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SSSR. Mtoriyf
Gamyba Auga

MASKVA. — Charkovo 
traktorių fabrikas jau pa
daro po 90 traktorių į die
ną. z Gi Stalingrado fabri
kas padaro 144 traktorius. 
Vadinasi, jau perviršijamas 
nustatytas planas, nes buvo 
reikalaujama tik 140 trak
torių Į dieną. Bet Stalin
grado darbininkai tuo atsie- 
kimu dar nepasitenkina. Jie 
nuolatos didina gamybą ir 
šiandien yra pasistatę už 
tikslą taip praplėsti fabriką, 
jog bus padaroma 200 trak
torių i diena! v v *>

|VAIRIOS ŽINUTĖS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!
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Beriyno Darbiai Išdaužė JAPONIJOS IMPERIALISTAI PLANUOJA UŽGROBTI SO- 
! Japonuos Ambasados Langus

BERLYN. — Gegužės 21 
d. Čionai darbininkai demon
stravo prieš Japonijos impe
rialistus, kurie provokuoja 
Sovietų Sąjungą į karą. 
Darbininkai užpuolė Japoni
jos ambasadą ir ištaškė lan
gus.

VIETŲ-CHINU GELEŽINKELI; TAI BUS PIRMAS ŽYGIS PRIE 
KARO PRIEŠ SOV. SĄJUNGĄ

Quincy, Mass.—Laivų sta
tymo darbininkai laiko ma
sinius susirinkimus ir ren
giasi kovai prieš paskelbtą 
algų nukapojimą. Įkurtas 
tam tikslui specialis komite
tas.

Half Moon Bay, Calif. — 
Žirnių rinkėjai išėjo į strei
ką. Kovon stojo 1,500 dar
bininkų. Jie reikalauja 75c 
už žirnių maišą, vietoj 50c.

Denver, Colo.—Dar 2,000 
runkelių darbininkų išėjo į 
streiką. Policija suareštavo 
22 streiko vadu.

Bayonne, N. J.—Robert 
Knault pašovė pačią, nušovė 
savo 10 mėnesių sūnų ir 
pats nusišovė.

Bombay, Indija. — Per 
vieną pereitą savaitę čionai 
policija nužudė 157 žmones 
ir pasiuntė į ligoninę 1,660.

Varšava. — Pilsudskio so
stinėj darbininkai buvo iš
ėję į gatves gegužės 1 d. ir 
demonstravo. Policija puo
lė mušti demonstrantus.

* Suareštuota 350 darbininkų.
Maskva. — Tapo pasira

šyta nepuolimo sutartis tar
pe Sovietų Sąjungos ir Es- 
tonijos. Dar vienas paro
dymas, kaip Sovietų valdžia 
stengiasi palaikyti taiką.

Paryžius. — Čia gaunami 
pranešimai, kad ir fašistinėj 
Italijoj revoliuciniai darbi
ninkai apvaikščiojo 1 d. ge
gužės. Ant kojų buvo pa
statyta visa Mussolinio po
licija ir milicija. Viešų su
sirinkimų darbininkai nega
lėjo laikyti, tai prisisegę ne
šiojo raudonus ženklelius. 
Fašistai užpuldinėjo darbi
ninkus ir plėšė tuos ženkle
lius.

Berlyn.—Krikščionių Dar
bininkų ir Valstiečių Parti
jos dvi kuopos perėjo prie 
Komunistų Partijos. Wei- 
bersbrum kuopa turi 35 na
rius, o Oberbessenbach kuo
poj yra 14 narių.
•. Roanoke, Va. — Viscose 
korporacija' bėgyje balan
džio mėnesio paleido iš dar-1 rioje sakoma, kad Socialistų 
bo 4,500 darbininkų. Partija, paėmus valdžią,

Amerikoj auga valdžios ir fašistų teroras prieš darbi
ninkus. Streikai laužomi kruvinomis priemonėmis; be
darbiai žudomi; revoliuciniai kovotojai kemšami į kalė
jimus.

BADAUJANTIS BEDARBIS NUŽUDĖ PA
ČIĄ DU KŪDIKIU IR PASKUI PATS SAU 

KAKTON KULKĄ SUVARĖ
Žudymosi Kelias yra Klaidingas; Bedarbiai turi organizuo

tis | Bedarbiu Tarybas ir Kovoti Prieš Alkį, už Pašalpą, 
už Apdraudę, Prieš Kapitalistinius Parazitus ir Prieš jy

PHILLIPS, Wis. — Čio
nai baisi nelaimė supurtė 
visą apielinkę. Geg. 21 d. 
darbininkas bedarbis Mar
tin Taras, 31 metų amžiaus, 
nušovė savo pačią, du savo 

sau 
Tai 
be-

gus neteko lygsvaros ir 
griebėsi to baisaus žygio, 
kad užbaigti kentėjimus.

Taras buvo čechoslovakas 
ir dalyvavo austrų armijoj. 
Amerikon pribuvo 1930 me
tais. O čia rado bedarbę ir 
bada. v

Ba-

kūdikiu ir paskui pats 
suvarė kulką į kaktą, 
desperacijon įpuolusio 
darbio baisus žygis.

Taras senai nedirbo.
davo jis ir visa šeimyna. O 
sveikata jo ir taip buvo silp
na, nes jis buvo pasauliniam 
kare, kariavo už kapitalistų 
reikalus ir gavo sunkiai su
žeisti. Tokioj padėtyj žmo-

PENKTAS ŽUVO
RASINĖJ KOVOJ

Sovietų Sąjungos Piliečiai Masiniai 
Areštuojami ir Kemšami į Kalėjimus

NATCHEZ, Miss. — Čio
nai tarpe geležinkelio peč- 
kurių kilo žiauri rasinė ko-! Pasaulio Plėšikams 
va. Jau penktas darbiniu-j 
kas užmušamas. Geg. 23 d. 
nežinomas bMtveidis chuli
ganas nušovė William Har- 
dey, 38 metų juodveidį dar
bininką.

Japonijos Imperialistai, Turėdami Paramą Kity Kapitalis
tiniu Šalių, Sušilę Darbuojasi, kad Sukurti Gaisrą Prieš Pa

saulio Darbininką Tėvynę; Darbininkai tur Pastoti Kelią

NUSIŠOVĖ REFORMATO-
RIJOS GALVA

BEDFORD HILLS, N. Y. 
—New Yorko valstijos mo
terims reformatorijos virši
ninkas Gordon Willey, 
metų amžiaus, nusišovė 
vo stubos skiepe.

47 
sa-
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SėkmingaKomunistų 
Konvencija New Yorke

Buvusiems Ponams 
’ Palengvintas Maisto 
; Gavimas

Jis buvo tikintis žmogus! MASKVA.^—Sovietų val- 
ir skaitė save patriotu Če-' džia patvarkė, kad buvę po- 
choslovąkijos ir Amerikos, j nai-turčiai, kuriems yra at-

tFi • T-*' m i 1 Ii i -n nei fmcinoKlaidingas Taraso kelias. 
Bedarbiai neturi eiti tuo ke
liu. Ne žudytis turi badau
janti bedarbiai, bet organi
zuotis } bedarbių tarybas ir 
kovoti už pašalpą.

SOCIALISTU PARTIJOS KONVENCI
JA PRIEŠ KAPITALO KONFISKAVIMĄ

Šumija tos 
— Hillquit, 
Į preziden- 
kunigas

MILWAUKEE, Wis. — 
Čia eina Socialistų Partijos 
konvencija. Dalyvauja apie 
300 delegatų, 
partijos tūzai 
Oneal ir kiti, 
tus nominuotas
Norman Thomas, o vice-pre- 
zidentu James Maurer iš 
Pennsylvanijos.

Randasi ir “kairysis” 
sparnas. Keturiolika dele
gatų pasiūlė rezoliuciją, ku-

KOMUNISTŲ INTERNACIONALO ATSAKYMAS 
PARYŽIAUS JUODIESIEMS PROVOKATORIAMS

stos už konfiskavimą kapi
talistinės nuosavybės be at
lyginimo. Tuoj aus pašoko 
kunigas Thomas ir pareiš
kė, kad jeigu šita rezoliuci
ja bus priimta, tai jis atsi
sakys ant Socialistų Parti
jos tikieto kandidatuoti į 
prezidentus. Tuo būdu re
zoliucija tapo atmesta. O 
tas tik parodo, kad Socia
listų Partijoj, kaip ir repub- 
likonų ir demokratų partijo
se, vienas asmuo nusako jos 
platformą. Norman Tho
mas turi kapitalo virš $30,- 
000, todėl jis priešingas ka
pitalistinės nuosavybės kon
fiskavimui. Ir visa partija 
priešinga.

Todėl darbininkams nepa
keliui su Socialistų Partija.

imtos visus pilietinės teisės, 
galės priklausyti vartotojų 
kooperatyvams ir koopera
tyvų krautuvėse pirkti mai
stą. Bet jiems tęsė krautu
vėse maistas bus parduoda
mas tiktai tada, kada visi 
darbininkai bus aprūpinti. 
Iki šiol tie nepiliečiai netu
rėdavo privilegijos koopera
tyvų storuose pirkti maistą.

“Linkui Sovietinės 
Amerikos”

Komuništų Partijos kan-

MASKVA. — Komunistų i pastangas nuplauti rankas 
Internacionalo P i 1 d omasai Į kruviniems balta gvardie- 
Komitetas išleido pareiški
mą delei nužudymo Franci- 
jos prezidento Doumer. Mat, 
Francijos valdžia provoka
toriškai buvo paskelbus, būk no, jog Komunistų Interna- 
Doumerio nužudytojas Gor- 
gulov buvęs įkvėptas per 
Komunistų Internacionalą.

Komunistų Internacionalo 
Komitetas griežtai pasmer
kia Francijos imperialistų

čiams ir suversti žmogžudy
stę ant pečių komunistinio 
judėjimo. Komitetas pabrie- 
žia, kad “visas pasaulis ži-

cionalas, būdamas masinė 
darbininkų klasės organiza
cija, pagal; savo programą, 
visuomet atmesdavo ir, šian
dien atmeta individualius te
roristinius aktus.”

New York Times korės- į laiko Anglija, Amerika ir ki- 
pondentas ponas Abend iš tos kapitalistinės valstybės 
Barbino, Mandžurijos, ra- provokacijose prieš darbi- 
portuoja, kad Japonijos im- ninku tėvynę. Tautų Lyga 
perialistai atvirai planuoja., 
užgrobti Sovietų-Chinų val
domą Rytinį Gelžkelį. O šis 
geležkelis yra svarbus punk
tas Japonijos karo planuo
se.. Korespondentas sako, 
kad visi Harbine tik}, jog 
šitie Japonijos žygiai tiesiai 
veda prie karo tarpe Sovie
tų Sąjungos ir Japonijos. 
Tai kruvini ir provokatoriš- 
ki žygiai.

Sovietų Sąjungos piliečiai 
Mandžurijoj areštuojami ir 
terorizuojami. Iki šiol su
areštuota ir sukimšta į ka
lėjimus 300 Sovietų piliečių. 
Kiti Sovietų piliečiai bėga 
nuo teroro ir apleidžia Man- 
džuriją. Japonijos plėšikų 
įrankis yra rusai baltagvar
diečiai.

Užgrobimas Chinų Ryti
nio Gelžkelio būtų pirmas’cijos Japonijos imperialis- 
žingsnis prie paskelbimo ka- tams.
ro prieš Sovietų Sąjungą. bininkUS atsisakyti gabenti 

Japonija žino, kad ją pa-! amuniciją.

NEW YORK. — Pereitą 
sekmadienį, geg. 22 d., čio* 
nai įvyko Komunistų Parti
jos miestava rinkimų kam
panijos konvencija. Apart 
partijos branduolių atstovų, 
dalyvavo daug delegatų nuo 
darbininkų organ i zacijų. 
Konvencija susidėjo iš virš 
660 delegatų nuo virš 300 orF 
ganizacijų. *

Plačiau apie šią svarbią
“Vietosleidžia Japonijai koncent- i konvenciją rasite 

ruoti armiją į MandžurijąJ žiniose.” 
Visos , karinės spėkos su-’  
trauktos prie pat Sovietų 
Sąjungos rubežiatfs. ;

Konfliktas artinasi. Bur- " ------
žuazinė spauda spėja, ■ 
Japonijos karas prieš ’Sovie
tų Sąjungą prasidės už po
ros mėnesiu. £

Washington© valdžia Ja
ponijai pristato ginklų ir 
amunicijos. Naikinimo pa
būklų fabrikai gabena gink
lus Japonijon.

Amerikos darbininkai tu
ri būti prisirengę ginti dar
bininkų tėvynę nuo imperia
listinių užpuolikų. Komuni
stų Partija šaukia darbinin
kus amunicijos dirbtuvėse 
priešintis gaminimui amuni-

Kiek Amerikoj yra • 
kad Krikščionių Parapi jonu

Ji ragina laivų dar-

---- -------,------ .-------------------- ~ ---- ■--------... ■■■■■- ■ nryM 
Švedijos Komunistę Partija paspringokauluir 
Atmuša melus

STOCKHOLM. — Atskilę 
nuo Švedijos Komunistų 
Partijos renegatai pradėjo 
leisti bjaurius gandus, būk 
kapitalistas Kreuger, kuris 
nesenai nusižudė, finansavęs 
Komunistų Partiją. Tai 
bjaurus melas. Švedijos 
Komunistų Partija dabar iš-

MIRĖ
EVANSTON, Ill. — Dr. 

Yeetman, 38 metų amžiaus, 
valgydamas vištieną, pa
springo kaulu kelios dienos 
atgal ir dabar mirė. Kau
las įsispraudė į gerklę ir vi
sos pastangos išimt nepa
vyko.

“Christian Herald” skel- 
1 bia, kad šiandien Jungtinė
se Valstijose yra 40,752,443 
įvairių krikščioniškų bažny
čių nariai, bei parapijonai. 
Jie sudaro 40 nuoš. visų ša
lies gyventojų. Vadinąsij 
parapijonai randasi mažu
moje.

Pereitais metais bažnyčios 
tegavo 433,656 naujus na
rius. O visos krikščionis-, 
kos bažnyčios Amerikoje tu
ri 223,617 kunigų bei agen
tų. Vadinasi, per metus laiš
ko vienas kunigas teatvertė 
prie vieros tik du žmones! 
Matote, kaip tamsinimo dar
bas sunkiai eina.

1931 metais kunigų skai
čius paaugo 2,536.

Havana, Kuba.— Reakci
nė Kubos valdžia nutarė 
neužilgo išdeportuoti 40,000 
ateivių darbininkų, kurie, 
girdi, virto elgetomis ir ba
dauja.

didatas į prezidentus d. W. ^e^°v °^cįa\i pareiškimą ir 
Z. Foster parašė knygą 
“Linkui Sovietinės Ameri
kos.”: . Populiariškoj kalbo
je jisai plačiai išdėsto Ko
munistų ’Partijos programą 
ir paduoda argumentus, ku
rie veda prie (revoliucijos 
Amerikoje. • Plačiai anali
zuojama dabartinio krizio 
padėtis ir nurodomas komu
nistų kelias išėjimui iš jo.

Ši svarbi knyga turėtų pa
siekti lietuvius darbininkus.

griežtai užginčija tuos bjau
rius melus.

Atydai New Yorko Delega
tą į Komunistą Partijos 
Nominacijos Konvenciją

Sustreikavo Ukmergės
Batsiuviai <GIRIA JAPONIJOS

KARINIUS ŽYGIUS
PARYŽIUS. — Rusas 

baltagvardietis Aleksander, 
kuris tevadina save “kuni
gaikščiu,” giria Japonijos 
karinius žygius prieš Sovie
tų Sąjungą Mandžurijoje ir ,
tvirtina, kad neužilgo karafe valdžia padeda dirbtuvės sa- 
tarpe tų dviejų šalių buš pa
skelbtas.

Kauno spauda praneša, 
kad Ukmergėje sustreikavo 
Pilipavičiaus dirbtuvės dar
bininkai batsiuviai. Darbi
ninkai stojo prieš nukapoji- 
mą algų 25 nuoš. Smetonos

vininkui 'Sulaužyti darbinin
kų streiką. . ' < -

Gegužės 28 ir 29 dd* 
Chicagoj įvyks Komunis
tų Partijos nominacijos 
konvencija. Iš New Yor
ko važiuos daug delega
tų. Antro Distrikto rin
kimų kampanijos komite
tas prašo, kad visi darbi
ninkų organizacijų atsto
vai, kurie yra išrinkti į 
Chicagos konvenciją, tuo- 
jaus raportuotų komitetui 
po adresu: 50 East 13th 
St., Room 505. Turite su 
savim turėt nuo organiza
cijos mandatą ir kelionės 
jėšU. Kartu bus važiuo
jama, tai daug pigiaudė- 
šuos.

ATYDAI LIETUVIU BUVUSIŲ KAREIVIŲ
Daug yra lietuvių darbininkų, kurie dalyvavo per

eitam imperialistiniam kare. Gyvuoja Buvusių Kar
eivių Darbininkų Lyga ir dabar varo kampaniją, 
kad valdžia atmokėtų bonus. Rengiamas masinis, 
maršavimas į Washingtoną. Taip pat renkami 
rašai už bonus.

Mes raginam visus lietuvius, buvusius kareivius, 
tuojaus išpildyti sekamą balotą ir pasiųsti ten pat 
nurodytu adresu:

BONUS BALLOT
Mark an X

I am in favor of cash payment of the bonus to all [”"1 
veterans *-—J

I am in favor of a veteran’s march to the capitol ["“1 
at Washington L—I

Name .........................................

Address.....................................

City............................................

What outfit did you serve in?

• What organization are you in now? Send this to: Work
ers Ex-Servicemen’s League, 1 Union Square, Room 715, 
New York N. Y. ' - » •• !

State

MkMfe
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Renegatas Prūseika ■ Juk jeigu viskas būtų pui- 
“Klampynėj” (No. 20) apie ku, visi žmonės gyventų ge- 
savo “armiją” štai ką sa-Įrai, jeigu nebūtų skurdo ir 
ko: vargo, kurį kenčia milionai

Mušeika pasirodo aiškioj TAUTIŠKI ■ POLITIKIERIAI R • '1
kapitalizmo gynėjo rolėj, j ■■ VANAUfiC DCDADDIAI

Šis visuotinas ekonominis ■ AAllAUUd DEiLIARDI/U
'krizis yra tragiškas kapita-! _______
ližmo ,smukimas. Ir štai Pradėjus smukti supuvu-1 gieji darbininkai būtų taip 
Prūseika atvirai apgailės-1 sįam kapitalizmui, darbinin- • sau turtus vilioję ir krovę, 
tauja pūvantį kapitalizmą; klasė atsidūrė vargo ir i darbininkų ir bedarbių rei- 
jis maho, kad jo bpdftunis- skurdo sūkuryj. Darbinin-! kalais būtų nesirūpinę, tai

Pradėjus smukti supuvu-1 gieji darbininkai būtų taip 
I <1 Iz" O H 1 4“ <1 1i r» vn iii z-3 n tiži Ii i vi iii ‘ n <i i i 4*iin4*iizi vnlixxizi 1

Socialfašistų Svarbiausia Problema
. Nesibijokite, draugai, ekst- žmonių, tai nebūtų J’į”^ „S? .ikai.ir bedarbiai, pajutę var-j šiandieną Jų .nė vienas ne-

ty, jeigu ne tas krizis. Kuo-'! 
met jis taip nusiminusiai' 
dejuoja del krizio, tai jis' 
pripažįsta tą faktą, kad jo j 
oportūništinė opozicija ne
turi jokios išeities iš kapi
talistinio kfizio. Jis sako, 
kad Komunistų Partijos ir 
Komunistų Internacionalo 
politika yra “kreiva politi
ka.” Bet Komunistų Par
tija ir Komunistų Interna
cionalas turi išeitį/revoliu- 

‘cinę išeitį iš dabartinio ka
pitalizmo krizio, ir vis dau
giau ir daugiau darbininkų' 
priima tą išeitį. Bet kur ! 
veda renegatų Prūseikos ir Į tįs> tai 'negalinta nutylėti, plėšė? 
Butkaus “tiesus1 kelias?” į “Dirvos” No? 19, š.m., ve- tuoja ____ ___ ... _____

•1 J I • 1 • J • 1 1*1 “ nas Toronto tautininkas-fa-1 gerą daro, kad jie kovoja gailestauti, dejuoti, kad ka- L 
pitalizmas smarkiai serga, kosTžvangutis*

: go ir skurdo leteną, pradėjo; klausytų, ir jie turėtų daug 
i savo jėgas kuopti krūvon ir turto susikrovę savo ižde. 
! bendrai kovoti prieš kapita- Tuo tarpu jie ne tik kapita
lizmą'del duonos kąsnio.

Visokio plauko šnipai ir | galo su galu.
‘fašistai, matydami, kad iš j Pradėjus siausti šiai juo- 
darbininkų vienybės nėra dai reakcijai, pradėjo depor- 
juokų, pradėjo juos viso- tuoti tuos, kurie tik polici
niais būdais per ląil^raščius jos nuožiūra buvo suimti, 
ir asmeniniai, klaidinti ir kaipo “pavojingi valstybei 
skaldyti jų, bendras jėgas, žmpnės”' ir be jokio teismo 
Kiek asmeniniai tenka nu- išfdpportuojami į. jo seną 
girsti klaidinant darbinin- “kontrę.” Kas juos ten lau
kus, tai nėra reikalo cituoti, I kia ? Juos laukia tokia pat, 
bet kuomet jie ‘drįsta ir vie-1 gal ir baisesnė, ateitis. Del- 
šai per fašistų šlamštą iš tų j ko juos deportuoja, • ar jie 
suvargusių darbininkų juok- žmogų užmušė, ar banką iš-

’ Ne. • Juos išdepor- 
ve- tuoja todėl, kad jie mums

. nei komunistų, nei komunis
tinio judėjimo.

i Bet kadangi mes gyvena
me tokioj sistemoj (kapita
listinėj sistemoj), kurioj 
saujelė parazitų turi pasi
griebę turtus savo rankose, 
o milionai darbo žmonių 
skursta, tai iš tarpo skurs
tančiųjų atsiranda kovoto
jų prieš negerą tvarką. Tie 
kovotojai šiandien yra ko
munistai ir jų artimi sim- 
patikai. Šiandien kapitaliz
mas daėjo liepto galą. Kri- 

| zis smaugia kapitalizmą. , 
Ir koks gi darbininkams I Kapitalizmas nebegali to- 

tikslas padėti renegatams, i liaus žengti pirmyn. Bet 
Prūseikai ir Butkui, varyti! kapitalizmas bando išeiti iš 
kontr-revolitici’nį darbą? I krizio, dar į didesnį skurdą 
Apgailestauja, Kad Kapita- ! stumdamas d a r b i n inkus, 

lizmas Pūva 1 Kapitalistų atakos pries
lizinas ruva darbininkus didėja. Milio-Toliaus renegatas Prūsei- . , , . » ? .

ka pasirodo atviru kapitali- ' “ J

rinio tvano, kuris užliejo tū-.
i lūs labai didelius “strategus.” 

Tai baugščioj! lietuvystė nu- 
manevravo į užvėją... |
Tuo būdu tas renegatas

I netiesioginiai pasako, kad 
Visos imperialistinės valstybės dabar yra labiausiai su-i įr menka jo ^pasėkė

si rūpinusios karu prieš Sovietų Sąjungą. ( Japonija atvi-1 
rai rengiasi pradėti ataką; ant $ovįętųį gąjungdš. ' ’ Į1 

Sovietų Sąjunga, kaipo svarbus klausimas, iškilo ir So
cialistų Partijos nacionalėj konvencijoj .Milwaukee, Wis. 
Amerikos Socialistų Partija yra dalis Antrojo Interna
cionalo, kuris visokiais būdais, padeda imperialistams 
rengti karą prieš Sovietų Sąjungą.

Sdcialfašistai neapkenčia Sovietų Sąjungos. Tuo klau
simu nėra skirtumo tarp socialfašistų vadų. Tik pas 
juos kyla ginčas, kaip tą neapykantą paskleisti tarpe dar
bininkų, kaip sukiršinti darbininkus prieš Sovietų Sąjun
gą, kad darbininkai būtų nusistatę kariauti prieš Sovietų 
Sąjungą.

Pirmoje sesijoj pereitą šeštadienį, po įžanginių pra
kalbų ir sveikinimų, delegatai pradėjo debatuoti Socialis
tų Partijos atsinešimą linkui Sovietų Sąjungos. Milwau
kee miesto majoras Hoan savo prakalboj pareiškė: “Už
mirškime Sovietų Rusiją ir gvildenkime tik Amerikos 
klausimus.” Bet tas klausimas perdaug svarbus, kad jį 
visą nesvarstyti.

Tas klausimas yra svarbus milionams Amerikos dar
bininkų. Imperialistai rengiasi prie karo. Ką darys 
Amerikos darbininkai ir biednieji farm^riai? Ar jie ak
lai gins imperialistų reikalus, ar jie stos ginti Sovietų 
Sąjungą? Milionai Amerikos darbininkų ir biednųjų far- 
merių nenori karo prieš Sovietų Sąjungą.

Socialistų Partija sakosi, kad ji kovojanti už darbinin
kų klasės reikalus. Sakosi, kad ji esanti prieš kapitaliz
mą ir už darbininkų klasę. Ji nori laimėti darbininkų 
klasę rėmimui savo programos. Bet .ji yrą prieš proleta
rinę diktatūrą Sovietų Sąjungoj arba ibilę kur kitųf. į ‘

Ji prie? proletarinę revoli^ijąį į Ęęt kakįąhgi vis dides
nės darbininkų masės mato,1 kad Viėtiintelė išeitis1 iš kri- 
zio, jš tnasinio skurdo ir bado, iš imperialistinio karo, tai 
per revoliuciją nuversti kapitalizmą ir įsteigti Sovietų 
galią, todėl Socialistų Partija priversta daryti įvairius 
manevrus, idant palaikyti darbininkuose savo įtaką, ir,

Kaip Vesti Priešdarbininkišką Politiką Darbininkų 
Klases Parama

i ! jų grupelė krinka. “Ekstri- 
jnis tvanas,” reiškia, komu
nistinis judėjimas, užliejo 
net jų “strategus/7 Mato
mai, jau tūli renegatų pa
sekėjai nebenori toliaus 
klampoti 6 p o r t ū n i stinėj 
klampynėj; jie geriau pasi
traukė į “užvėją.”

stų agentu. Įvairūs kapita
listų agentai, jų tarpe ir fa- L’ 
šistas Hamilton Fish, šau
kia , rėkia, kad komunistų 
didžiausias talkininkas, tai < 
dabartinis ekonominis kri-1 
zis. Renegatas Prūseika ir- i °? 
gi tą pačią giesmę užgiedo
jo savo “Klampynėj.” 
sako? • 

“Bimbizmas” opozicijos 
prarijo. žiūrėkite, kad 

‘ neprairytų krizis. Krizis 
;didžįąusias ; ekstrinių talkįnin- 
!• kas. H • i >
' Kodėl •gi ’ krizis yra di
džiausias komunistų (su
niekšėjęs renegatas sako 
“ekstrinių”) talkininkas ?

Mat, tas krizis labai ryš- 
tuo būdu palaikyti juos kapitalizmo trečios partijos | kioj formoj darbininkams 
kempėj. i rodo kapitalizmo puvimą.

Tokie manevrai matosi socialistų nacionalėj konvenci- i Krizini didėjant, radikalė
je j Milwaukee. j ja didesni darbininkų sluog-

Pasak pranešimo, vienas Socialistų Partijos vadų, Paul 
įBlarishard, patiekė rezoliuciją neva užgyrimui Sovietų 
Sąjungos Penkių Metų Plano. Rezoliucijoj sakoma, kad 
socialistų atsinešimas linkui Sovietų Sąjungos turėtų būti 
“drafugiško neutralumo.” Tą rezoliuciją! parėmė Nor
man Thomas, patiekdamas prie jos priedą, reikalaujantį, 
kad visi politiniai kaliniai būtų paliuosuęti Sovietų Są
jungoj.

Tai štai kokis “draugiškas neutralumas.” Vięnas iš 
žymiausių Socialistų Partijos vadų nori paliuosuoti visus 
kontr-revoliucionierius Sovietų Sąjungoj, kuomet dabar 
gręsia imperialistų ataka ant Sovietų Sąjungos.

Waldman ir Vladeck savo rezoliucijoj stoja už Sovietų 
Sąjungos pripažinimą. Bet tokis raginimas pripažinti So
vietų Sąjungą, nemobilizuojant darbininkų gynimui jos, 
gynimui Chinijos žmonių ir Chinijos revoliucinio judėji- 
Ttib, nieko nereiškia; ir tūli kapitalistai kalba už Sovietų 
Sąjungos pripažinimą.

Kitas socialfašistų vadas, Algernon Lee, pasisakė už 
tęsimą atviro Sovietų Sąjungos smerkimo.

Hillquito rezoliucijoj neva formaliai užgiriama “socia
listiniai požymiai” Sovietų Sąjungoj, neva pasisakoma už 
Sovietų Sąjungos pripažinimą, bet tuo pačiu sykiu Sovie-’ 
tų valdžia išniekinama. ! j M

Konvencijoj diskusijos einą sulig raportd agendos kof 
tniteto “Sovietų Shjūn^os klausimu,” kuris tilpo “New 
York Leader” balandžio 23 d. Jame, apart kito ko, sa
koma: ' '1’ j į

“...mes pripažįstame, kad Rusijos revoliucija ir So
vietų valdžia, kurią ji sudarė, išaugo iš istorinių, politi
nių ir ekonominių, sąlygų, kurios apsireiškė Rusijoj, o 
ypatingai iš sąlygų, esamų toje šalyje pabaigoj pasauli-! 
nio karo, ir mes manome, kad nei politinis, nei ekonomi-' 
nis Sovietų Rusijos režimas, neigi metodos, kuriomis jis; 
tapo įsteigtas ir palaikomas, pritaikomos Jungtinėse Vai-’ 
gijose ar kitose šalyse moderninės vakarinės civilizaci-, 
jos ir vystymosi.”

“Kuomet nuomonės skirtumas tarpe Amerikos socia
listų, kas liečia būdą ir prospektus Rusijos ‘eksperinlen^ 
to/ yra pilnai leistinas, tai tasai klausimas mažai liečia 
socializmo problemas ir politiką šioje šalyje, ir netilri 
būt daleista “padalinti mūsų.ęilęs arba pastoti kelią su
vienytam ir sutartinam Amerikos socialistų veikimui su
lig Tarptautinės Socialdemokratijos linijos.”

Tai tokis yra oficialis Antrojo Internacionalo atsineši
mas: kad Rusijos revoliucija nebuvo ir nėra dalis tarp
tautinės revoliucinės darbininkų kovos; kad nepridera 
Socialistų partijos nariams ir darbininkams abelnai reikšt

lo neturi, bet negali sudurti

gailestauti, dejuoti, kad ka šistas, po slapyvarde “Lan- už mūsų, darbininkų reika- 
,” rašo: Dar-1 lūs.

bininkai, pasmerkime įvai- į 
rius politikavimus ir imki
me tikro darbininkiško gy
venimo, imkime tautiško 
darbininkiško solidarumo.”

Čia atrodo, kad Lankos 
Žvangučiu! ne visi namie, sesnes kruvinųjų fašistų 
Vienam sakinyj šaukia “ša- rankas. Daug nekaltų dar- 
lin politikavimai,” o toliau I bininkų yra nukentėjusių ir 
liepia imtis “tautiško dar-i kitokiais būdais. Jie kali- 
bininkiško solidarumo”.Kaip i narni ir kankinami ir visiėųi 
tautiški darbininkai gali im-' reikia teikti šiokia to- 
tiš to tikro kelio, jei pirmiau! kia pagelba. Ir visos su- 
liepi pasmerkti “politikavi-1 rinktos aukos eina ne kam 
mą,” gal šventu dūku? Kaip j kitam, o tokiems tikslams, 
tie tautiški darbininkai vai-; ' :’1 - J* B.
džios globojami, koks tau-' 
tiškų -darbininkų tikslas? 
Gal nedaryti demonstracijų, 
nesipriešinti tautiškai Val
džiai, badauti?’ O kada ta-’, 
ve suvargusį žmogelį nuka- ; 
muos, tai dūšią tiesiai į dan- < 
gų išdeportuos ir tuomet vi- ’ 

še bjaurų straipsnį prieš isas to “tautiško” darbiniu-’ 
Lietuviu Darbininku Susi-1 ko gyvenimas pasibaigs! c fn i • w _x_ į į
vienijimą. Jis pasistato sau . - :---- --- ■
klausimą: 
kairieji 
klauso Susivenijime?”

kad jį ėda neišgydoma ve-! 
žio liga. Ir jis saviškiams

. Ką mes jiems galime 
padėti? Mes renkame au
kas iš visų, kas kiek gali ir 
teikiame šiokią tokią pagel- 
bą nukentėjusiems, kad bū
tų sulaikyti nuo išdeporta- 
vimo, kad nepapultų į bai-

badauja ir kapitalistai ir jų 
valdžia atsisako suteikti 
jiems tinkamą paramą. 
Darbininkams algos kapo j a- 

1 mos. Komunistai nurodo 
- i darbininkams išeitį is to 

- i skurdo. Ir už tai vis dau- 
įgiau ir daugiau darbininkų 

Jis Pra(^e(la komunistų nu- 
| rodytu keliu. Tatai mato 
įvairūs kapitalistų agentai, 
pradedant popiežium ir bai
giant Amerikos socialfašis
tų vadu kunigu Norman 
Thomas ir renegatu Prūsei
ka. Jie siuntą iš piktumo. 
Jie šaukia: “Krizis yra di- 
džiausia§ komunistų talki
ninkas. Ką reikia daryti?” 

Ką tas parodo? Tas aiš
kiai parodo, l^ad renegatas 
Prūseika yrą ^reakcijos pu
sėj, yra kontrrevoliucionie
rių abaze. Jis labai siunta, 
kam iš priežasties krizio 
vis daugiau ir daugiau dar
bininkų stoja į kovą prieš 
išnaudotojus po komunisti
ne vėliava, o riuo jo oportu
nistinės opozicijos šalinasi. 
Jis liepia žiūrėti, kad kri
zis neprarytų jo oportu
nistinės opozicijos. . Įvai
rūs k a p i t ą lis t ų agentai 
liepia kapitalistams žiūrėti, 
kad krizis neprarytų kapi-

ne
jos 
yra

sniai. Gyvenimas verčia 
darbininkus stoti į kovą. 
Vis daugiau ir daugiau dar
bininkų pradeda nebepasiti- 
kėti kapitalistine sistema. 
Vis daugiau ir daugiau dar
bininkų pradeda suprasti, 
kad darbininkai turi orga
nizuotis po Komunistų Par
tijos vadovybe ir kovoti už 
kapitalistinės sistemos nu
vertimą.

solidarumą Sovietų Sąjungai ir ginti ją. į Socialfašistų 
internacionalas ir jo partijos veda kovą pfieš proletari 
nę diktatūrą, niekina Sovietų valdžią. . > / ‘

? > > f',;*
Socialistų Partijos konvencija mobilizuoja ;savo spė

kas kdvai prieš Jungtinių Valstijų Komunistų Partiją, 
kad nuvesti darbininkus nuo revoliūciriės\ kovos kelio, 
kad Susilpninti Sovietų Sąjungos gyniihą Ir. Į^ovą prieš 
imperiaiistinį^karą, kad susilpninti kovU pįįiėš< kapitalis
tų ofensyvą visuose frontuose, nes tą kovą, šiandien veda 

žfik Komunistų Partija. S
Hillquitas savo prakalboj tatai pasakė aiškiai, žkalbė- 

ąamaęjąpie krizį: T/yį? ? p į ’ •
| “Ktįiįunizmas nesuteiks yąį|tų-^šu7sdyoydogmatišku 
tikėjiniu, parodingais juokdariais, sektantiška Organiza
cija ir ;dėstruktyvė taktika niekad nepataps ’politine Spė
ka demokratinė j šalyj. ; P i p

^Vien tik socializmas siūlo protingą ir veikmingą ‘iš
eity Amerikos žmonėms, o, Japart visko, Amerikos - dar- 
jbįninkams.” ; • i • • ;

Įvairios grupės socialfašistų konvencijoj Milwaukee 
japėlrįąi užgirs tą koritr-revoliucinį'nusistatymą. Tarp 
jų skirtumas yra tik tame, kaip jų rezoliucijos ir‘deba
tai parodo, kaip geriausiai apmulkinti darbininkus, kad 
darbininkai nematytų jų kontr-revbliucinio nušištaty- 

■mb ir remtų jų kontr-revoliucinę politiką.
• Svarbu nuinaskuoti SbCįalistų Partiją ir jos kontr

revoliucinę programą Amerikos darbininkų masių akyse.
/Komunistų Partijos nominacijos konvencija Chicago j, 

gegužės 28 ir 29 dd., bus didelis žingsnis pirfnyn linkui 
to svarbaus darbo. ’ ' , t ': , D •; L ■ i ’ P

Masinėj kovoje prieš kįrp, niž4 gynimą
Sovietų Sąjtthgos ir Chinijos žmonių
ri Būt vedama prieš Socialistų Partiją^ Tkuirifįyrą Tiaihs- 
tis Amerikos imperialižkno^

.K a'W

prarytų jo oportunistinės 
opozicijos.

Tai štai kokioj buržuazi
nėj oportunistinėj klampy
nėj klampoja renegatas 
Prūseika. Ir jis dar vis 
bando į tą klampynę įtrauk
ti kuodaugiausiai lietuvių 
darbininkų. Bet jam tas ne
vyksta. Lietuviai darbinin
kai labai gerai mato jo 
kontr-rev oliucinį darbą.

Atmeta Kovą Prieš Reakci
onierius, kad Kovoti Prieš 

Komunistus
Dabar pažiūrėkime, kaip 

oportunistinėj klampynėj 
klampoja kitas renegatas, 
E. Butkus. Jis minėtam 
“Klampynės” numery para

LDSA. Pirmo Rajono 
, Piknikas Ir

Konferencija
LDSA I Rajono konferen

cija įvyks 5 .d. birželio 
' (June), 1932 m.‘ 10 vai. ry- 

Tohau L. z. piadeda pui -.^ prOgreSS Qiub Hali, Mit-
“Kokiais tikslais vinti pažangiuosius -darbi- ch’eI1 Ave

oportunistai pri- hus, kad draugijų esą daug, 
Ip o ’bedarbių komitetas dar 

po to jis cituoja iš “Lais-! ^ne^iai}htaS‘” Matyt, kaip 
vės” (gruodžio mėn., ___
m.) drg. A. Bimbos pasa
kymą:

Mes turime eiti ir pa- sudarytas. L.Ž. nerūpi dar- 
siekti tas tūkstantines ma- bininkų. klasės reikalai. Jam 
sės, kurios yra organizuotos

19311 tie tautininkai rūpnasi be
darbių gyvenimu, kad iki 
šioliai dar nežino, kad be
darbių komitetas jau senai

į šimtus pašelpinių draugi
jų ir kliubų. Ten susidur
sime su fašistų, socialfašis
tų ir oportunistų suvienyto
mis spėkomis, tiesa, bet 
kaip tik ten mes turime 
jiems duoti mūšį. Neturime 
bijoti to mūšio. Neturime 
bijot sudrumsti ‘šventą ra- pažangieji

Linden, N. J. 
Draugės delegatės, atva
žiuokite laiku, nes turėsime 
daug svarbių reikalų ir 
taipgi turėsime bandyti 
baigti konferenciją anksti, 
nes tą pačią dieną įvyksta 
mūsų piknikas.

Konferencija todėl svar
bi, nes turėsime apsvarstyti 
dienotvarkį mūsų organi
zacijos suvažiavimo ir rink- 

•ti delegates į suvažiavimą. 
' Taipgi, draugės, turėkite

rūpi skaldyt bendras darbi
ninkų jėgas ir šnipinėti ka
pitalistų naudai. Į

Jam baisiai šlykštu žiūrė- Į
ti, kaip Toronto darbinin-jra§tiškus raportus iš kuopu

mybę? Neturime bijot pra
laimėjimo. P r a 1 almėsime 
šiandien, laimėsime rytoj. 
Klasių kova kalba už mus.” v

(Tąsa '3-čiam pusi.)

kiškos organizacijos šuoliais 
auga ir stengiasi kuo pla
čiausiai savo veikimą išplė
sti. Jis šaukia, kad Toron- 

darbininkai 
esą “išnaudotojai,” jie “vi
lioją” aukas ,ne. darbininkų 
ir bedarbų reikalams, o sa
viems. ’ z' • • . 'i

■ Deja, jei Toronto’ pažan-

ft A

J 1

veikimo.
Kaslink pikniko, kiekvie

na Pirmo Rajono narė turi 
dėti visas pastangas, kad 
pądarius šį pikniką kuosek- 
mingiausiu. Savo kolonijo
se suagituokite būrius drau
gių ir draugų važiuoti į šį 
pikniką. Programa bus ge
trą. Įžanga pigi — tik 25c.

• Vieta išvažiavimo — Pro- ' 
gress Club Hall, Mitchell 
Ave., Linden, N. J. Atva
žiavę į Linden iki Wood 
Ave., važiuokite iki Stim
son Ave., ir važiuokite šia 
gatve iki pamatysite par
ką.

E. T. Bimbienė, 
Rajoho Sekretorė.

trą. Įžanga pigi

PRŪSIJOS SEIMO PREZI
DENTU FAŠISTAS

Kapitalistai renka pinigus muo plačiųjų ma
sių! 'nėya. šelpimui bedarbių,' o tikrenybėje di 
ž'l.ril ii I W1 <1 . 4’1 1 1'^'1 VI4 (101 i 4 n 1 rl t

BERLYN. — Iki šiol Prū- 
sijos seimo .prezidentu buvo 
social demokratas Braun. 
•Pralaimėję rinkimuose, so
cialistai ’rezignavo iš val
džios. Dabar seimo prezį- 
dbhtu bus hitlerinis fašistas 
Wtfcmah.
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Kaip Renegatai Klampoja Oportunistinėj Klampynėj

WATERBURY, CONN. jiems reikė-

July

COLORADO, PA. LAISVES
a

Ar

Proletaras.

Jie laiko

jau priklau-
Jisai įstojo

Copr.. 1932, 
The American 

Tobacco Co,

jimais ir šauksmais, 
tokių, kurie trukdė 
jam kalbėti. Niekšų yra visur, 
tad nereik jų paisyti.

tra APLA. seimą.
—o— i

Dabar eina laisvų kapinių 
taisynjas. Tad ir iždas tuštė
ja. Tiesa, draugai dabar per-

MIMWWW!I!

kelios 
šeimynos, 

tai lietuvių

kų užtarėjais.
Darbininkas.

I ei jas. Tad mums daugiau rei
kia gauti tokių naujų narių.

Sekantis APLA.. 4 kuopos

būkite.
M. Vaitonaite,

Choro Koresp.l

mūsų rėmėjus nepraleisti šią1 susirinkimas įvyks birželio 12 
d. Visi draugai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes jame 
bus renkama delegatai į ex

Pr^e jie tokie ir kitokie, tai dabar 
-----1 šis faktas parodė, kad lenkai 

darbo valandų; ngra blogesni žmonės už kitus. Aniimo • nrinč Y’an 1 .

Alkaniems keliaut ojams 
ištrint utimi ivie

kai paruošė užkandžius.

• Antradien., Geguž. 24, 1932

litiką ir iššluoti lauk buržu-

(Tąsa iš pusi. 2-ro) tais, socialfašistais ir kovo- 
Bet tas labai nepatinkami prieš komunistus ir jų 

renegatui Butkui. Štai ką! simpatikus. 
jis sako:

Vadinasi, į pašalpines drau
gijas (kurios, beje, didelėj di
džiumoj susideda iš darbinin
kų) įvedama “klasių kova”— 
“kova visu frontu.” Norima 
jas užgriebti (“ne šiandien, 
'lai rytoj”) ir padaryti politi
niais įrankiais tos grupės, ku
rios vardu kalba A. Bimba. . .

Reiškia, renegatas But
kus atvirai pasmerkia revo
liucinių darbininkų (komu
nistų ir jų simpatikų) kovą 
prieš buržuazinius reakci- Į 
nius gaivalus pašelpinese 
draugijose ir kliubuose. Juk 
niekas negali užginčyti to 
fakto, kad lietuvių įvairio
se pašelpinese organizacijo
se, kurios nors ir didžiumoj 
susideda iš darbininkų, yra 
nemažai buržuazinių ele-! 
men tų, buržuazijos agentų 
ir t. t., kurie tose organiza
cijose veda savo buržuazi- 5 
nę fašistinę politiką; veda 
demokratų ir republikonų 
politiką, veda smetoninių 
fašistų politiką; veda social- 
fašistinę politiką; veda kle
rikalinę politiką. Kiekvie
noj organizacijoj yra veda- kampo. * .J j j v į ]egatų taip pat sykiu su atvy-[

kusiais parodavo;

Ir jie praktikoj taip da
ro. Jie broliaujasi, veikia! 
išvien su fašistais ir social- 
fašistais Brooklyne, Chica- 
goj. K Worn e t nuėję į jų 
prakalbas revoliuciniai dar
bininkai pareikalauja leisti 

'atsakyti į šmeižtus, paleis
tus prieš Komunistų Parti
ją ir lietuvių darbininkų 
revoliucinį judėjimą, tai re
negatas Prūseika ir jo pa-1 
sekėjai sudaro bendrą fron-

I tą sų policija (Wilkes-Bar
re, Chicagoj, Clevelande) 
pi’ieš darbininkus.

Tai štai kaip renegatai 
klampoja kontr-revoliucinėj 
klampynėj.

Jie toj klampynėj klam- Numaskuoti reikia tokius, ku-, Vienos darbininkų šeimynos 
podami bando ardyti mūsų, ' iae neva statosi save darbiMrti čia pasimirė 8 mėnesių mer- 

gaite. Ją laidojo 15 dieną 
gegužės laisvose'kapinėse. Ku
nigų su mulkintos davatkos la
bai daug kalbėjo, kad tas kū
dikis turėtų būt laidotas ne 
laisvose kapinėse, bet Abiečiu- 
nai nepaisė kas ką kalba ir pa
laidojo taip, kaip 
jo.

Draugas J. A. 
so prie ALDLD. 
į mūsų organizaciją laike d. 
Mizaros prakalbų. Artimiau
sia kuopa čia yra Girardville, 
Pa. Taip' pat draugas pri
klauso prie APLA. 4 kuopos, 

dai parengimus, nes jau rei-j kuri randasi^ Shenandoah, Pa., 
kės dalyvauti, kitų organizaci-1 Naujas mūsų draugas žadė- 
jų parengimuose su dainomis. J° Pasidarbuoti mūsų organi- 
Todel šį parengimą visi mūsų' zacŪah Jisai sakė, kad atves 
draugai ir draugės turime pa-l naujų 1r^u^ i masų organiza- 
remti atsilankydami.' ■ 1 r

Vilijos Choras prašo šios 
paramos ir kreipiasi į visus

lietuvių darbininkų, revoliu-, 
cinį judėjimą. Jie niekina! 
ir diskredituoja Komunistų 
Partiją (Prūseika nuolatos 
plepa apie Partijos “smu
kimą”). Jie visaip nieki
na Kom. Part. Centr. Komi
teto paskirtus draugus dar
buotis lietuvių darbininkų 
judėjime, kad tuo būdu ati
traukti lietuvius darbinin
kus nuo komunistinio judė
jimo. Jie tuo būdu silpni
na Komunistų Partijos jė
gas. Ir jie tuo būdu tar
nauja reakcijai; jie tuo bū
du pagelbsti imperialistams 
rengti karą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Jiems, kaip ir visiems ki
tiems darbininkų klases 
priešams, mes turime skelb-: progą, 
ti griežtą kovą.

Vilijos Choro Smagus 
Parengimas.

Gegužės 28 dieną, šeštadie
nį, Vilijos Choras rengia sma
gią vakarienę, ši vakarienė 
dar yra pirmutinė, kuri ren
giama laukuose, už Lakewood 
ežero. Vasaros laiku choras 
neturės laiko rengti savo nau
dai parengimus, nes jau rei 
kės dalyvauti, kitų organizaci-

Puslapis Trečias

ka lotus, I otai nariams po 
$5.0d, ne nariams po $10. 
Pirkite dabar, nes vėliaus 
tai gali pabrangti.

J. Pacauskas.

Suvirs Tūkstantis Darbininky Pasitiko 
Alkanuosius

NEW BRITAIN, Ct. — Al-j Po prakalbų visi susėdę į 
kanieji keliautojai čia pribu- krokus, sykiu ir vietos apie 
vo gegužės 17 d. Kaip tik jie penkiolika delegatų, išvyko į 
pasirodė netoli miestelio cen- Ilardford, valst. sostinę. Te- 
tro, tai pradėjo paroduoti gat-'nais vakare demonstravo prie 
vėmis iki Main ir E. Main gat-! Hartford County kalėjimo, rei- 

Vietinių dalis de-1 kalaudami paliuosuoti Jack- 
I son ir Powers, o ant rytojaus 

Alkanieji ėjo prie valstijos namo įteikti

Kuomet parengimas) 
i’bus sėkmingas, tai ir veikimas1 
bus geresnis ir sėkmingesnis.' 
Choras galės dar energingiau 
veikti meno srityje, lavintis 
dainuoti ir patarnauti mūsų 
organizacijoms/ Y p a t i n g ai! 
chorui reikalinga finansine 
parama.

Taigi visi ruoškitės į šį cho
ro parengimą. Vakarienė bus 
gera, visi gerai pavalgysite ir 
pasišoksite, o tuo pačiu ir pa- 
remsite mūsų Vilijos Chorą. 
Visi Visi Būkite Prisirengę 

Dalyvauti Dienraščio

Whist Party ir Šokiai
SU UŽKANDŽIAIS

RENGIA WORCESTERIO AIDO CHORAS

Seredoj, Gegužės (May) 25,1932

ĮŽANGA 25c. YPATAI

Visus kviečia dalyvauti

AIDO CHORAS

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviSkos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. k 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

WORCESTER, MASS. WORCESTER MASS.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
29 ENDICOTT STREET 7-tą VAL. VAKARE

Pelnas nuo šito parengimo eis' padengimui ke
liones lėšų Aido Chorui važiuojant ant “Laisves 
pikniko, Brooklyn, N. Y. Liepos 3-čią dieną.

»ma vienokia ar kitokia po
litika.
abelnam gyvenime, taip to
se organizacijose neišven
giama klasių kova. Klasi- j 
niai sąmoningi, revoliuciniai 
darbininkai stengiasi pra
vesti savo darbininkišką po- kurie jau daugiau kaip metas meį lietuviški* patriotai* visaip

Ir todėl, kaip ir keliautojai nešė galybes pla- bedarbių reikalavimus guber-
katu, su įvairiausiais obalsiais, natoriui Cross.
o vyriausiais jų obalsiais buvo Alkaniems keli

į šie: Reikalavimas socialės ap- grįžtant atgal [vietos darbinin- 
I draudęs; reikalavimas paliuo- kai parUošė užkandžius. Už- 
suoti šio miestelio bedarbių de- j kandžius surinko draugai len- 
legatus, Jackson ir Powers, kai ir iš lenkų biznierių. Kuo-

____ ___  r_____ j 
laiko kali už vadovavimą be- njekina lenkus, sakydami, kad 

azinę politiką. Čia ir pasi- darbių demonstracijos j 
■o x (miesto rotušės; reikalavimas 

. '[trumpesnių 
jau ! prieš algų kapojimą; prieš ren- 

prieš j giamą karą; už paliuosavimą 
Jam * Scottsboro negrų jaunuolių,

f1 atrodo, kad dabar'visose pa-1 Tom Moo«ey i^ kitų. 
SZ 1 • -B • • • • _

šiame kaimelyje yra 
lietuvių pažangios 
Abelnai kalbant, 
čia labai mažai. Gal todėl ir 
laikraščiuose nieko apie tai ne
simato jokių žinių.

Rengiamame Didžiajame

PIKNIKE

reiškia klasių kova, 
kus, virtęs renegatu^ 
dabar nieko nesako 
buržuazinę politika.

šelpinėse organizacijose vis
kas būtų “puiku,” būtų “ra
mybė,” jeigu jose nebūtų 
komunistų. Ir jis rėkia 
prieš komunistų “įvedamą 
klasių kovą.” Jis rėkia, kad 
komunistai nori “pasigrieb
ti organizacijas” ir “pada
ryti politiniais įrankiais tos 
grupės, kurios vardu kalba 
A. Bimba.” Draugas A. 

t Bimba kalba vardu Ame
rikos Komunistų Partiios. 
Ir renegatas Butkus labai 
nenori, kad įvairios lietu
vių pašelpinės organiza
cijos pataptų simpatikė- 
mis Komunistų Partijos ir 
remtu jos vedamas ko
vas, kovas darbininku kla- 
sės. Jis nori, kad tos orga- 
nizaciios pasiliktų fašistu, 
socialfašistn ir klerikalų 
kontrolėj. Už tai jis šaukia 

5 prieš “įvedama klasių kovą.” 
Bet nemanykit, kad iisai at
sisako nuo kovos. Nieko pa
našaus. Kaipo nuvažiavęs 
į reakcijos pusę, jis atsisa- 

( ko no revoliucinių darbinin-

Kaip lietuviai, taip ir lenkų 
supatriotėję vadai kiršina pa
prastus darbininkus vieni prieš 
kitus, kad nesusivienytų kovai 
prieš turčius. Pas kuriuos 
biznierius lenkus komisija ap-

Laike prakalbų, darbininkų 
buvo suvirš tūkstantis ir visi 
sveikino kalbėtojus rankų plo-! silankė, visi neatsisakė aukoti 

Buvo ir valgymo del alkanų keliautojų 
kalbėto- ir šiaip tam reikalui ’lenkai 

aukų teikė.

Trys Tūkstančiai Darbininky Pasitiko 
Alkanųjų Maršuotojus

BRISTOL, Conn.—Šio mies-bedarbių mintis, kad reikalin- 
telio bosų kinkos sudrebėjo, 
kuomet trys tūkstančiai darbi
ninkų, užjausdami alkanųjų 
kelionei į valstijos sostinę, ge
gužės 17 d., susirinko juos pa
sitikti.

Nenuostabu, kad miestelio 
valdininkai, drebėdami davė 
leidimą tiem bedarbių delega
tam demonstruoti gatvėse ir 
kalbėti į darbininkus, idant 
darbininkai organizuotųsi ir 
kovotų už įvedimą socialės be
darbiam apdraudos. Mat, čia 
bedarbė pilnoj prasmėj įsivy
ravus, dirbtuvių vartai veik ak
linai užverti, darbininkai išva
ryti iš dirbtuvių alkį kęsti. 
Miestas neturi nei jokio šalti
nio, iš kurio galėtų bedarbiam

kų kovos prieš įvairius bur-1 hors po sudžiūvusią duonos 
žuazinius reakcinius ele-!p^ut? numesti, kad tik būtų 
mentus; su tais elementais 
jau jis dabar susivienijo, 
tai jie jam geri, ir jis smer
kia komunistus, kam jie ko
voja prieš tuos elementus. 
Bet už tai jis stoja už griež- 

/ tą kovą prieš komunistus 
ir jų simpatikus. Štai ką 
jis sako apie LDS. ir kitas 
organizacijas, kurios yra 
komunistų ir komunistų 
simpatikų įtakoj:

Leiskite atvirai pasakyti, 
kad “ramybę” neįgysime ki
taip, kaip tik per kovą, per 
nugalėjimą tų elementų, kurie 
šiandien sėdi mūsų organiza
cijų viršūnėse.
Tai štai kaip dabar atvi

rai renegatai pasisako savo 
* tiįkslą: susivienyti su fašis-

UŽSITRAUKI

ga organizuotis j revoliucines 
organizacijas, kaip į Bedar
bių Tarybą, į Komunistų Par
tiją ir kitas. Demonstracijoje 
dalis darbininkų pasižadėjo 
greitoj ateityj stoti į K. Par
tiją ir eiti tiesiu kovos keliu 
prieš šią sistemą.

Todėl maginame ir lietuvius 
darbininkus arčiau glaustis 
prie kovingųjų organizacijų, 
reikia rašytis patiems ir kitus 
įtraukti. Be to, čia lietuviai 
privalo . atgaivinti ALDLD. 
kuopą ir yra galimybė sutverti 
LDS. kuopą, tik reikia noro, 
o šios dvi organizacijos daug 
galėtų padėti kovose.

Kaip “Laisvės” skaitytojus, 
taip ir visus kitus lietuvius dar
bininkus šaukiame stoti į dar
bininkų klasės organizacijas ir 
pradėti kovą už šviesesnį ry
tojų.

Prie progos reikia priminti,

Ar sis klausimas
yra perdaug 
išduodantis
dėl kitų cigaretų?

ramus, nesimestų į atvirą kovą 
prieš ponus turčius. Miestelio 
ponai nors bijojo, kad alkanų
jų eisena nebūtų susidėjus iš 
komunistų, bet darbininkai nu
alinti delei bedarbės ir sun-j 
kaus vargo su didžiausiu en- kad socialistai čionais nori su- 
tuziazmu išsiliejo, tartum van- sukti kokį lizdelį del savo po- 
duo iš upelių, į gatves pasiti- litikos pravedimo.
kimui kovotojų. 'prakalbas bažnyčiose ir net

Šiuo laiku kiekvienas bedar-i Išdrįso ant kampų gatvėse, 
bis jaučia, kad kitos išeities bet darbininkai j?ali suprasti, 
negalima rasti, kaip tik kovo
je už būvio pagerinimą rei- 
reikalinga demonstratyviai rei
kalaut iš turčių klasės socia
lės apdraudos. Jei nekovosi, 
tai nei gyvasties nepalaikysi. 
O labiausiai nedarbas slegia 
mažuosius kūdikius.

Negana to, ką čia miestelio 
darbininkai solidariai patiko 
kovotojus už socialę bedar
biam apdraudą, bet jau prasi
deda atsirasti pas daugumą

kad tie, kurie po bažnyčių 
skiepus darbininkam sako pra
kalbas ir neva mokina kovoti, 
tai tokie yra niekas daugiau, 
kaip darbininkų mulkintojai.

Kas yra girdėjęs, kad baž
nyčiose būtų pravesta linija 
kovai už būvį? Niekas. Baž
nyčiose, tai kunigų biznio vie
ta. Bet čia ir socialistai rado 
sau užvėją, susidaryti grupelę 
žmonių jų palitikos palaiky
mui

MES nekritikuojame kitus. Mes tik 
norime atkreipti jūsų dėmesį Į faktą, 

jog svarbus dūmų užsitraukimo klausimas 
paprastai cigaretų skelbimuose buvo ven
giamas.

Kodėl? Ko čia bijoti? Kiekvienas užsi
traukia dūmą! Septyni iš dešimties rūkyto
jų užsitraukia žinodami - kiti trys užsi
traukia visai nesąmoningai. Iš jūsų pusės 
- jūs norite būti tikri, jog dūmai, kuriuos 
įkvepiate, būtų gryni ir švarūs - laisvi nuo 
tūlų nešvarumų.

Tačiau iš išdirbėjo pusės - jis turėtų 
būti tikras, jog duoda jums šią apsaugą. Ir, 
jei jis yra tikras - jam nėra reikalo rūpin
tis apie klausimą: “Ar užsitrauki?’’

Lucky Strike drįso šį svarbi} klausimą 
iškelti . . .,dėl to, kad tūli nešvarumai, 
pasislėpę net ir puikiausio, lengviausio 
tabako lapuose pašalinami įžymiuoju 
Luckies valymo procesu. Luckies tą pro
cesą išrado. Tik Luckics jį ir turi!

It’s toasted
Jfi»ų Gerklei Apsauga - priež kniteĮimus - prieš koiulj

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moderniškų minučių su pasaulio 
geriausiais lokių orkestrais ir Lucky Strike iiniomis, kiekvieną Antradienio,Ketvirtadienio, 

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



Puslapis Ketvirtas
r-*

B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA -

’'LAlSVfi'1
Į LOS ANGELES, CAL Petras Tamošiūnas. Reikia 

pažymėt, kad drg. Gulbinas 
yra dikčiai pagyvenęs, o drg. 
Tamošiūnas silpnos sveikatos,

(Tąsa) tės motina per ašaras,—jūsų tėvelį gerai
Čia tarpe jų senovinių papročių užgema pažinau. Geras jis buvo žmogus, nei musę 

• • 1 ■’ • . ...................................- veltui nenuskriaudė. Ir visada tokis geras
ir smagus buvo. Ir jus, Maksimai, dar nuo 
berniuko pažįstu, suraskite, kas sutvarky-

visi pletkai. Iš čia kaip kokia virtinė jie 
eina per namus, kasyklas, kuopas, kopera- 
tyvus ir skleidžiasi, kaip koki nuodai. Tan-
kiai jie baigiasi muštynėmis mainierių tar-i j*sų brolį. Priverskitejį apsivesti. Ne-

1 • * • • vz a. « * « « a 4- zx I z-» z-J z-v» z-J z-x -a z-v L4- a -• nn ri -v-a z-a Z ■ VI a a 4- z~vpe, o kartais taip pasišvaisto, kaip kokia 
šmėkla, ir dingsta. Bet tankiai jie sukelia 
ant ilgo tarpe draugų kerštą ir neapykan-

Teta Stepone, tai pirmoji “žinių” rinkė
ja. Ji ir dabar pirmoji atnešė žinią, priėjo 
prie kaiminkos, pasisveikino .ir sėsdama 
pradėjo:

—O matai, Onutė Kovalenkova diktyn 
eina.

—:Kaip tai? O su kuom ji būtų susidė
jusi? ,

—Nagi su Petru Bondarenka. Su juom 
juokavo ir vedžiojosį už rankų.

—Štai iki ko dasivedžiojo su tais pra
keiktais komjaunuoliais!

Nuo čia toliaus ir toliaus ritosi Ohutei 
bjauri žinia.

—Štai tie komjaunuoliai. Štai kokie jie 
darbininkai su mergomis...

—Prakeikti bedieviai, kad nors gėdin
tųsi.

—Bet ir mergina gera. Gerai jai, lai ži
no, kas bolševikai.

—Lai jis su ja apsiveda.
—O kam jis su ja’apsives? Ha-ha-ha!
Nėra Onutei ramumo, namie mbtina ver

kia, tėvas grūmoja:
—Užmušiu ir užmušiu nešvarų sutvėri

mą!
Motina verkė, barėsi, o paskui Onutei 

įsakė eiti pas Petrą, kad jis apsivestų su 
ja. Onutė atėjo, stovi tarp durų apsiver
kus. Maksimo namuose nebuvo. Sekma
dienis. Petras gulėjo ant lovos ir pagi
riomis jam galvą skaudėjo.

. —Petrai!—pradėjo Onutė.
‘ Petras pašoko iš lovos, greitai prie jos 

ir jau norėjo apsikabinti, bet, pamatęs aša
ras akyse, staigiai atšoko.

Petrai’ Aš atėjau pas tave...
;-Ką?
i—Petrai, aš... aš jaučiuosi...

•i Petras jau žinojo apie tai. Jis piktai į 
ją.pažiūrėjo, suraukė kaktą, mostelėjo ran
ka ir dar garsiau paklausė:

Na?'
'•—Petrai, mes turime apsivesti!
—Apsivesti? Ho-ho-ho! Kam aš iš jau

nų dienų turiu surišti sau rankas?
ž—Petrai, tu juk prižadėjai... Pame

ni?—ir garsiai pradėjo verkti.
•—O tu čia neverk atėjus!—suriko Pet

ras.—Tu juk nemaža... Pati žinojai, ką 
’darei. O dabar jau ženykis su ja. Ne!

į—Petrai, tai kaip bus su manimi ?—dar 
garsiau verkė Onutė.—Tu juk prižadėjai i 
sti manimi apsivesti.

—Prižadėjau, nes tada mylėjau, tada tu 
man patikai. O dabar... Dabar tu jau 
man nepatinki ir nemyliu tavęs. Bet tu ir 
nerėk! Dar labiau neapkenčiu, kada ver
ki!,—Jis nerviškai vaikščiojo po kambarį, 
spjaudė ant grindų ir išmetinėjo:—Tfu! 
Štai velnio darbas!

prileiskite, kad gėdoje būtų mano Onutė. 
O, tu varge, varge !

—Bet tik jau jūs neverkite!—ramino ją 
Maksimas.—Aš pasikalbėsiu su Petru. Aš 
padarysiu viską, kas tik galima, ir pas jus 
užeisiu ir pranešiu.

—Taigi, vaikeli, pakalbėk tu su juo. Jūs 
tik viena mano viltis, tik jūs.—Kalbėjo at
sistojus ir žiurkštu ašaras šluostydama mo
tina.

Aš su tavim noriu pasikalbėti.

Maskvoje yra Kremlius, Leningrade — 
Stnolnyj, o kasykloje yra Komunistų Parti
jos ir komjaunimo kuopos ir jų raštinės. 
Tąme paČiamė kambaryje yra kampe sta
las su trimis sveikomis kojomis, o po ket- 
»a pakišta plyta; už stalų sėdi draugas 

csimas Bondarenko—komjaunimo va- 
daš. Užpakalyje už jodant sienos raudona 
vėliava, ant stalo ir ant lentynų knygos.

Smarkiai duris atidarė ir į raštinę įbėgo 
moteris. Ji apsistojo viduryj kambario ir 
garsiai užklausė:

—O kur čia yra patsai vyriausias “kom- 
s£?” ...

*—O ko jūs šaukiate?—užklausė jos Mak- keiktųjų “komsų.

—Petrai!
—Na?
—Kaip tavo reikalai yra su Onute?
—Na?
—Žmonės kalba, ir jos motina buvo pas 

mane...
—Tikėk tu žmonių kalboms.
—Bet ar tiesa, kad ji buvo pas tave ir 

ar tu ištiesų?
—Na, tai kas, kad ir aš.
—Tai negerai, negerai, Petrai. Jos mo

tina buvo, verkė. Tu, Petrai, privalai grei
čiau su Onute apsivesti, jeigu ją mylėjai 
ir myli...

—O jeigu nemyliu?
—Tai tada kam su mergina pirmiau už- 

siėmei? Kam?
—O tai jau mano reikalas, pas tave juk 

neisiu klausti?
Maksimas pasiėmė Petrą ūž pečių ir pa

žiūrėjo piktai į akis.
—Na, o ką gi tu manai, ar komjaunimui 

tai neapeina tokie klausimai? Ką tu ma
nai, krėsi tokius “šposus,” o mes turėsime* 
akis svilinti visuomenės atakuojami?

—Na, o khs ihan tas jūsų komjaunimas. 
Meskite mane laukan. Minykai!

—Petrai!—negarsiai tarė „ Maksimas. — 
Kvailiu nelošk, ir taip gyventi negalima.

—O kaip gyventi? Kur geresnis gyveni
mas?—jau šaukė Petras.—Jūsų tame kliu- 
be iš nuobodumo galima numirti. Mokyk
loje tas patsai. Duok man geresnį gyve
nimą, duok! j

—Petrai, tu patsai žinai, kad mes pa
tys turime pabudavoti geresnį gyvenimą.

—Gana plepalų! Tu pirma pabudavok 
tą savo geresnį gyvenimą, tai jau tada ir 
aš ateisiu.

—Petrai, taip negalima gyventi, taip pra- 
j žūsi ir mus diskredituosi!

—O tu kas man per valdininkas! Eik 
i laukan!—Petras, tartum gėdydamasis / sa
vęs, rėkė:—Maksimai, Maksimai, kas tau 
per reikalas su manim? Tam yra valdžia; 
priteis, mokėsiu... Laukan!—Pasigriebė 
kepurę ir patsai pasileido laukan.

—O su Onute kaip bus?—paklausė Mak
simas bėgančio.

—Patsai ženykis su ja!—buvo Petro at
sakymas iš už durų.

Kasyklų vamzdžiai kaukė. Maksimas at
ėjo pas Onutės motiną ir pasakė jai, kad 
Petras atsisako apsivesti. z

—Ką gi padarysi) juk nepriversi jį vesti. 
Suprantama, mes išmesime jį iš komjauni
mo, o valdžia priteis mokėti jo algos dalį 
kūdikio užlaikymui.

Onutės niotiną, išgirdus tai, pasileido iš 
namų pas ‘kaiminkas. Dar vis sena skrais
te, su panieka žiūrėjimas į nevedusias mo
tinas, dar vis ją ir kitus senus žmones sle
gia senoviniai prietarai. Nepatenkintai ji 

j kalbėjo:
—Na gi kas gi tai tokio, kūmute, jūs ma

no kaiminkėlės. Bausmės nėra ant tų pra-
Nenori Petras apsives

ti su Onute!
—Nenori, tai reikia jį priversti. '
—Kaip tu jį priversi, kada jie patys ir 

valdžia! 7 
eik į valdžios ligoninę.
gėda! - z

Ar gi aš jums nekalbėjau, Nastute, kad 
saugokite šavo dukrelę, saugokite!

Po to prasidėjo kaiminkų ir kūmučių
, Po tų pasikuždėjimų ūž

Svarbesni Nuoūkiai
Lietuvių Darbininku Susivie- Re darbuojasi geriau už 

J daugelį jaunesnių ir stipresnių. 
. Tūli kiti nariai išplatino po 
, vieną iki kelių knygelių; bet 
yra ir tokių, kuriems patiems 
reikia į namus nunešti ir rei
kia darbo, kad įkalbėt nusi
pirkt. O šiais laikais pas vi
sus turėtų būt supratimas, kad 
kiekvienas turime dirbt, pla- 
tint mūsų literatūrą ir laikraš
čius, “Laisvę” ir “Vilnį” tarp 
darbininkų, kad sudaryt di
desnį judėjimą, taip kad ga
lėtume išsikovot pagerinimų 
sayb būklės. Niekas kitas to 
už 'mus nepadarys, mes patys 
turime dirbti. O tarp kitatau
čių privalome platint Daily 
Workerį, kuriam parama la
bai reikalinga. Tuo tikslu mū
sų kuopos nariai yra gavę D. 
W. laim. 46 tikietukus, kurie 
gerai platinas. Laimėjimai bus 
liepos 17 d. Philadelphijoj. 
Tikietukus ypač platina drg.
J. Gulbinas, Tamsonine ir J.
K. N., ir jie baigiami išpar
duot. Forestcitiete.

nijimo 35-ta kuopa auga di
dyn; praeitą susirinkimą gegu
žės 4 d. vėl prisirašė du na
riai, tai d. Stočkai. Tai, ro
dos, bus jau 7 nauji nariai per 
šį vajaus mėnesį. Tai neblo
ga, sulig mažos kolonijos.

Drg. J. Mitchell rezignavo 
iš finansų raštininko vietos, 
nes apleidžia miestą—važiuo
ja į Chicago, Ill. į jo vietą 
išrinkta Valentas Babičius 
(jaunuolis). Tikimės, kad Va
lentas atliks tinkamai darbą.

Su d. Mitchellio < išvažiavi
mu yra jau spraga mūsų vei
kime, nes d. Mitchell mokėjo 
gauti narių į kuopą; gaudavo 
naujų skaitytojų mūsų laikraš
čiams ir taip padirbėdavo. Ti
kimės, kad ir Chicagdje pri
sidės prie veikimo.

Buvo svarstyta' 1 apie ■ nu- ■ 
skriaustus senosios SLA. kuo
pos narius, kuriems neatmokė- 1 
jo paskolas, kur buvo skolin
ta laike siuntimo delegatų į 
SLA. Chicągos seimą. Nutar
ta, kad LDS. 35 kp. rūpintųsi 
atmokėti tiems draugams sko
lą.

Toliaus kalbėta apie pirmą
jį LDS. seimą, kuris bus Cle- 
velande. Nutarta išrinkti vie
ną delegatą. Kadangi d. I. 
C. Mitchell ten važiuoja, tai 
jis ir tapo išrinktas delegatu; 
tuo būdu nereikės kelionės 
kaštai mokėti. Ačiū jam, kad 
sutiko veltui patarnauti. Bet 
kuopa nutarė dešimtinę paskir
ti nors delei “sandvičių.”

Kuomet pasirodė, kad išlai
dų kuopa turi daug, tai nutar
ta surengti kelios pramogos.

Pasibaigus susirinkimui, d.

ji skiria $100 kuopai, sulig ve-j 
lionio J. Savicko patvarkymo 
ir kad laidojimo J. Savicko 
komisija neims už sugaištą 
laiką mokesties.

Visi tą auką priėmė su pa
dėka ir stengsis išpildyti, kaip 
nurodyta;, kad padengus iš- 
kaščius bus pinigai panaudoti 
delei naujų! narių gavimo. ;

Apie d. |J. Savicko mirtį ir 
laidotuves bus pranešta vė
liaus, kuomet galutinai sutvar
kys jo paliktą turtą ir aukas, 
skiriamas darbininkiškoms or- 

I ganizacijoms ir laikraščiams. I 
i Dabartiniu laiku, kuomet 
f daugelis draugų apleido Los 
! Augelį, tai susimažino ir veiki
mas. Turėtų kiti užimti pasi
traukusių vežtas.

M. P. Koresp.
FOREST CITY, PA.

Antradien., Geguž. 24, 1932^ *

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

mingas. Kurios kuopos dar neturi 
nuskyrę išvažiavimui komisijos, tuo
jau paskirkite ir veikiai tos komisi
jos turi imtis darbo. Pirmučiausiai 
turime skleisti apgarsinimus ir or
ganizuoti busus. Draugės: kuodau- 
£iau padirbėsime, tuo bus geresni 
mūsų darbo vaisiai. Kvieskime drau
gus ir pažįstamus į šį išvažiavimą, 
padarydami jį tūkstantiniu.

LDSA. 8-to Rajono 
Sekr. M. Vaitunaitė.

(122-123)

PITTSBURGH, PA.
Linksmas Ir Smagus Piknikas

Šiuomi pranešame visoms Pitts- 
burgho ir apielinkės darbininkų or
ganizacijoms, ir visiems darbinin
kams bei progresyviams žmonėms, 
kad 19 dieną birželio (June), 1932. 
yra rengiamas labai smagus pikni
kas drg. M. Budninko darže 1911 
Edgerbrook Avė., Brooklyne, Pa.

Šį pikniką rengia S.L.A. Darbinin
kų Opozicijos Komitetas. Todėl pra
šome visų darbininkiškų organizaci
jų nieko nerengti ant tos dienos, o 
dalyvauti šiame piknike, nes jau 
bus pribuvusių delegatų į SLA. sei
mą, kurie remia SLA. Darbininkų 
Opozicijos Programą. Taipgi bus 
prakalbų, nes bus gerų kalbėtojų iš 
kitur. Įžanga tik 15 centų .ypatai.

Pikniką pasiekti labai lengva, nes 
tik vienas fėras iš Pittsburgho gat- 
vekarių. Gatvekario No. 39, j

imti ant Grant St., o išlipti ant Ed
gerbrook Avė.

Platesnes informacijas pranešime 
vėliaus, kaip reikės pasiekti pikniką 
mašinomis (autom.) iš visos apielin- « 
kės.

Pikniko Rengimo Komisija.
(122-123)

PITTSBURGH, PA.
Gegužės 30 d. (pirmadienį), kaip 

11 vai. ryte, bus apvaikščiojimas 
lietuvių LAISVOSE KAPINĖSE ir 
pagerbimas mirusių laisvų žmonių, 
kurie ilsisi amžinai be pagelbos “dan
gaus” pardavikų.

Tą pat dieną atsibus linksmas pik
nikas, naudai minėtų kapinių. Pikni
kas atsibus, visiems žinomoje Am- 
šiejaus ūkėje, McKees Rocks, Pa.

J. Miliauskas.
Liet. Kap. Bendr. Direktorius.

(122-124)

BINGHAMTON, N. Y.
--- \ 

Kliuhiečių Domei
Sekantis A.L.P. Kliubo narių su

sirinkimas įvyks 27 d. geg. (May), 
8 vai. vakare, kliubo kambaryje.

Draugai-gės, kreipkime daugiau 
atydos į susirinkimus savo atsilan
kymu. Pereito mėn. susirinkimas 
neįvyko del neskaitlingo narių atsi
lankymo. Susirinkimas turėjo įvyk
ti pabaigoje balandžio mėnesio, bet 
kuomet buvo rengtasi prie apvaikš- 
čiojimo pirmos dienos gegužės, dar
bininkų šventės ir dalis kliubiečių 
priklausapti kitose organizacijose, tu
rėjo tą vakarą sušilę darbuotis, kad 
apvdikšČiojimą išgarsinus.

Pasistengkime dalyvauti visi šia
me susirinkime!

Kiekvieno kliubiečio būtina parci-
reikia £a #auti nors P° v^ną narį i kliu- 

bą, tuomi padidihtume narių skaičių.

WILKES BARRE, PA.
28 birželio (June), 1932 įvyks 

ALDLD. Apskričio piknikas, Valley 
View Parke. Visi įsitempkite jį ir

Taipgi prašome
ELIZABETH, N. J.

Elizabeth© Liet. Komunistų Frak-1 dalyvaukite jame.
cija rengia diskusijas tema: “Sekan- kitų draugijų tą dieną nieko nereng
ti Prezidentinių Rinkimų Kainpani- ti.
ja.” Įvyks trečiadienį 25 gegužės 
(May), 8 vai. vakare, Liet. Prog. 
Kliubo kambaryje, 69 So. Park St. 
Visi darbininkai privalo dalyvauti 

| šiose diskusijose, nes tema gana 
svarbi ir kiekvienas turite susipa
žinti su tais svarbiais dalykais, bu- , . .
tent, kodėl Komunistų Partija daly- i vėlumai, nes sekančią dieną bus šven- 
vauja rinkimuose. Draugas iš centro te. 
duos įžangine prakalbą.

(122-123)

IJE CONN. VALSTIJOS 8-TO
RAJONO KUOPOMS

Draugės! Sulig Apskričio tarimo, 
pirmas mūsų išvažiavimas įvyks 5 
birželio (June), 1932,, 
Parke, Bridgeport, Conn, 
komisijos ir visos narės turi rūpin

(122-123)
AKRON^ OHIO

Didelis Tarptautinis išvažiavimas- 
piknikas ivyks nedėliojo, 29 gegužės, 
ant ATniljan ūkės, prie Barberton, 
Ohio, pradžia 12 vai. dieną, tęsis iki

Bus puiki programa su prakal- 
Kviečia, visus dalyvauti A.

Akrono galima 
mieste, ant 

Spring- 
28 gat- 
eiti po 
ten ra-

bomis.
P.L.A. 40 kuopa*. 

KELRODIS: I 
gauti busą pačiame 
South Main St. su užrašu: 
field Rd., reikia važiuoti iki 
vės Barberton, iš ten reikia 
kairei skersai geležinkelį ir 
site pikniko vietą.

Įžanga 15 c., bedarbiams veltui. 
Lemowich bedarbiai turi gauti iš kuopos 

Kuopu valdybos kortelę kaipo liudijimą, kad 
,2 bedarbiai, '

tis, kad šis išvažiavimas būtų sek-i (122-124)

Priklausymas prie Šio kliubo duo
da daugiau energijos ir naudos vi
sam darbininkiškam judėjimui.

Kliubo Pirmininkas.
(122-124)

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 apielinkėje nebuvo persta
tyta tokia naujenybė. Tad visi atsi
lankykite ir pamatysit, ką choro 
jaunimas gali. Ypatingai čia augęs 
jaunimas. Pradžia 7-tą. vai. vakare. 
Įžanga 40c. ypatai.

Kviečia Komisija.
(121-124b

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 gamta pasigrožėsime! 
Taip pat paremsime savo centais 
darbininkų kovingąjį judėjimą!.

Komitetas.
(121-124)
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Liet. Darbininkų Susivie-i 
nijimo 27-tos kuopos susirinki-' 
me gegužės 1 d. visi nariai 
užsimokėjo mokestis. Pildo
mosios Tarybos balsavime po 
15 balsų gavo visi komunistų 
statomi kandidatai; reiškia,’ 
susirinkę nariai už juos stojo 
vienbalsiai, o naujų fašistų-, 
pruseikinių kandidatai negavo 
iš mūsų kuopos nei vieno bal-1 
so. Tapo išrinkta delegatė 
į seimą:, kuris įvyks Cleveland 
de. Vienbalsiai nutarta stoti 
už vienybę su Augsčiausia' 
Prieglauda.- Kadangi ši kuo-
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■ pęle nedidelė ir todėl jos iž-' 
| de yra permažąi pinigų, todėl 
draugaiz pasižadėjo įvairiais! 
būdais pi'išidėti piję delegatės 

'į>as:iiihtimo į seim^.
TMpgi kreipiamės į Wilkes 

Barre ir BinghamtOno drau- 
gūš ; 'jeigu kurie jūsų delega
tai' Važidos niašinomis f seimą, 
tai ghl paš jtios atsirastų vie
tos nuvežti ir mūsų kuopelės 
delegatę už prieinamą kainą. 
Reikale važiavimo mūsų dele
gatės į seiiną rašykite šiuo 
adresu LDS. 27-tos kuopos 
sekretoriui: K. Kerevičius, 
Box 41, Forest City, Pa.

—o—l
A.L.D.L.D. 219 kp. susirin

kime gegužės 1 d. vienbalsiai 
Mokos užlaikymui kūdikio/arba'] nuta,rS pasiųst “Vilnies” šuva-1 

Oi, kokia gėda, ,žiavįra,ii pasveikinimą su au- 
° f ka. Kadangi kuopos ižde nėra 

pinigų, tai draugai sumetė $6;! 
tai gana gerai tokioje bedar-! 
bej šiame miestelyj, kur tokia' 
maža dalelė susipratusių 
bininkų tėra. Kai kurie 
pos nai’iai gerai platina 
D.M. šolomsko parašytą kny
gelę “Naujo Karo Gaisras.” 
Drg. J. Gulbinas išplatino de
šimt knygučių ir tiek pat drg.
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• simas. Moteris puolėsi prie jo ir pradėjo
Verkti:

—Maksimai, oi Maksimai! Tu kasyklo
je patsai geriausias žmogus, užsistok už 
mano dukrelę Onutę! Kas gi tai tokio 
y fra? Kur tai matyta, kad apgauti nekal
tu merginą.

—Meldžiu jus, Naste Petrovna, atsisėsti!
Tik jau taip nešaukite. Mes viską sutvar
kysime !—ramino ją Maksimas, kuris ją pa- pasikuždėjhnat 
žino nuo seniau. Jo galvoje sukosi mintis: dienu Kuq netikusios aborcijos mirė
“Na, ir ką dabar daryti? Oi, tas Petras, Onnfp 
Petras.”

-—Maksimai, oi Maksimai!—kalbėjo Onu- (Tąsa bus).
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Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
žemiau seka surašąs kaikurių ligų. Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to

dėl darbininkai turi apie jas žinoti, kadmokėti nors dalinai apsiginti.
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 įkandamų ir įgilimų.
Tekėjimas kraujo iš nosies.
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti.
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį.
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis.
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai.
Įsireižimai, persitempimai ir t.t.
Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. -
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus.
Apalpimai del skirtingų priežaščių.
Ką reiškia nervų užgavimas.
Saulės ir šilumos užgavimas. ' ’ 4 ‘
Kada žmogus hebekvėpuoja.
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 užnuodihtam duoti?
Kaip reikia nešti sužeistus?
Svarba gimnastikos, mankštinimasi.
Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų ir akių tinkama priežiūra.
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 

mas.
Knygoje
žymėtas
vaistam

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

' Slapioji dedervihėi jos ypatybės. /' 
Prakaitavimas,* karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės.^ 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški- į 

m as. 1
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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Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 
ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
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

‘LAISVĖ,’ 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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MARSAVO J BOSTONĄ MASS.
Apie patį Worcester}, iš kur Pažengus 

išvykau, nerašysiu. Pradėsiu mylios ir 
nuo Sterlingo. ] zikucčius.

Kai pasiekėme Sterlingą, Į sako, kad 
Mass., turėjome laukti kitos ' viais 

t grupės nuo Fitchburgo. Įvai
rios policijos buvo pritraukta. 
Nors policijos žvilgsniai buvo 
rūstūs, bet mes nieko nebojom. 
Sulaukę kitos grupės, pradė
jome žengti linkui Clintono. 
Kitoj grupėj turėjo bubną, 
kad mums padėjo žengt koja 
kojon. Mes užtraukėme dar
bininkiškas dainas. Jau alka
nųjų maršuotojų susidarė 150; 
daug linksmiau. Už trijų my
lių nuo Clintono sustojome pa
silsėt.

Atvažiavo mūsų vadas ir 
pasakė, kad Clintono polici- 

1 jos kapitonas neleis mums ei
ti per miestelį. Vadai davė 

* instrukcijas, kaip mes turime

Draugai ir draugės, darbi-! Shanghajuje Streikas 
mnkai! Ši organizuojamai __
jaunųjų demonstracija tai yra' SHANGHAL _ čionai'i§i 
dalis klasių kovos pries isnau-I , , r Į
dotojų klasę. Todėl ji turi bū-'ėjo i streiką trys tūkstan- 

sąmoningų | *jaį pa§į0 darbininkų. Paš-

mums dupdą po. sandvičį ir 
kavos puoduką.

10 :Š0 vai.'dieną gauname 
informaciją, kad mes 12:30 
valandą balandžio 30, šiandie, 
išmaršuosime linkui Cambrid
ge, Mass. Turėsime pa
daryt 6 mylias. Tuo gi tar
pu čia ant vietos platiname 
savo spaudą ir renkame pini
gus liuosffi, be jokios baimės.

Buvo manyta sustot Water- 
towne ir pasakyt prakalbas; 
bet ten buvo pritraukta poli
cijos neapsakomai daug ir ne
leido mums sustoti. Kai mes 
paskleidėm kiek plakatų, tai 
pats mačiau, kaip policmanai 
juos ištraukinėjo iš darbiniu- Į jT’

teratūros ir parinkta pinigų 
i Prie svetainės didelis aptver- su dėžutėmis. Grįžtant po 

prakalbų, Maynardo darbinin
kai lydėjo mus SU paroda, 
paskui mus maršuodami, pri
tarė mūsų dainoms ir kėlė 
ovacijas, šaukdami mūsų obal- 
sius ir reikalavimus.

Buvo tokis patvarkymas, 
kad vyrai turi gulėt svetainė
je, visi krūvoje; tik moterims 
ir merginoms maršuotojoms 
buvo parūpinta nakvynės dar
bininkų namuose. Visoj ke
lionėj vyrams reikėjo nakvoti 
ant grindų svetainėse, kur bu
vo parūpinta matrasų, padus-1 
kų ir blanketų, nors kai ku
riem ir prisiėjo miegot tiktai 
ant savo overkoto ar panašiai, 
bet niekas nerugojo.

’ Turiu pridurt, kad buvo 
duota leidimas Maynarde lai-i 
kyti atvirame ore prakalbas! 
ir gatvėmis paroduot, tik pi
nigų neleido rinkt. Aš, rink
damas aukas, pasprukau nuo 
policijos, o nuo vienos drau-

; tas daržas; pristoję darbinin- 
; kų. Mūsų kalbėtojas prade- 
j jo prakalbą. Neilgai trukus, 
' keli policijos pasamdyti vaikė
zai pradeda lermą, kad duot 
policijai progą prakalbas iš- 

_ ; darbinin
kus, kad neišgirstų prakalbų, 

ir ne per vidurį mieste-! Todėl darbininkai buvo pa- 
' kviesti į svetainę, kur jie ir, 
1 išklausė prakalbų; o jos dar- 
I bininkams patiko. Mitinge pu
sėtinai daug iš'parduota Inter
national Labor Defense, Why 
Unemployment Insurance ir 
išdalinta daug įvairių plakatų 
ir parinkta pinigų su dėžutė
mis. Ant rytojaus, balandžio 
27 d. buvo paskleista plaka
tai po visą miestelį. Paskui po 
trumpų prakalbų, ko mes ei-i 
name'į Bostoną, kurių klausėsi 
darbininkai pro langus ir nuo 
“porčių,” — mes pradėjome 
žengti linkui Hudsono, Mass.

Tą dieną turėjome padary
ti 8 mylias. Mums apleidžiant' 
Clintoną, pardavinėjant litera- j ggs atėmė dėžutę su pinigais.

pusę amerikoniškos
vėl susitinkame gu-

Pasikalbūjus, 
galėsime eit šaligat-

Jie ardyt ir išblaškyt

lio. Mūsų vadai nesutiko ša
ligatviais maršuoti, bet sutiko.' 
traukti tomis gatvėmis, kurios' 
darbininkų apgyventos. Tada 
OK. Mums einant, darbinin
kai nustebę žiūri ir klausosi 
mūšų dainų, “Solidarity For 
Ever,” ir kt. ir mūsų obalsių : 
“Mes reikalaujame bedarbiam 
apdraudos,” “šalin rankas nuo 
Chinijos Sovietų” ir kt. Ne
šame plakatus su parašais, 
reikalaujančiais paliuosuot T. 
Mooney. Scottsboro negrus 
jaunuolius; kiti mūsų plakatai 
skelbia, kad visi karui skiria
mi pinigai turi būt panaudoti 
bedarbiams šelpti; kad mes 
turime apginti Sovietų Sąjun-.

ti remiama visų : 
darbininkų ne tik Norwoode, 
bet visų kolonijų, o ypatingai 
kur randasi mūsų Meno Są
jungos chorai. 4

Prisirengkime prie šios jau-Į 
nąjų masinės demonstracijos. Į 
Jaunimas, apart klasinės kovos ! 
prieš bosus ir kapitalistų kla-| 
sę, turės ir pasilinksminimą, 
nes 29 d. gegužės įvyks spor- 

ir konferencija. O į 
30 d. įvyks milžiniška demon-j 
stracija prieš imperialistinį j 

už Sovietų Sąjungos gy> i
; nimą. Po demonstracijų vėl j vielos tinklu, 

i jaunimo pasilinksmini-1 jo Žmonių.

to Darbininkų Unija šau
kia darbininkus kitų miestų 
stoti į kovą prieš Nankingo 
valdžią.

ŠIAULIAI. — Čionai jė
zuitai savo namą ir didelį 

j sklypą žemės laiko aptverę 
Parazitai bi-

kų rankų. 
Pasiekus 

darbininkų parūpinta mumsiįvai7^ 
gana didelė svetainė. Paval-!njma 
gę vakarienę, nUmaršavome i tęsis" d.......... ..
mieąto aikštę. Ten pasakyta. mas> šokiai ir 1.1, 
prakalbos, paplatinta literatu-j 
ros, parinkta pinigų. Sugrį-I Žodis j Apsileidusius Choristus 
žus į svetainę, prisirinko žmo-' 
nių, ir pasakyta j-— 
Čia buvo įsibriOvę ir šnipų. 
Jie klausinėjo, “ar nori dar-; 
bo?” Bet šnipai buvo greitai I 

švedų, lietuvių ir kt. Davė | patėmyti ir jokių informacijų 
mums gerą pusryti. Du polic
manai per naktį, kaipo sargai; 
bet vienas iš jųdviejų susi
graudino ’ ir ryte išdalino 
mums kelis pakelius cigaretų. 
Draugai sakė, kad jis buvo; 
atnešęs ir kvortą degtinės, 
kurios siūlė “svečiams.”.. Ant buvo areštuotas vienas 
piazo pasakyta prakalba. 10 
vai. apleidžiam Maynardą, ly- atsiprašymu už netikslų areš- 
di mus darbininkai, o ir tas tavimą. 
policmanas palinki geriausios 
kloties ir grįžta patenkintas, 

šiandie reikės padaryt 15 
mylių; einame į Waltham, 
M a ss. Darb ininkai buvo j 
mums gavę leidimą ir priža
dėjo duot svetainę ir nakvynę. 
Bet Walthamo majoras pama
tė plakatuose paminėtą So
vietų Sąjungą, todėl ir atšau
kė leidimą-; sako, jūs galėsi-Į 
te pereit per miestą, bet neva
lia sustot. Todėl mes nuspren- 

su pietumis; lietuviškai paga-ldėme pernakvot ant miesto 
minta mums gardžių dešrų su I valdybos rūmo laiptų arba žo- 
ffipustais. Mūsų draugai mar- lės prie City Hali, žengiant 
šuotojai pagerbia Hudsono lie- keliu, diena graži, medžiai 
tuves darbininkes gaspadines sprogsta, žolė žaliuoja, far- 
ir draugijas. Draugai sakė,|meriai laukuose kruta; mes' 
kad bagočių krautuvės neprisi- jiems duodame plakatų; jie 
dėjo su maistu, tik biednieji.' šnekasi ir linki mums pasise-j 

i Pasamdyta mums miestinė! kimo, gėrėdamiesi mūsų eisc- 
i Hudsono svetainė, kuri talpi-j na.
na 1,600 žmonių. Ji prisiren-| Sustojus pasilsėt, atvažiuo- 
ka pilna publikos. Pasakyta] ja mūsų vadas ir praneša, kad 

‘ kelios prakalbos. Darbininkai; protestonu kunigas duos 
mus entuziastiškai priima, suD- •*’ 1
ašaromis iš džiaugsmo. Mat,

indu u nvijao, rvr.ip iitvo vui uuv mi uuc . _ t - ■ - - . . ~

laikytis: nesiduosime suardyti gą nuo imperialistu ir 1.1. Gal I tūrą ir renkant pinigus, vie- {§ darbininkų čia matęsi finų
_ _ _ . . • * I % > z"\ <-< n -v ■» 1 *r t -T*! r» r A rt » zx l x zx ■» rt 4’ 1 i l «_» i • • • ■» i -»~x. -Kapitonas buvo kokias dvi mylias ėjom 

darbininkų gyvenamas vietas;
Pasiekus 

svetainę, darbininkai 
mus ateina,

musų grupę.
iš vakaro pasakęs, kad nėra
išltnta jokio leidimo per šį to mums ir reikėjo.
miestelį mums eiti ir nebūsime į Lenkų 
leidžiami. Susirikiavome, tfž-l paskui mus ateina, ir taip 

traukėme dainelę ir vėl marš, daug, kad per pusę mylios ne-•

NAUJIENA! NAUJIENA!

PIKNIKAS su R1STYNEM
RENGIA LIETUVIAI RISTIKAI

DECORATION Gay, 30 GefgUžėS-May, 1032
WILLICK’S FARM, LINDEN, N. J.

PUIKI ORKESTRĄ ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAI 
PRADŽIA 1-mą VALANDĄ PO PIETŲ

V. Biekša risis su Cowboy Ko. White iki pergalei

Cambridge buvo

pCrĮ nas pilvūzas pagriebė ir stū-1 
! mė mūsų draugą nuo šaligat
vio; kitas draugas, kuris rin
ko pinigus su dėžute, buvo 
areštuotas.

Pusę mylios nuo Clintono li
nijos mus pasitiko fotografis- 
tai; nori mus fotografuoti ,bet 
policija neleidžia: Peržen
gus Clintono liniją, pribūna 
judamųjų paveikslų mašina; 
traukia mūsų maršavimo pa--' 

į veikslus. Mums beeinant pa- 
i kyla sniegas; bėgam į smėlio 
: rūsį, iš kur kasama smėlis. 
Suvalgome po sandvičį ir išsi- 
geriame kavos; fotografistai.

i darbuojasi. Mūsų komitetas 
' praneša, kad mūsų areštuotą 
i draugą nepaleis be 24 valan
dų. Ir vėl 
dainuodami

Hudsoną 
darbininkai 
kai pasitinka ir priima; laukia 

•1 • 1*1 • V i •

stojame j Ii hi j as; 
žengiam tolyn, 
pasiekus, lietuviai 

mus entuziastiš-

i tuš
čią krautuvę pernakvot. Pa
siejus Waltham miestuką, ve-

Hudsono darbininkai dar ne- da mus į miesto daržą; pats 
buvo matę darbininkiškos de- majoras 
monstracijos; tai didelė jiems mjesto _ ••___ ___ i . .

pasitinka su kitais; 
valdininkais. Mūsų 

majoras 
s City 

Majoras stovi ant laip-

į naujiena. Mitingas Pasisekė! Vadai pasikalba ir 
visais atžvilgiais; parduota pakviečia arčiau prie 
dikčiai darbininkiškos literatu- Han. ;____ ■ ;
ros, paskleista lapelių^ Rinko- įų, užsimovęs ant galvos dide- 
me pinigus su dėgžutėmis be- ų cilinderį ir.■ klausosi mūsų] 
darbių reikalams svetainėje iri prakalbų. Mūsų kalbėtojai ir' 
gatvėse, čia policija nieko ne-< j0 nesigailėjo, gerai užvažia-l 

Kaip 10:30 vak. trau-]vo pačiam majorui. Fotogra-!

jie negalėjo iš mūsų gauti.
Turiu pasakyt, kad visas 

bedarbių delegacijų maršavi- 
mas gerai pasisekė; tapo paro
dyta bedarbiams ir dirban
tiems, kaip reikia kovot.

Esu minėjęs, kad Clintone 
mūsų 

maršuotojas; tai jį paleido su

Gegužes 1 d. mes numarša- 
vome iš Cambridge į Bostoną. 
Kapitalistiniuose laikraščiuose 
buvo -paskelbta, kad negalėsi
me nešti savo iškabų su obal- 
sMis; bot‘tai buvo blofas. Mes 
vykusiai atlikome savo užduo-

, i Choras dabar pradėjo mo- 
Lia kintis keletą naujų dainų ir 

būtinai turėtų visi lankytis Į 
pamokas, nes reikia del vasa
ros parengimų susimokinti tas 
dainas, kad galėtumo tinka
mai dainuoti. Dabar laikas ir 
naujų dainininkų atsivesti, nes 
su birželio pabaiga Choras vi
sada turi vakacijas. Bet per' 
visą vasarą visuomet Choras; 
turi dainuoti įvairiuose pikui-į 
kuose. Todėl, kurie manote; 
per vasarą dalyvauti su Cho-j 
ru, tai 
latiniai 
kas.

dabar dar laikas nuo-, 
lankyti Choro pamo-j

Choristas.

PAKARS 34 KURDUS

Baigdamas, turiu paraginti 
vis'us bedarbius ir dirbančius: 
organizuokitės į Bedarbių Ta
rybas ir kovokite; su mūsų 
maršavimais dar mūsų kova 
neūžsibaigė; bet mes padarė
me gerą pradžią kovoje už 
visų bedarbių aprūpinimą ir 
prieš pūvančią kapitalistinę 
“tvarką.” t .

Alkanųjų Maršuotojas,
A. J. Ruseckas.

ADANA, Turkija. — Bur
žuazinės valdžios teismas, 
čionai nuteisė pakorimui 34 
kurdus, kurie dalyvavo gar- ’ 
siajam Ararato sukilime ; 
1930 metais. Dar penki 
šimtai vargdienių laukia 
teismo ir panašios bausmės.1

NORWOOD, MASS
iš LLR. Choro Pamokų

d. gegužės LLR. Choras 
eilines pamokas. Pra- 

mokintis nauja daina
Tai gra-

17 
laikė 
dėta 
“Raudonoji Armija,
ži muzika iš Sovietų Sąjungos.

Štai tos dainos pirmas punk-i 
tas: Į

Baltosios gaujos plėšrių vanagų, 
Laiko sukaustę šimtus mūs draug-ų, 
Bet nuo Sibiro lig Britui šalies, 
Raudonarmiečiai sau kelia, nuties.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR
LYTINĮ GYVENIMĄ ‘

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

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

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

New York, N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS

tęs pas:

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje sauki-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHĖ

įvairių karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fep-

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-87T*

PROGRAMA:
LENKTYNĖS: Bėgimas maišuose, riebių moterų rin

kimas bulvių, jaunų merginų lenktynės, kiaušinių neši
mas šaukštuose. Visiems išlaimėtojams bus duodamos do
vanos. ‘ Šis piknikas Dus įdomus visais atžvilgiais, atsi
lankykite, o pamatysite, ko dar nematėte, nes bus daug 
juoko, praleisit linksmai laiką ir pamatysite įdomių ris- 
tynių.

Bus trys poros ristikų. Apart K. POŽĖLOS iš lietuvių 
risis BIEKŠA, pirma atsižymėjęs Mass, valstijoje, dabar 
ritasi New Ycrko apielinkėje. VINCAS BARTUšIS, Chi- 
cagog Universiteto studentas ir žymus ristikas. Jie risis 
su pagarsėjusiais svetimtaučiais ristikais.

PASARGA: Jeigu įvyktų lietus tą dieną, tai visas 
parengimas įvyks Liberty Hali, 269-73 Second Street, 
Elizabeth, N. J.

KELRODIS: Važiuojant, automobiliais, imkite Main 
Highway iki Styles Street, pasukite į dešinę tiesiai į par
ką. Busais važiuojant imkite iš Elizabeth, N. J. ant 
Broad Street busą No. 44 ir važiuokite iki sustojimo. Iš-, 
lipant sukitės po kairei, o tenai netoli Tparkas.

varžė.
kiame į svetainę, demonstruo
dami ir dainuodami revoliuci
nes dainas. Du policmanai 
del apsaugos stovi per naktį; 
o du draugai hudsoniečiai per 
naktį prižiūri, kad mes turėtu
me gana šilumos.

8 vai. rytą gauname gerus 
pusryčius. Pasakome prakal- 

1 ba ir pradedame kelionę linkui 
Maynard, Mass., taipgi dai
nuodami ir dalindami revoliu
cinius plakatus, pardavinėda
mi darbininkiška literatūra ir 
rinkdami pinigus. Mus palydi 
didelės darbininką minios; tai
pgi delegacija prisideda prie 
maršavimo.

Taip pradėjome balandžio 
28 d.; šiandie turim padaryt 
9 mylias kelio. Sustojus ke
lyje mums pasilsėt, vėl foto- 
grafistai nutraukia mūsų pa
veikslus. Pasiekus Maynar- 
dą, mus pasitinka delegatai; 
stoja priekyje mūsų eilių- ir 
žengiame per miestuką linkui 
svetainės, 
traukta;
galvos iki kojų; stovi su nuo
dingomis troškinančiomis (aš
arinėmis) bombomis ir kitais 
pabūklais.—5 vai. vakare pa
ruošta mums gera vakarienė 
įvairių darb. draugijų rūpes
čiu. Pagerbiame .darbininkes 
gaspadines, tris syk sušaukda
mi joms valio. /Pavalgę, 7:30 
vai. žengiame į parką,'Itą1 dar
bininkai parūpino su visa pa
roda. Susirinko darbinih’kU 
ftpie 7,000. Prakalbos pavyko

Policijos daug pri- 
apsiginklavę nuo

fistai keliais atvejais traukė 
mūsų paveikslus. Jau buvo 
po 5 vai. vakare. Buvome la
bai pavardę ir ištroškę; skau
da pūslėtas kojas. Susirinkę 
darbininkai stebisi ir klausinė
ja, kaip senai mes jau esame 
kelionėje. Darbininkų susi
rinko didelė minia, kaip debe
sys; buvo girdėt ir lietuviš
kų išsireiškimų iš jų tarpo: 
“Dievulėliau, kaip tie žmonės 
vargsta.” Sako prakalbą 15 
metų vaikas iš Gardnėrio, 
apie mokyklos padėtį ir namie 
likusius tėvus.

10 vai. naktį atėjo minimas Tai 
protestonu kunigas ir klausia, 
gal permažai vietos; mes sa
kome, bus gerai; “bet aš ati
darysiu kitos krautuvės duris,” 
sako jis. “Kad miesto majo
ras su jumis taip pasielgė, tai 
aš tyčia padarysiu kitaip.” 
Tad mes nekurie, susigriebę 
paduškas, blanketus, ir neša
mės. Didelis darbininkų bū
rys stovi ir tėmija iki vėlumai. 
Biskį apsiraminus, jaučiame 
dvokimą pelėsių; mat, ta krau
tuvė buvo uždaryta kelis me
tus, jokios ventiliacijos nema
tė. 10:30 vakare majoras su 
dviem policmanais įeina; sa
ko, “o kaip smirda čionais, 
laikykite duris atdaras.” Klau
sia, “gal nevalgę?” Mes sako
me, kad ’pavalg'ėmė. “Tai 
aš duosiu pusvyčitis,” ‘pažadė
jo majoras. ' ’
? M9 W1., rytą muęų 'delegaci
ja nueina pas majorą; L

CHORAS

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Raudona Armija
Durtuvą kietai
Pūslėtais delnais gi suspausk!
Visi mes eisim, 
Nenusileisim,

Kovoj su priešais kruvinais.
Šią dainą LLR. Choras dai

nuos šią vasarą didžiausiuose 
piknikuose.

Atstovai nuo Janųjų Komu
nistų lygos, draugė Lhyves, 
distrikto organizatorė kalbėjo 
į Choro narius apie svarbą 
Jaunųjų Dienos demonstraci
jų, kurios yra rengiama 29 ir 

' 30 d gegužės, Lawrence, Mass, 
bus jaunuoli ų de

monstracija prieš imperialisti
nį karą, už Sovietų Sąjungos 
gynimą, prieš algų kapojimą, 
prieš skubumą ir už politinių 
kalinių paliuosavimą. Kalbė
toja Lhyves prašė Chorą pri
sidėti prie šios svarbios jau
nuolių demonstracijos, išren
kant iš choro oficialius atsto
vus ir organizuojant jaunimą 
važiuoti į demonstraciją.

Choristai atstovės kalbą pri
ėmė su aplodismentais ir cho
ras nutarė pasiųsti du atsto
vus nuo Choro ir nutarta pa
gelbėti organizuoti jaunimą, 
kad važiuotų ir dalyvautų jau
nųjų demonstracijoj.

Taipgi išrinkta komisija, 
kuri pagelbės sukelti finansų 
del -padengimo išlaidų. To
dėl kurie tik kiek išgalite, pri
sidėkite prie šios jaunuolių de
monstracijos ipadarymo skaitą 

ir’’linga ir kovinga.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street o
PHILADEL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 ’ 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, žarnų ir Mėšlažames, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
Easitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais, 

[ano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

■ ZI NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien*— 10 A. M. Iki'8 P. M.
Nedeliom — 10 A. M. iki 4’P. M. Įsikūręs 25 Metai



Puslapis šeštas ,
T

VIETINES ŽINIOS
ALDLD. Pirmos Kuopos 
Susirinkimas

LAISVE

Jaunuolių Diena Bus Minima 
Harleme

daugumu nepadarytų sarma
tos Brook lynui.

Rengimo Komisija.
(121—122)

Antradien., Geguž. 24, 1932

Miesto Komunistų Rinkiminė Konferenci 
ja Buvo Didelė ir Entuziastiška

NEW YORK. — Miesto ko- 
munistų ir pritariančių darbi
ninkų rinkiminė konferencija J 
sekmadienį, Manhattan Ly
ceum. buvo didžiausia ir en
tuziastiškiausia tos rūšies kon
ferencija. Dalyvavo 654 
legatai, o su svečiais buvo 
1,000.

Svarbiausią pranešimą 
darė distrikto organizatorius 
drg. I. Amter; jis nuplėšė mas- 
kas ne tik nuo dėmokratų ir 
republikonų, bet ir nuo socia
listų. Socialistai yra buržua
zijos padėjėjai visame kame, 
ir kapitalizmo gelbėjime nuo 
revoliucinio judėjimo, uždar
bių kapojime darbininkams, ir 
besirengime karan, ir bedar
bių marinime badu. Juk ir 
dabar priimtoj savo, rinkimų 
platformoj socialistai neturi 
nei žodžio apie Japonijos im
perializmo kruvinus žygius 
Chinijoj bei apie imperialis
tų provokacijas prieš Sovietų 
Sąjungą; nėra socialistų plat
formoj nei pusės žodžio prieš 
uždarbių kapojimus dar
bininkams. Kuomet šalyje ran
dasi 13,000,000 bedarbių, ku-l 
rių kovoms vadovauja komu
nistai, tad socialistai buvo pri
versti ką nors pasakyti savo 
platformoj apie bedarbių ap- 
draudą; bet jie reikalauja, 
kad 50 procentų į apdraudos 
fondą sumokėtų patys darbi
ninkai. Dabartiniu laiku yra 
desėtkai tūkstančių darbinin
kų, kurie per savaitę New 
Yorke tegauna tik po $5 al
gos; New Haven merginos dir
ba po 12 valandų per dieną 
už $1.80 per savaitę; ir sulig 
socialistų pasiūlymo tie darbi
ninkai ir darbininkės taipgi tu
rėtų mokėt į bedarbių apdrau
dos fondą, iš kurio paskui bū- 

’ tų tik per apribotą skaičitj Mė
nesių mokama mizerna pašal- 
pukė bedarbiams. Komunis
tai reikalauja, kad bedarbiai 
būtų aprūpinti reguliaremis 
pensijomis vien tiktai iš val
džios ir kapitalistų iždų ir kad 
jiems būtų mokama pilna alga 
visu bedarbės laiku. Tokiame 
atsitikime darbdaviams nebū
tų išrokavimo paleidinėti dau
giau darbininkų iš darbo.

c4e- 
iki

pa

Drg. Amterįs, valdiškomis 
i skaitlinėmis prirodė, kad da- 
I bar keturi darbininkai iš kiek
vienos dešimties visiškai netu
ri darbo ir kad dirbantieji 
šiais laikais tegauna tik 35 iki 
45 . procentų tos algqs, kuri 
jiems buvo mokama, paprastais 
laikais pirm krizio.

Po raportų sekė -įdomios 
diskusijos, kuriose daugiausiai 
kalbėjo darbininkai iš dirbtu
vių, bedarbiai ir ex-karei'viai.

Sulig delegatų, konferenci
jos sąstatas buvo' 'tokis : 50
delegatų nuo 47 šapų komite
tų, 26 delegatai nuo devynių 
lokalų Amerikos Darbo Fede
racijos, 15 delegatų nuo 101 
Bedarbių Tarybų, 104 delega
tai nuo 71-nos kuopos Tarp
tautinio Darbininkų Ordeno, 
78 delegatai nuo 33 darbinin
kų kliubų, 59 delegatės nuo 
38 moterų tarybų, 56 nuo 36 
kultūrinių organizacijų, devyni 
delegatai nuo keturių kuopų 
Darbininkų Ex-Kareivių Są
jungos, 6 delegatai nuo 5 kp. 
Sąjungos Kovai už Negrų Tei
ses, delegatas nuo Scottsboro 
bendro fronto komiteto, 2 de
legatai nuo Chinų Priešimpe- 
rialistinės Lygos, 83 delegatai 
nuo 17 unijų, priklausančių 
prie Darbo Unijų Vienybės 
Lygos, 6 delegatai nuo 6 jau
nuolių kuopų, 5 delegatai* nuo 
5 Darbininkiško Sporto kuo
pų, 30 nuo 18 kp. Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo, 4 
nuo Darbininkų Tarptautinės 
Pašalpos, delegatas nuo Airių 
Darbininkų Kliubo, 6 delega
tai nuo Workmen’s Circle kuo
pų, 100 delegatų nuo Komu
nistų Partijos sekcijų ir kuo
pelių, ir t.t.. , ,

Į konferencijos prezidiumą, 
kaipo garbės narė, buvo iš-, 
rinkta ir drg. Edįth Berkmąn.

' Sulig darbininkų "delegatų 
pasiryžimo ir išsireiškimų, tai 
laike šių rinkimų mes turėsimo- 
nustebinti kapitalistines parti
jas skaičiumi balsų, paduotų 
už Komunistų Partijos kandi
datus.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos pir
mos kuopos susirinkimas įvyks 
gegužės 26 d., 8 vai. ketvirta
dienį vakare, "Laisvės” svetai
nėje. Visi kuopos nariai, bū
tinai dalyvaukite. Turime la
bai svarbių reikalų; bus ir de
legatų rinkimas į Antro Aps
kričio konferenciją, o ši kon
ferencija turės didesnės orga
nizacinės ir politinės reikšmės, 
negu kuri kita bent kada pirr 
miaus laikyta.

Sykiu primename, kad, ku
rie draugai esate pardavę kny
gutes apskričio laimėjimui, 
privalote priduot pinigus, o 
kurie jų nepardavėte,—sugrą- 

knygutes. * ižint
Org.

Majoras Walkeris Paėmęs 
$49,000 Grafto Pinigų

NEW 'YORK. — Gegužės 
30 d. Harleme bus demonstra
cija apvaikščiojimui tarptauti
nės darbininkų jaunimo die
nos. Negrai ir baltieji darbi
ninkai’ bendrai demonstruos 
už paliuosavimą devynių Scot
tsboro negrų jaunuolių.

Gegužės 30, "Decoration 
Day” buvo po Amerikos pilie
tinio karo įvesta, kaip patrio
tiška šventė, paminėt karei
vius, kritusius kovoje būk "už 
negrų paliuosavimą”. O neg
rai ir po šiai dienai tebėra po
litiniai ir ekonominiai paverg
ti, lynčiuojami, niekinami, už
vis labiau .išnaudojami.

Demonstruokime gegužės 30 
d. už negrų teisių apgynimą 
ir už negrų ir baltųjų darbi
ninkų pasiliuosavimą iš kapi
talistinės "tvarkos” priespau
dos.

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

&
&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

& South
South 3rd
& Catharine
South 3rd

BROOKLYN LABOR LYCEUM

K. Rep.

Su Bananom Geriau Sugau- Grafteriai Šerifai dar “Tebe- 
na Beždžionę, kaip su Bom
bom

Sea Cliff, L.I.—Pasiliuosa- 
vo nuo šniūro James Floydo 
beždžionė ir pradėjo draskyt 
kaimyno duris. Tas, manyda
mas, kad tai jo šuva, įleido 
ją vidun. Kada jo mergaitė 
mėgino paglostyt beždžionę, ta 
"viešnia” apkramtė mergaitę. 
Beždžionė buvo išmušta lau
kan/ 1 Tada ji palindo po kito 
kaimyno "porčiaisi” Subruz
do viši kaimynai. Pašaukta 
policija su troškinančiomis 
ašarinėmis bombomis. Ketu
rias bombas metė po porčiais, 
ttet‘beždžionė del jų nei nenu- 
sičiaudė; o vienos tokios bom
bos būtų užtekę, kad laikinai 
užmigdyti tuziną žmonių to
kioj ankštoj vietoj. Taip po
licija ir negalėjo iškrapštyti 
beždžionės iš po porčių. Bet 
paskui ta kumutė pati išėjo 
iš savo "tvirtovės” ir įbėgo į 
medį. Buvo pagaliais ir ak
menimis mėtoma, bet medžio 
neapleido. Pagaliaus, vienas 
ž g , geriau žinantis bezd- 

"papročius, parodė jai 
keturias benanas; ir bematant 
jinai iššoko iš medžio ir pra
dėjo maumot bananas iš jo 
rankų. Tada tapo sugauta. 
Ši žinia buvo tuojaus praneš
ta metodistų—episkopalų baž
nyčiai, kur tuo laiku ėjo pa
maldos, su visais uždarytais 
langais*ir durimis, kad apsi
saugojus, nuo atsilankymo il- 
gavuodegės ^iešnio^ Tik tuo
met maldininkai lengviau at
siduso ir atsidarė langus, -

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykitel

SAVININKAI MARČ1UKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614. t ., 
Geriausia Studija Brooklyne.

1 Ateikit Persitikrint.

NEW YORK. — Seabury ty
rinėjimo komisija atkasė naują 
faktą apie majoro Walkerio 
"teisingumą.” Prieš majorui iš
važiuosiant į Europą 1927 me
tais, jam davė $10,000 Rodman 
Wanamakeris, vienas iš didžiau
sių prekėjų, kurį Walkeris pa
dai^ komandierium policijos re
zervų.

Dabar bus tyrinėjama apy
skaitos septynių bankų, su ku
riais majoras Walkeris turėjo 
piniginių reikalų.

Sulig pirmiau atidengtų fak
tų, Walkeris gavo $26,535 ky
šių iš didžiųjų taxi-cabų kom
panijų už padarymą vieno joms 
naudingo miestinio įstatymo 
prieš smulkesnius taxi-cabų sa
vininkus. 1 Pirm savo kelionės 
Europon, majoras Walkeris 
taipgi gavo $10,000 čekį iš 
Equitable busų kompanijos už 
leidimą šiai kompanijai biznį 
varyt, prieš kitas kompanijas, 
kurios būtų daugiau mokėjusios 
miestui už tą teisę. Bet Wal
keris pasiėmė $3,000 daugiau, 
jdaųgiau, hęgu buvo pažymėta 
čekyje; tuos tris tūkstančius 
iąipgi padengė Equitable kom
panija, r ;
Graftu į petsipierkus visa did
miesčio valdžia, pradedant 
majoro ir baigiant paprastu 
licmanu.

Brooklyniečiai ir Meno 
Sąjungos 3 Apskričio 
Metinis Piknikas

' «

Skalbyklos Vežėjų Kova

nuo
po-

NEW YORK. — Sustreika- 
vo 17 iš 20 darbininkų, išve
žiojančių skalbinius Commo
dore Laundry, 130 Seneca Ave. 
Streikui vadovaujanti kairio
ji industrinė unija stengiasi iš
vest kovon ir kitus dąrbinin- 

Y. valsti- kus. Tos skalbyklos vežėjai 
jYanklin turėjo streiką treji metai at- 

Roosevelt. Jis pavarė iš tarny- 8^1 J tada juos pardavė Ame-

tarnauja” Miestui
Į miesto policijos 

buvo įsiskverbęs N. 
jos gubernatorius

valymą

bos šerifą Farley, 
grafto pasidarė pusę miliono 
dolerių. Bet gubernatorius
paliko tarnyboj šerifo pagelbi- 8 
ninką P. J. Curraną’, kuris nuo 
1929 iki. 1931 metų ‘susitaupė’ 
$662,311.00, gaudamas tik po 
$7,500 algos per. metus. Kitas; 
šerifo pagelbininkas, Joseph Į 
Flaherty, laike tardymo, ne-į 
galėjo išaiškint, ’ kokiu būdu; 
jis gavo $10,540, kuridos pasi
dėjo į banką per keturis pir
mus savo tarnybos mėnesius. 
Per’tą laišką jis tegavo ’ algos 
iš miesto tik $2,500 ; 1 reiškia,' 
beveik penkis syk tiek "silsiu 
taupė”, kiek‘algos' užsitarha-' 
vo. . . , .

Tačiaus gubernatorius Roos- 
eveltas ir toliaus pąliko tuos 
du antrarankius šėmus "tarT 
nauti”, žinoma, daugiausia va
giant. , ( , , , ’ , J

kiirid i5 rik°s Darbo Federacijos va
dai, ir vežėjams liko nukirs
ta alga nuo $35 iki $15 per

Prole tarų Meno Sąjungos 
Trečio Apskričio piknike ge
gužės 29 d., Willicks farmoj, 
Lindene, N. J., dainuos ketumi 
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.

Brooklyniečiai 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 
į jus, kad į pikniką važiuotu
mėte sykiu su Aido Choro na
riais, kurie keliaus busu. Ke
lionė ten ir atgal kaštuos tik
rai $1. Užsirašykite "Lais
vės” raštinėje pas drg. Buknįl 
arbą vakarais pas drg. J. Sau- 
lėna važiavimui busu su aidie- 
čiais; bet užsisakymus vietų 
važiavimui priduokite ne ve-j 
liaus, i kaip iki penktadienio,! 
gegužės 27, užsimokėdami po 
dolerį išanksto. 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

NOTARY 
PUBLIC

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Aves 
YORKE

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg X841

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas ičirškinimais

Telefonas: Stagg 2-910S

DR. A. PETRIKĄ
! PETRICK
221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
GAZQ ĄNESTETIKA

f VALANDOS: 
Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Kojy Nesveikumai

Industrinė unija atsišaukia, 
, kad nieks neduotų tai skalbyk
lai darbo, kol streikas bus! 
i laimėtas. •

; 10 BERGŽDŽIŲ GAISRO
' ' ■ k SIGNALŲ

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami į 

maudynes, skaniai užsilnųsti ir pa- 
sirandavoti kambarį. Patarnavi
mas geriausias ir. teisingiausias.
V 2809 West 17th Street 
ą,■ ( Coney Island
, Telefonas Mayflower 9-8863

V > . -SAVININKAI:
■’ '1' .t *. ‘. ’■ i‘ 'J. Jurevičius ir K. Galinas

Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

’ ’ ' operacijų
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

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

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedčldienių

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniikaa vyry Ir 

moterų ligai kraujo ir odoi. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo. 

DR. MEER
W. 44th St., Room Ml 

New York, N. Y. 
Valandai PriSmimoi

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

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

156

KXXXXXXXX
TEL. STAGG 

2-5043

INC į*
I

MATHEW P. BALLAS
( Bl EL A USK AS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA- SEKANČIUS • DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

!Laikrodžiai, Deimantai ir; 
į Auksiniai Dalykai ; 
j Dovanom, ar patys sau ‘noreda-, 
|mi pirkti laikrodžius, daimantuę 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- 
| nokite, kad pas mane pigiau nu- 
| sipirksite, 

Į ĮVAIRŪS LAIK- 
I RODŽIAI NAU- ■ 
•jaustos MADOS
Už PRIEINAMĄ

KAINĄ

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

Williamsburgiečiams, kuriems 
pertoli pas mane atvežti pataisy
mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite "Laisvės” ofise. 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu į "Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite "Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

)
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JONAS STOKES
- - - - - -  Fotografas
Siuomi pranešu savo kostume- 

riams. kao' perkėliau savo studiją 
naujon vieton, 
po numeriu 
S12 Marion SU 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
TeL Dickens 2-1182

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

Flushinge tūlas James J. 
Martin, važiuodamas automo
biliu, pirmadienį anksti rytą, 
davė dešimts gaisro signalų; 
vieną, po kitam per ; raudonas! 
gaisrines dėžutes, • taip kad i 
ūmai .buvo iššaukta pe tik .vi-j 
si vietiniai ugnies : gesinimo 
inžinai, bet, ir iš Jamaiėos, 
Baysides ir Jackson Heights. 
O nei jokio gaisro nebuvo. 
Paskui tą keistą žmogų polici
ja pasivijo ir areštavo. ‘

TELEFONAS v 1 ATDARA DIENĄ
Pųlaski 5-1090 ’ IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Aveniie

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

402

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

DEKAVOJU pacientams
Brooklyn-East New York

t
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paimtaso Jo drabgai. J areš
tuoti, bet.su persergėjimu pa* 
leisti be. bausmes.;

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.

i- r * DR H. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261ką, ir tuo pat Įtartu paremti 

darbininkišką judėjimą.1 e
f 122-126).

g
£

žid
Ne Vieta Žaisti ant Traukinio 
"Subvėj”

Svarbus pranešimas: LDSA. 
111 kuopa rengia "Bingo par- 
ty-\ subatoje, 28 gegužės, 33 
Glenmore Avė. Pradžia 8-tą 
valandą vakare. Tikieto kai
na 35 c.; už tą patį tikįetą bus 
duodama ir užkandžių.1 !

Kviečiame visus ir visas at-

NEW YORK. —■ Trys ber
niukai buvo susikraustę pa
žaist ąnt stogo požeminio gelž* 
kelio traukinio* Traukiniui: be
bėgant, vienas iš jų, .Anthony 
Petlak užkliuvo už balkio ir 
liko rimtai sužeistas. Sustab
džius trąuknjj, jis * į ligoninę siĮdnkyti smagiai praleisti lai-

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris ’
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
, Subatos vakare 75 centai

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

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

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; 
‘ ' i B. M.; T. i subway—išlipt ‘ant 3Montrose Ave. stoties; visais

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

bet.su



