | 

---- .-——.- i.—4- ’dabar rengiasi prie žudymo] 
darbininkų., nes lavina savo 
policininkus prie geresnio šau
dymo, bet kam ? Ar gengste- 
rių šaudymui? O ne, ir dar 
ne. Tas viskas rengiama prie 
žudymo darbininkų, prie atei
nančių streikų stambesnėse 
dirbtuvėse.

Draugai darbininkai! Be- 
. sirengiant prie šių rinkimų, 
j mes turime žinoti, už ką mes 
turime balsuoti, šiuo klausi
mu Eližabetho Lietuvių Komu- 

' nistų Frakcija šaukia jus visus 
Į į viešas diskusijas ketvirta- 
! dienį, 25 dieną gegūžes (ket- 
I virtadienis yra geguž. 26 d. 
—Red.), LDP. Kliube/ 69 So. 
Park St., 8 vai. vakare. Tu
rėsime gerą kalbėtoją. Taip- 
.gi. kviečiame visokio plauko 
'liefuviškus' polinkierluš ' ateiti 
ir aidinti s'avb’ dėmokrhtų bei 
republikonų poziciją. ' ' : ,

Eliž. LiėticorAfi’hkcija.

kyklą apsimokėjimui bent vie- ' 
no užkandžio ar keleto kny
gų nupirkimui del studijavi
mo, padarytų didelį žingsnį 
pirmyn> revoliucinėj kovoj.

Mokykla tęsis iki birželio!
16 d.

School Committee,
1840 Center Ave., j
Pittsburgh, Pa.

C. Herman (Arminas).'

ELIZABETH, N. J
Rinkimą Kampanijos 

, Klaūsimū
Daugelis m:ąsų draugų 

taip darbininkų neįmano, kaip 
reikšminga ;ir. svarbu dalyvau
ti rinkimų kampanijoj. O šis 
klausimas turėtų būti dieno-: 
tvarkyj kiekvieno susirinkimo, 
kiekvieno mūsų judėjiiho (Jar-. 
bo, nes dalyvavimas rinkimų 
kainpdnijoj yra didėlės politi
nės ir ekonominės reikšmės 
mūsų kovoj su kapitalistine sis 
tema. Dabartiniu laiku visos 
Eližabetho darbininkiškos or-į 
ganizacijos ir mūsų veikiantie
ji draugai turėtų labai geį’ai 
susidomėti šiho klausimu, yplač 
dabar, kada Elizabėthė ir/hp-. 

_ t___v___ __________  , lėliukėje stambiausios j'dirbtū- 
to 7:30 vai. atsikelti, lovukesĮvės arba visai uždarytos arba 
pasitaisyti. Kadangi mes toj j tedirba dali laiko. • 
pačioj svetainėj mokinamos, Į Standard Oil Co. I indene 
valgom ir miegam, todėl turi-1 paleido :200 darbininkų. Sih- 
me patys sau pasitarnauti ir ger Sowing -Machine CO. dar; 
viską tvarkoj ir švaroj užlai- atleidinėja, bet tuo pūčiu šy- 
kyti. Laike lekcijų nevalia iš kiū daro i’ėk'dnštr'hk'cijas ga
liamo išeiti; 12 vai. nakčia tu-L minimai amunicijos Japonijai, 
n visi užgesinti lempas, gar- ir ,kaip dirbtuvių darbininkai 
šiai nesikalbėti lovose; yra ir praneša, jau gauta didelis 
daugelis? šmbjkęsnią; dalykėlių, koptraktūs darymui amunici

ir

TEISYBĖS MYLĖTOJU VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.

IR

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

V»Iffy»a -1931 metam:
, , . . ...... W. Golusevičla, 51 Glendale St.Pamatiniai nė“ ! rirm. paeglb. A. Sauka,

_ . ...... . 256 Ames St.Ir Vieni If kiti prie-1 Nutarimų rafit. J. Stripinis.
i 49 Sawtelle Ave.
• Turto rafit. K. Venslauskis, 

12 Andover St.
j Ligonių rafit. M. Jazukevičia.
, 153 Ames St.

Iždininkas M. Miškinis, 
9 Burton St.

Iždo globėjai: P. Krufias, 141 Sawtelle Ave., 
B, Zdanavičių, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hautington St. 
Visi Montell. Mass.

Valdyba 1931 Metam:
Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo

line, III.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—

25th St., Moline, III.
Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 

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

Avė., Moline, III.
Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th

Avė., E. Moline, 111.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48tb St

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St.

Moline, III

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaskiaučius 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.

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge- 
riaušio 
navimo

JUOZAS KAVALIAUSKAS

patar- 
ir už 
kainą,žemą

nuliūdimo va- 
landoje šauki- 
tęs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: įSo. Boston 0304-W

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose
Užtikrinu, kad mano pa- <]> 
tarnavimas bus atatinka- * 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdiipo valan- ♦ 
doje, prašau .kreiptis prie .1 
manęs sekančiu antrašu: l

1439 South 2nd Street
PHILADEL PHIA, PA. < >

Telefonai: Bell—Oregon 5136 t
Keystone—Main 1417 <|>

..... W LOTINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABET1IE

II ■ I. K. ■ ■■»■—■ . R.*  ■    l i, .w ..... . .

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

įvairių karštų gčri
mų, ypač k u o in e t 
S" risi sužalęs, gausi

Mg V 0,1 A S, ■
pgi ir gardžių už

kandžių. .
Turi didelę svetai
nę, tinka in k ba~ 
Hanjs, tėhtrams, ve
stu včnas, sporto pa
rengimams, ir i. t., 
tik 3 blokai nuo 
Btaėn Island For
ty.

Luti in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Eližabetho, 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. Mūyų patarna
vimas prielankus.

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

6» S. PAKk Ši., JKX'MtiAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity l-87ft “

tortini i

DR. ZI..NS 110 EAST- 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M. 
Nedelioin — 10 A. M. iki 4 P. M.

■ ' ■j ,u 1 L U*X*k*X

Įsikūręs 25 Metai
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. Puslapis Šeštas . LAISVE Pirmad., Gegužes 23, 1932

VIETINES ŽINIOS
Drauges Moterys Šau
kia Rinkt Piliečiu Para
šus Kom. Kandidatams

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo Amerikoj pirma kp. 
yra pasiskyrus pirmadienių 
vakarus sutartinai rinkt pilie
čių parašus, kurie reikalingi 
Komunistų Partijos kandida
tams į valdvietes ateinančiuo
se rinkimuose. Pereitą pirma
dienio vakarą tam darbui atė
jo į “Laisvės” raštinę dvi 
draugės partijietės ir dvi ne- 
partijietės. Bet šiandie, gegu
žės 23 d., turėtų sueit daug 
daugiau, kaip kuopos narių, 
partijiečių, taip ir pašalinių 
darbininkių.

Ateikite j “Laisvės” raštinę 
šio pirmadienio vakare. 7-tą 
valandą su kitomis, jau prity
rusiomis draugėmis eisite rikt 
piliečių parašų. Taigi nesidro
vėkite tos, kurios dar niekad 
pirmiau to darbo nedirbote. 

xPirm išeisiant iš raštinės bus 
duota blankos, gatvių kortos 
ir reikalingi paaiškinimai.

Komisija.
Vyrai darbininkai turi ne- 

užsileist moterims parašų rin
kime Komunistų Partijos kan
didatams. Juk tai vienatinė 
darbininkų kovotoja ir užtarė
ja šiais krizio laikais, kada 
kapitalistai bedarbius badu 
marina, o dirbančius begali
niai engia, spaudžia ir perse
kioja.

1,000 Studentų Dalyvavo 
Protesto Demonstracijoj

BROOKLYN.—1,000 Brookly- 
no Miestinės Kolegijos studen
tų penktadienį demonstravo 
prieš Boro Hali; protestavo 
prieš naujus studentams užde
damus mokesčius ir reikalavo 
panaikint visus pirmesnius 
mokesčius kolegijai, kadangi 
tai yra įstaiga, užlaikoma pi
nigais, išrenkamais iš gyven
tojų, pavidale taksų. Sykiu 
studentai protestavo, kad Bro- 
oklyno Kolegijos valdyba pa
naikina studentų teisę susi
rinkti ir laisvai savo mintį iš
reikšti. Studentai kalbėtojai 
pašiepė ir numaskavo miesto 
valdininkus, kurie graftiškai 
glemžia sau miesto pinigus, o 
dabar sumanė pagelbėti mies
to iždui, uždėdami didesnius 
mokesčius studentams, lan
kantiems miestines kolegijas.

Demonstracijoj dalyvavo ir 
tam tikras skaičius studentų iš 
Hunter Kolegijos. Kalbėdami 
už studentu reikalus, jie nepa
miršo išreikšt protestą prieš 
algų kapojimą mokytojams 
bei profesoriams ir prieš jų 
skaičiaus mažinimą.

Demonstracija buvo suruoš
ta pagal sumanymą Naciona- 
lės Studentų Sąjungos, kurioj 
yra nemažai pritariančių revo
liuciniam darbininkų judėji
mui. ’ 1 j v-'

Suturėjo Bedarbių Šeimos 
Išmetimą iš Namų

BROOKLYN. — Penktadie- 
nį buvo atsiųsta šerifai su tam 
pasamdytais darbininkais, kad 
išmėtyt į gatvę rakandus vie
nos bedarbių šeimynos, gyve
nančios po num. 2333 Ches
ter St. ir negalinčios užsimokėt 
už kambarius. Tuo tarpu Be
darbių Taryba su proletarais 
kaimynais sušaukė mitingą 
prieš tą namą ir perkalbėjo 
darbininkus, kad susilaikytų ir 
nemėtytų bedarbių rakandų iš 
namų. Kada jų dalis jau bu
vo išmesta ant šaligatvių, mė- 
tytojai pradėjo tarp savęs kal
bėtis, “juk mes nenorime būt 
skebais;” ir tolidus jie atsisa
kė nuo to darbo. Tuomet kai
mynai bedarbiai ir dirbantieji 
supuolė ir atgal vidun sunešė 
išmestus baldus. Tatai maty
dama policija, užpuolė ir iš
blaškė mitingą gatvėje, kur 
šimtas d a r b i n inkų klausėsi 
prakalbų. Buvo kalbama prieš 
bedarbių mėtymą iš namų ir

Streikuojančių Siaučių 
Masinė Demonstracija 
Long Island City

Brooklyniečiai ir Meno 
Sąjungos 3 Apskričio 
Metinis Piknikas

turčių pasivažinėjimui ir pa- 
jodinėjimui, Darbininkams gi 
peyalia įkelt koją čia, ten ir 
kitur.

Long Island City streikuo
janti darbininkai L Miller 
čeverykų kompanijos šį pir
madienį, 12 vai. dieną, išeina 
į demonstraciją prieš uždar
bių kapojimus, darbininkų pa- 
leidinėjimus ir prieš nepaken
čiamas sąlygas abelnai. De
monstracija prasidės nuo strei- 
kierių centro, 43-rd Avė. ir 
Crescent St., vadovaujant kai
riajai Industrinei Čeverykų ir 
Odos Darbininkų Unijai.

Streikieriai šaukia kitus dar 
bininkus prisidėt prie jų de
monstracijos. P r i važiavimas 
parankus Long Island pože
miniais trauk iniais-eleveite- 
riais; reikia išlipt ant Queens 
Plaza.

Prole tarų Meno Sąjungos 
Trečio Apskričio piknike ge
gužės 29 d., Willicks farmoj, 
Lindene, N. J., dainuos keturi 
chorai, susidedanti iš 300 dai- 
ninkų, daugiausia jaunuolių, 
būtent, Bangos Choras iš Eli- 
zabeth’o, Pirmyn Choras iš 
Great Neck’o, Sietyno Choras 
iš Newarko ir Aido Choras iš 
Brooklyno.

Broęklyniečiai tą dieną tu
rėtų praleisti piknike su cho
ristais, kur galima bus links
mintis net iki ryto, kadangi 
ant rytojaus, gegužės 30 d. 
yra amerikoniška šventė, De
coration Day.

Pikniko ’ komisija kreipiasi 
kad į pikniką važiuotu- 

sykiu su Aido 'Choro na
ktine keliaus busu. Ke- 
ten ir atgal kaštuos tik- 

Užsirašykite “Lais-

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedčlioni nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

“frė-

PASINAUDOKITE
Moterims turėt Cameo špil

ką, tai didelis papuošalas. Ku
rios norėtumėt ją įsigyt, tai 
kreipkitės pas manę, ir turėsit 
progą nusipirkt 40 nuošimčių 
pigiau, negu paprastai. Špilka 
dviejų colių ilgio ir colio ir 
pusės pločio; auksiniai
mąi”; su deimantu. Pardavėm 
po $20.00; dabar parduodu 
už $12.00; taip pat mažesnes 
pardavėm po $12.00; dabar 
parduodu po $8.6,0 ir tt.

Moteriški laikrodėliai, kaip 
žinoma, geriausių kompanijų 
Waltham ar Elgin, auksiniais 
viršeliais su 15 akmenų, par- 
siduodavo po $60.00; aš par
duodu po $35.00; taip pat ir 
vyriški laikrodėliai.

, Aš norėčiau atkreipti atydą 
ypatingai pažįstamų ai* šiaip 
norinčių pirkt geresnį iš auk
sinių daiktų, kad kreiptųsi pas 
mane, o persitikrinsit, kad I

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.
*

Dokumentai Maj. Walkerio 
Parsidavimo Kompanijai

i jus, 
mėtė 
riais, 
lione 
tai $1;
vės” raštinėje pas drg. Buknį gausiį pigiau ir geresnį ūžti-1 
arba vakarais pas drg. J. Sau-; krinimą. Aš kreipiu atydą ir- 
lėną važiavimui busu su aidie-i tolimesnių miestų lietuvių, o! 
čiais; bet užsisakymus vietų ypatingai savo asmeniškų pa-
važiavimui priduokite ne vė
liaus, kaip iki penktadienio, 
gegužės 27, užsimokėdami po 

. Nes šeštadie
nį, gegužės 28, jau turėsime 
pranešti busų kompanijai, tad 
komisija turės iki to laiko ži
noti, kiek busų samdyt.

Draugai brookliniečiai ir 
brooklynietės, sukruskite, kad 
kitos kolonijos savo publikos 
daugumu nepadarytų sarma
tos Brooklynui.

Rengimo Komisija.
(121—122)

NEW YORK. - 
Smith, promoteris 
busų kompanijos išrašė majo
rui Walkeriui čekį-laišką, su
lig kurio jis galėjo gaut $10,- 
000 iš banko. Tą čekį majo
ras gavo 1927 m. rugsėjo 9 
d., o ant rytojaus padėjo sa
vo parašą po leidimu, pagal 
kurį Equitable busų kompani
jai išimtinai leidžiama varyti 
biznis, išvežiojant žmones 
Queens paviete. Majoras Wal
keris ne tik pasiėmė tą dešim
tį tūkstančiu sulig gra’fto če-’ n « i. m i . • 
kio, bet dar $3,000 viršaus. Bedarbiu Mokytojų Mitingas |n,mi! 
Tą perviršį atmokėjo bankui 
pats J. Allen Smith, Equita
ble busų kompanijos šulas. __ , x ., ± _.

To šmugelio čekių ir laiškų Mokytojų Sąjunga turėjo pro- 
fotografinės kopijos buvo pa-jes0 m,t,,ng? sestadienj Pro- 
twirtA. s«hnn, tvrin»i»wni! testavo. kad miesto valdovai 

paleidinėja vis daugiau moky
tojų, neva taupydami iždą; 
bet jie patys tą iždą širikuoja 
visokiais šmugeliškąis gešef- 
tais. Mitingui pirmininkavo 
Roger Baldwin, veikėjas Pilie
tinių Laisvių Sąjungos.

J. Allen, 
Equitable dolerį išanksto.

n i (rP(ni7DQ 9 R

NEW YORK. — Bedarbių

hnvn nB._; testo mitingą šeštadienį. Pro- 
tiektos Seabury tyrinėjamai!
komisijai. Majoras veja šalin 
reporterius, bandančius jį- pa
klausti apie tą gešeftą ,kur jis, 
papirktas, išsistengė miesto val
dyboj leidimą Equitable kom
panijai varyti biznį ir mokėti 
už tai miestui penkiais procen
tais mažiau, negu siūlė kelios 
kitos kompanijos už tokį leidi
mą. Tai buvo aiškus suokal
bis prieš miesto iždą, kurį ma
joras Walkeris sakosi “tau
po.”

Piešdami sau pasakiškai di
deles algas ir pagedusiai šmu- 
geliuodami, miesto valdininkai 
“taupo,” nesurasdami pinigų 
mirštantiem badu bedarbiam.

Panašiai dedasi ir Queens 
paviete, kurį valdo republiko- 
nai. Tatai privalo turėti min
tyje darbininkai ateinančiuose 
rinkimuose ir balsuoti tik už 
Komunistų Partijos kandida
tus, ir nei vieno balso taipgi 
nenumest socialistams, kurie 
yra sėbrai ir talkininkai graf- 
te paskendusios valdžios.

Trumpai

New Yorko valdžia skelbia
si, kad trūksta $2,000,000, ku
rie, sulig pirmesnio apskaitlia- 
vimo, reikalingi naujų moky
klų statymui ir požeminių gelž" 
kelių užbaigimui.

NEW YORK. — Th. E. Cur- 
ran, buvęs finansų kontrolie
rius Worcester druskos kom
panijos, prisipažino, kad jis 
suklastavo kompanijos čekį 
ant $80,000 ir su tuo čekiu 
gavo $20,000 sau paskolos iš 
banko.

Lietuviškos Radio 
Valandos

NEW YORK. — Viena 
negrė žuvo ir dvylika juod- 
spalvių įnamių tapo sužeisti 
p.er gaisra po num. 20 E. 134- 
th St. '

žįstamų kreiptis pas mane. Aš 
patariu—kurie turite susiga
dinusius laikrodėlius, atsiųs
kite; mes atydžiai pataisysim 
ir prisiųsim; tik siunčiant rei
kia “inšiūriti”.

Su pagarba,
Viktoras Januška, Jc’werly 

Store, 127-17 Liberty Avenue, 
Richmond Hill, L. I., N. Y.

(Skelbimas)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA groserne ir delica

tessen krautuve. Labai gera biz
nio vieta, apgyventa įvairiomis tau
tomis, galima daryti puikų pragyve- ‘

Parduosiu už pigiai, nes yra 
svarbi priežastis pardavimui, kurią 
sužinosite ant vietos. Atsišaukite: 
642 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

(120-12,1)

Telefonas: fitagg 2-91015

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

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.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedeldienių

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

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

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir cironlikai vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odoa. 
Padarau iityrimy kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 881 

Nesr York, N. Y.
Vala ndos PriSanimoi 

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 p« pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

TELEFONAS / ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

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

|žanga Dieną ir Naktį 50c 
Sukatos vakare 75 centai

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

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

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

Daugelį sykių girdėjau žmo-i 
nes kalbant apie Brooklyno i 
radio lietuviškas valandas;! 
daugelį gavau visokių nuogir
dų apie programos tobulumą 
ir jos trūkumus. j

Vieni sakė, kad tai yra pie
meniškos valandos, kiti, kad 
atsirado naujas pedagogas 
skelbimui iš savo pilvo išluptų 
naujų lietuviškų .žodžių, ku
rių vieni turi angliškas šaknis, 
o kiti, tai nei pats “pedago
gas” nežino, kokioj dirvoj ir 
trąšoj jie augę ir bujoję. . .

Pereitą ketvirtadienį netikė
tai teko pasiklausyti ir man 
pačiam. Tai tikrai “lietuvių 
tautą ir kultūrą kelianti pro
grama.” Jeigu per radio būtų 
tik atsidavę agurkų ir alaus 
kvapas, tai būčiau manęs, jog 
atvaizduoja vienos senoviškos 
“susaidės” pikniko margo svie
to palaidą programą Dexter 
Parke...

Girdėjęs.

NEW YORK. — Bejodinė- 
jant Central Parke turtuolei 
D; J; Brennanienei,' pasibaidė 
jos arklys! ir ponia tapo už
mušta. Mažai, turbūt, 'kas 
gailisi. Nes Central Parke ge
riausios'vietos yra naudojamos

už reguliarę piniginę pašalpą 
kiekviena#! bedarbiui iš val
džios ir kapitalistų iždt£.

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) r : :

“BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos ■ 
darbininkų ir kaimo įbiėdnuo-

< t t

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsų,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudų ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžių, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke nri- 
: valo užsisakyt “Balsų.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams . . . . .. $1.50 
šešiems. mėnesiams • U .80

* Pavienio num. kaina . .05

f

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

A, M. Balchunas, Savininkas TeL, Stagg 2-5938
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MATHEW P. BALLAS INC 
(B(ELAUSKAS) 
GRABORIUS

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

MŪSU ĮSTAIGA ATLIEKA „SEKANČIUS, DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM Į KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANS1NĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZM V1ETAk SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUS1A1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

į * vXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxw v V W XXXXV w jot kV m* A AAAAA

! Laikrodžiai, Deimantai h*I z
I Auksiniai Dalykai
i Dovanom ar patys sau tiorėda-
■ mi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką iš auksinių
| nokite, kad pas mane
■ sipirksite.

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus. 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš

I stengsiuosi pilnai patenkinti.
i Williamsburgiečiams, kuriems 
■ pertoli 'pas mane atvežti pataisy- 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
T daiktus, palikite “Laisvės” ofise.
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu į .“Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje/’

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad Derkeliau savo studiją 

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

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

LAIK-
NAU-

MADOS

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI■
j JAUSIOS
!už PRIEINAMA

KAINĄ

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

4

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,

įkaini
O

o

o

o

o

o

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

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 3 po pietų ir n.uo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
__ ____\ i I. :
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