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29,263 Parašai už 
Komunistų Kandidatus''
SAN FRANCISCO, Calif. 

—Audringai pradėta Cali- 
fornijoj Komunistų Parti
jos rinkimų kampanija. Jau 
surinkta 29,263 piliečių pa
rašai, kad užtikrinus komu
nistu kandidatu vardus ant 
baloto ateinančiuose prezi
dento rinkimuose, 
met pirmiau tiek 
buvo surinkta.

Šios valstijos
tereikalauja 15,000 parašų, 
o mūsų draugai surinko be
veik du syk tiek ir tai tik 
penkiolikoj pavietų, o viso

Niekuo- 
balsu ne-

įstatymai

Lai šis Californijos revo
liucinių darbininkų puikus 
pasidarbavimas parašų rin
kime bus paakstinimu kitų 
valstijų mūsų draugams 
stoti į smarkesnį veikimą 
del Komunistų Partijos rin
kimų kampanijos.

Didelės Klasinės
Audros Vokietijoje

♦ BERLYN. — Iš visų Vo
kietijos didmiesčių praneši
mai sako, kad eina didelės 
bedarbių demonstracijos ir 
kova su policija. Visur po
licija puola bedarbius su ti
kru žvėriškumu. Ypatin-I 
gai žvėriškumu prieš darbi- Į 
ninkus pasižymi policija i 
tuose miestuose, kur vai-1 
džios randasi socialdemok- i 
ratų rankose.

Colognėj policija peršovė 
ir pavojingai sužeidė du ko- į 
munistu. Mieste Dussel-1 
dorfe darbininkai įtūžo ant; 
policijos, išdaužė daug lan-i 
gų ir užgrobė maistą krau
tuvėse.

Alabama Policija Nužudė 
Keturioliką Darbininkų

KOMUNISTŲ PARTIJOS KANDIDATAI W. L FOSTER IR j 
JAMES FORD; VISI KLASINIAI SĄMONINGI DARBININ-
KOMUNISTŲ PARTIJOS KANDIDATAI W. L FOSTER IRk.SS^o^  ̂

---------- ----------------------- —  ----------- - ---------------- — _   mobiliaus, v a ž i u o j a n čio 
« skersai geležinkelį. Du žmo- w- - - - - - - - - - - 4 .v nes užmušti. Pereitą savai-

KAI TURI DABAR MESTIS RINKIMU V A JAUS DARBAN bū'

už Kovą Prieš Alkį, Prieš Naujo Karo Pa-

JAPONIJA DAR IŠLEIS $62,000,000 RUO-

William Z. Foster, Komunistų Partijos kandida
tas į Jungtinių Valstijų prezidentus, nominuotas 
nacionalėj darbininkų klases konvencijoj, gegu

žės 28 ir 29 dd., Chicago, Ill. . Komunistų kandidatas į 
prezidentus, d. Fosteris,

James Ford, Komunistų Partijos kandidatas į 
Jungtinių Valstijų vice-prezidentus.

Socialistų Partijos Konvencija Milwaukee Mieste Turėjo 
185 Delegatus, Visokio Kalibro Biznierius, Daktarus, I 
Profesionalus, Senų Unijų Feikerius, gi Komunistų Į 
Partijos Sušaukta Nominacijų Konvencija Yra Vaiz
das Kovingos Amerikos Darbininkų Klasės.

vojy, Prieš Kruviną Reakciją 
Ir Už Apdraudę

I Delegatai Susideda iš Darbininku, Vargingų Farmeriij, Balt- 
veidžiy ir Juodveidžių Kovotojų, Ateivių ir Ameriko
nų; Jinai Padarė Pradžią Tokios Rinkimų Kampanijos, 
Kuri Išjudins Naujus Darbininkų Sluogsnius Kovon Prieš 
Bedarbę ir Prieš Naujo Karo Pavojų

CHICAGO, Ill. — Drąsiai 
ir garsiai nacionalė darbi
ninkų klasės konvencija, 
kuria sušaukė Komunistu Ošimui karo prieš chinijos ir

Į prezidentus ir vice-prezį- 
i dentus, iškėlė sekamus ko
pos obalsius šiuose rinki- 

Artinas Kritiška Padėtis, Naujo Karo Valanda Gali Išmušti imuose v
Bile Kada; Tik Proletariato Kietas Kumštis Išgelbės. Žmo-! apLmią’^idŽs'ir^į

VIETĮJ SĄJUNGOS DARBININKUS

niją nuo Naujos Pasaulinės Skerdynės, Kurią Rengia Im-ldavių lėšomis, 
perialistai algų

; BIRMINGHAM, Ala. — 
Vietos laikraštis “Post” pri
pažįsta, kad bėgyje paskuti
niu 12 mėnesių Alabama 
valstijos policija nužudė ke
turioliką darbininkų, iš ku
rių 12 buvo juodveidžiai 
du baltveidžiai.

o

’ 2. Prieš Hooverio 
kapojimo politiką.-

3. Tuoj autinė pašalpa var-! 
gingiems farmeriams be jo
kio suvaržymo iš valdžios ir 
bankų pusės; paliuosavimas 
vargingųjų farm erių nuo 
taksų ir verstino randų bei 

TOKYO.—Japonijos nau- ta tą faktą, kad Japonija skolų išrinkimo.
jas militaristinis kabinetas turi priruošus planus puoli-

Japonija Atšaukė Savo Konsulį nuo Pąrubežinio Miesto, 
Kuomet Jos Armija Kęturiojnis Kolumnomis Veržiasi 
Linkui Sovietų Sąjungos. Rytinis Chinų Gelžkelis Vir
to Centru Japonijos Karinių Operacijų prieš Sovietų 
Sąjungą ir Chinijos Liaudį.
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darbininkas, p a s i ž ymejęs 
streiku vadas, sekretorius 
Darbo Unijų Vienybės Ly- 
gos.

Socialistų kandidatas, tur
tuolis kunigas Norman Tho
mas, darbo nematęs, dema
gogas ir apgavikas, religi
nių burtų šinkorius.

Komunistu kandidatas i 
vice-prezidentus, d. James 
Ford, juodveidis darbinin- 

jkas, nenuilstantis kovotojas nai įvyko kovinga Austri- 
už darbininkų klasės intere- jo 
sus. icija už paliuosavimą Scotts-

Socialistų k a n d i d a t as j boro negrų jaunuolių. Mie- 
James Maurer, turtingas se-j sto socialistinė valdžia sū
nų reakcinių unijų biuro-1 drūtino policiją ir atsargiai 
kratas.

Austrijos Sostinė Sudrebė jo nuo Darbinin
ku Demonstracijos už Negrus Jaunuolius

VIENA. — Geg. 27 d..čio-

s darbininkų demonstra-

---------------- .....,----- - . 4 Lygios teisės juodvei-!Baltarusijos Valstiečiai
reikalauja, kad parlamentas, mui ant Sovietų Sąjungos. (]žiams h. teisg tautinjo ap. Į yž $cottsboro JaisnuoiiUS

Alkanųjų Maršavimas 
Prie Briggs Dirbtuvės

Au-DETROIT, Mich. — 
tomobilių Darbininkų Indu
strinė Unija smarkiai ruo
šiasi prie alkanų bedarbių

paskirtų dar $62,000,000 ka
ro reikalams Mandžurijoje. 
Kabinetas sako, kad karine 
kampanija Mandžurijoje tę
sis mažiausia dar septynis 
mėnesius. O iki šiol karas 
Mandžurijoj Japonijai jau 
lėšavo virš 60 milionų dole
riu.

Tos milžiniškos pinigų su-

j haC\.į? sisprendimo juodveidžiams
pietinėse valstijose.

5. Prieš kapitalistinį te-j 
vorą; prieš visokias darbi-

kilį pagerbimui George Wa- 
shingtono atminties ir tenai 
demonstravo. Washingto- 
nas buvb negrų vergų savi
ninkas, o dabar Austrijos 
socialistai jam paminėjimus 
rengia.

Jauni darbinink. demon
strantai šaukė: “Paliuosuo- 
kite negrus jaunuolius! Ša
lin buržuaziniai teismai! 
Šalin Scottsboro jaunuolių 
linčiuotojus! Vienos socia
listai palaiko Jungtinių Val
stijų žmogžudžių valdžią!”

Vienos socialistinė polici
ja demonstraciją žvėriškai 
užpuolė ir 15 darbininkų su
areštavo.

i saugoja Amerikos atstovy
be nuo to laiko, kaip Ida 
Wright, motina dviejų nu
teistų 'mirtin jaunuolių, pri
buvo į Vieną.

Jauni darbininkai demon
strantai apsvaidė akmeni
mis Amerikos atstovybės 
sekretoriaus Merrit Swift 

. Paskui darbi
ninkų grupė įsiveržė į socia
listų valdžios surengtą po-

dėtis čia pat, tai yra, kad 
naujo karo valanda gali iš
mušti bile kada.

Iš Mandžurijos praneša-. . . t . .
ma, kad Japonijos valdžia I n,nkJJ Poht,n,,J tc,sllJ varzy- 
atšaukė savo konsulį iš mie- l,n0
sto . Pograničnaja, kuris I 6. Prieš imperialistinį ka- 
randasi ant rubežiaus Man- l,ž gynimą Chinijos 
džurijos ir Sov. Sąjungos. | liaudies ir Sovietų Sąjun-

darbininkų klasės | brolius iš Scottsboro —

Minsko “Raudonasis Ar
tojas” praneša:

I v LU1 Idllo

Pirmą gegužės 4 tūks- autOmobilių.

Šis žygis reiškia tiesioginįmaršavimo prie Briggs au-| mos išleistos ir bus išlei- 
tomobilių dirbtuvės. Mar-;džiamos prirengimui visuo- ženklą Japonijos užsimoji- 
šavimas įvyks birželio 7 d.,! tino karo prieš Sovietų Są- mo pradėti karą prieš So- 
prasidės 11:15 vai. ryte. Tos' 
dirbtuvės bedarbiai reika
laus pašalpos arba darbo.

vietų Sąjungą, kuomet josjungą. ’ „
Buržuaziniai laikraščiai ir armija pasieks Sovietų ru- 

diplomatai atvirai pripažįs- bežių. >

Ir Studentai Pradeda 
Vartot Savo Smegenis

ŽMOGŽUDŽIO GORGULO- - 
VO MOTINA ATSILIEPĖ

VIENUOLIKA ŽUVO 
AUDROJE

nrx’vr A hat w vi• I MASKVA. — Dr. Paul MINNEAPOLIS, Minn.—I . . . v _
Minnesotos universiteto stu-iGolgu ovo’ kurls nuzude 
dentai laikė “konvenciją” I Francuos prezidentą Dou- 
bei susirinkimą. Priimta i mer, atsišaukė motina, 82 
rezoliucija už paliuosavimą ‘ metų amžiaus senutė, gyve- 
Scottsboro jaunuolių. Jnanti Labinsko sodžiuje, So- 

Taip pat nubalsuota už vįeįų Sąjungoje. Ji savo 
sūnų žmogžudį pažinus iš 
paveikslo spaudoje. ,

CALCUTA, Indija. — Ge
gužės 27 d. čionai siautė 
baisi audra, kurioje žuvo 
vienuolika žmonių. Nuo
stolių padaryta už $100,000.

paliuosavimą Tom Mooney, * 
bet reakcionierius pirminin-. 
kas neleido suskaityti bal
sus. • Balsuojant už kandi
datus į prezidentus, drau
gas Fosteris, Komunistų 

_ Partijos kandidatas, gavo
* * 32 balsu.

Danville, N. Y. — Kaime
lis Ossian Centre beveik vi
sas supleškėjo gaisre ir du 
kūdikiai sudegė.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
' RUMUNIJOJ

BUCHAREST. — Iš dis- 
trikto Tzintea pranešama, 
kad geg. 27 d. buvo jaučia
mas smarkus žemės drebėji
mas—bažnyčių, bokštai nu
byrėjo ir mūrai suplyšo.

tančių kolektyviečių, pavie
nių, komjaunuolių ir pionie
rių mitingas Voitovskio kai
me B SSR pareiškė sayp 
protestą prieš budelius, ku- 

gos* . . _ I rie rengiasi nužudyti mūs
Tai darbininkų klases j propus Scottsboro — ne- 

obalsiai ir platforma Šiuose į 
prezidento rinkimuose, ku
riuos gina ir atstovaus Ko
munistų Partijos' kąndida- 
tai—draugai ' William Z. 
Foster ir James Ford.

Chicagos konvencija duo
da stebėtiną kontrastą, pa
lyginus su Socialistų Parti
jos konvencija, kuri nesenai 
įvyko Milwaukee. Komuni
stų Partijos konvencijoj 
Chicagoj tūkstantinė dele
gacija iš darbininkų, f ar
mėnių, juodveidžių ir balt- 
veidžių, kovotojų eilinių 
proletarų. Gi ponų sociali
stų konvencija susidėjo iš 
arti dviejų šimtų pilvotų 
ponų —biznierių, daktarų, 
senųjų unijų biurokratų, ad
vokatų ir šiaip apgavikų. 
Jie irgi kalbėjo darbininkų 
vardu, bet jiemsi darbininkų | 
interesai buvo syetimii • •1 I

grūs.
“Mes kviečiame visą pa-

Atėmė Nuogu Duchobory 
Visus KūdikiusI

. NELSON, Kanada. Taip 
vadinamus duchoboy s, kuy 
rie bandė nuogi p nonst-‘ 
rifoti gatvėmis, va^°4a su
kimšo į kalėjimą anC f ijų 
metų, o jų vaikus, visov41, 
išplėšė ir sudėjo į “prieglau
dos” namus. Vadinasi, tų 
žmonių šeimynos tapo su
griautos.

Chicagos Ex-Kareiviai 
Maršuos j Washington?

CHICAGO, 111. — Šio mie- 
sto buvę kareiviai išmar- 
šuos į Washingtona antra- 

' Tiki
masi, kati” maršavime daly
vaus iki penkių šimtų eks- 
kareivių. Jie trauks į Wa
shingtona, kad pareikalaut 
iš valdžios atmokėjimo bo- 
nų.

saulinį proletariatą ir darbo £ „ai«cux;..o „«M. dienI. gegužes 31 d.valstiečius išstoti suglausto
mis eilėmis ir pareikalauti 
paliuosuot nekaltai nuteis
tus jaunus darbininkus ne
grus.

“Dar augščiau pakelsim 
internacionalinį klasinį, so
lidarumą.”

FRANCUOS PREZIDEN
TAS IŠSIGANDĘS

PARYŽIUS., — Naujas
Francijos prezidentas ponas žiavo pasižiūrėti naujos kū- 
Lebrun išsigandęs darbinin- j rybos Sidney Webb su sa
kų, kurie rengia demonst-jvo žmona Beatrice, abudu 
racijas už •. paliuosavimą anglai rašytojai ir socialis- 
Scottsboro jaunuolių. Jis tai. Dabar Anglijoj jie va- 
aplankė Amerikos ambasa- dinasi “lordais.” Tuos titu- 
dorių, bet jį lydėjo kelios lūs jiems davė karalius už 
kolumnos ginkluotų policis- gerą pasidarbavimą del “so
tų.* ' ' ’cializmo!”

Socialistai Virto Lordais, o j EllTOpa PraŽŪSiantl 
Dabar Pribuvo Maskvon / LONDON. — Ponas L. S.

; Amery, Anglijos parlamen
to narys ir buvęs Anglijos 
kolonijų sekretorius, tvirti
na, kad visa kapitalistinė 
Europa randasi ant pražū
ties slenksčio. Tas ponas 
sako, kad ją išgelbėt galėtų 
tik Jungtinės Valstijos savo 
doleriais. Bet gi ir Jungti
nės Valstijos iki ausų pa

skendę krizyje.

MASKVA. — Čia atva-
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DVI KONVENCIJOS
Dvi konvencijos—kokis, skirtumas tarp Komunistų 

Partijos Nacionalės Nominacijos Konvencijos Chichgoj 
ir Socialistu Partijos nacionalės konvencijos Milwaukee 
Wis. ■ 5 - ’ "

Priimti į Lietuvių Darb. Susivienijimą !L|etuviy Darbininkų Or-
Lietuvių Darbininkų Su- 

, kai žinoma,

ganizacijas Kanadoj ir 
J. Valstijosemet. Atsitikime, • Jei visa 

draugija arba kliubas sto-, 
ja, galima ir be to apsieiti. |

3-čias: Jei tokia draugi
ja arba kliubas įstotų į LD 
S., ar jos bei jo nariai pa-

^.dąrbo, negali jo gauti ir pri- 'sivienijimas, __ _____ 7
- . .. : versti kaip šunys gyventi yra pasisakęs ne tik už vie-

1 Renegato P-ru sei ko s ! X - --
iš įvairų lentgalių, blekinių r a u k i m ą tūkstančių ir 
ant tuščių lotų? Ar tie šim- tūkstančių neorganizuotų 
tai tūkstančių badaujančių lietuvių darbininkų į mūs 

vu.pgx ruį^p^g bedarbiu Ar tie organizaciją, bet ir už trau- gaikrstauja, kad1 joje kilę Gmcagos oeuaroių. m tie, . s nn BnrhiJ - J J kune dar 1(įirba. get JU ai_jkimą, vienijimą po Daibi- 
gos taip nukapotos, kad vosjninklI Susivienijimo-vėliava 

’• 1 ............. •.'visų pašaipūnių draugijų bei
,• v mą? ' draugysčių arba kliubiį. Jau

x yjnkl"i v. ‘ .'k e 1 i o lika organizacijų
Štai ką! lie nežiūri linksmai į de-V vi- 1’• > j • 

|presiją. |sį apįe priėmimo sąlygas.
Hillquitas ■ ir jo šalininkai | Bet žiūri linksmai į de-^Jau sū kęliom organizaci- 

viešai kaltino shvo priešus, nnrnzitn Irluanc n<i_ iom vedamos vienvbiškos

‘Klampynė” (No 21) ne tik 
prielankiai rašo, ąpie Socia
listų Pąrtijosj ■ ^acionalę 
konvenciją, betl,taipgi ap-

“aštrūs” ginčai tarp advo
kato Hillquito , ir kunigo

būdose, kurias jie susidaro' nybę su APLA., ne tik už

lietuvių darbininkų į mūs

Thęmas grupių gali social- s^UI(^žiai tęsti gyveni- 
fašistams pakenkti 

Chicagoj susirinko Virš tūkstantis darbininkų iš dirb- kampanijoj.
' -- - - čia yra negrų, atstovų tūks-i KJampyne’ s^ko: (

---- - o priėšus, j presiją parazitų klasės na- jom vedamos vienybiškos 
kad jiė nusistatę prieš jį, kai- įurįe susikrovė di- derybos. Daug žmonių 
po įmes žydą. Hillquitimnkai džiausius turtus, išnaudoda-' klausia apie smulkmenas, 
gr kaltina Thomas ir jo šali
ninkus, kad šie perdatig “drau-! 
gingi” Sovietų Sąjungai.

įterpimas rasinės problemos j joms švaisto pinigus.
. Parazitai dabar linksmai 
įžiūri į depresiją.

Bet jų linksmumui bus

tuvių,dkasyklų ir farmų. < v 
tančių-negrų darbininkų šiaurinėse ir pietinėse valstijo-! 
se. Čia (yra delegatai; kuriuos išrinko šimtai darbinin
kų irkiaimerių organizacijų, kurios turi desėtkus tūks-• 1 V" • * •

riešingai 'Socialistų. Partijos
tančiiį narii

Gi įlilwa 
konvehcijįoj nesimatė negrų. Del Socialistų Partijos kon- 
vencijofe neegzistuoja kova už negrų paliuosavimą. Bile 
darbininkai ir farmeriai^ kurie galėjo ten būti,, nieko ne
reiškė, ir jų balso niekas nesiklausė. Tai buvo konven
cija saujelės Socialistų Partijos vadų (viso 185)—kon
vencijai daktarų, dentistų, krautuyųinkų, advokatų ir ki 
tu vidurinės klasės elementų. '

Ten nebuvo kovingumo, Jkuriš reiškiasi konvencijoj 
darbinjnkų, kurie ant savęs skaudžiai jaučia darbdavių 
smūgius. Daug gražių smulkiosios klasės pareiškimų, 
keletas! radikališkų frazių. Vienatinis kovingumas, kil
tis bnVo konvencijoj, tai buvo kovinga neapykanta 
prieš .pirmyn žengiantį Sovietų Sąjungos proletariatą. 
Tas charakterizavo Socialistų Partijos konvenciją Mil
waukee.

Socialistu konvencijoj buvo daug kalabama apie “de- negatas Prūseika neva pa- 
mokratiją”—-ne dpie darbininkų demokratiją, kokia yra!sako, kad jis “stoja už Ko-; 
Soviątų Sąjungoj, bet apie paprastą kapitalistų demok- iRunistų Partiją,” .bet iš šir-! 
ratija, kokia randasi Melrose Park (Chicagoj),: Dear- jUicšjis nevelina jai pasise-

’ - jkimo. Todėl, naturaliskai, f hm U 
“Klampynė” išreiškia tikrą J 
renegatų troškimą, kuomet

TORONTO, ONT.—Pirpio- 
sios gegužės demonstracijoj, 
kurią policija su ugniagesiais

LDS. nariais, ar jiems .rei-1 ne, Ont., labai daug darbinin- 
kėtų laukti šešių mėhėSių? ;ku buvo
■ Atsakymas: Taip, įstojus l’e ir vien.as lietuvis darbinin- 
į LDS. draugijai bei kliubui, kas’ Jur,(is Bugailiskis.
VISI nariai patampa pilna- darbininkiška solidarumą J • • • • * jll *■ *

įtampa tuojau pilnateisiais < brutaliai terorizavo Hamilto-
I T T1Q nūl’inic n v» i i Kni l nn Z^i->4 Ulini /Jnn/r J «-> ><k i vi i

draugysčių, kliubų—teiravo- į da susivienijama.

Daug žmonių

mi darbininkus. Jiems juo- Į priėmimo sąlygas, ir tt. 
jkai. Jie ne tik gerai pasi-j 
j valgę, bet visokioms orgi-

pąrtijos gyvenimam žymiai už-j 
kenks socialistams rinkimų 1 
kampanijoje.”

Taigi lietuviški renegatai, 1 . .
kerštingu įsiutimu puldami ■ g’alas> ( kada darbininkams 
Komuni'stų. Partiją ir jos j išsisems kantrybė ir kada 
veikėjus, teikia bučkį social- -----
fašistams ir apgailestauja, 
kad jų tarpe kilę kivirčiai 
gali pakenkti socialfašis- 
tams rinkimų kampanijoj. 
Nors del tolimesnio apgau
dinėjimo savo šalininkų re-.1

Čia negalima išdėstyti vi
sos įstojimo visai draugijai 
į LDS. sąlygos, nes jos pri
klauso dažniausiai nuo pa
čios draugijos bei kliubo 
narių skaičiaus, narių am
žiaus ir iždo didumo.

Čia galima pabrėžti tik|amžįų, jų skaičių ir iždo di- 
kai kurie klausimai, liečia j dumą> J- LDS. Sekretorė 
tokią vienybę. j tuomet pasiųs tai organiza-

1-mas: Ar

areštuota, kurių tar- >

kas,' Jurgis Bugailiškis. Visi 
areštuoti už tai, kad parodė 

... . ė ____________ ________ ų gy-
teisiais nariais nuo tada, ka- nime savo klasės reikalų, gyni- 

Su tuo, j me Sovietų Sąjungos. J. Su
žinoma,. rišasi ir draugijos gailiškis areštuotas ,kad nelei- 
arba kliubo iždo didumas. ’'do P°llcb’ai areštuoti kitą dar-

4-tas: Kas tokiai organi
zacijai reįkia dalyti, kad įs- nias j. Bugailiškį
tojus į Lietuvių Darbininkų 1 
Susivienijimą?

Atsakymas:
organizacijos valdyba arba] 
valdybos narys parašo laiš
ką Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Centran; pa-i 
siunčia visas žinias apie sa 
vo organizaciją, k. a., narių

bininką.
Hamiltono kapitalistinis teis 

į nubaudė 
šešiais mėnesiais kalėjimo ir 
po to deportuoti į Lietuvą, į 

Pivmiaiiqiai !kruvin0J0 Smetonos nagus.1 m ausi 1 Kanados Darbininkų Apsi
gynimo* Lygos Pildantysis Ko
mitetas- atsišaukia į visas Ka
nados ir Jungtinių Valstijų 
darbininkiškas kultūrines, pa
šaipėles, chorus ir politines or
ganizacijas, kad išneštų pro
testo rezoliucijas, reikalaujant 
paliuosuoti Hamiltone areštuo
tus kovingus darbininkus ir pa
naikinti J. Bugailiškiui depor
taciją.

Kad organizacijos žinotų, 
kaip surašyti protesto rezoliu
cijas, paduodame trumpą su
trauką del informacijų:

Protest Resolution to

darbininkai panaudos savo
tvirtą jėgą prieš išnaudoto-) 
jus, kad priversti suteikti 
bedarbiams tinkamą pašai-,. . . .
pa ir įvesti bedarbių ir so-pa’ kuris arba kuri turi se- 
cialę apdraudą kapitalistu i nariy, sakysim po I , 

“ 160 ir 65 metus amžiaus, ga-
lli būti priimtas su visais, - . - - , -
'nariais, kuomet LDS. kons-) nuspręs, _ pradėti derybas. | taw a; 
titimiioi ntžvmntn kad tik! Kitaip būtu veltus darbas,' Attorney General I rice, . tltucijoj atžymėta, Kad tlK 1c • - L Parliament Bldg, Toron
iki 50 metų amžiaus aph- n^oigamzacijos valdybai 11 | 
kantas gali būti priimtas?

iir valdžios kaštu.
t

Tekstilės Darbininkai

įstodamas į ciJai išlygas, kuriomis ga- 
LDS. kliubas bei draugi- Įima vienytis. Žinoma pirm i 

1 _ J"
55 pirmiausiai reikia atši lau 

’ ti savo narių, su jais susi-: __
rinkime tartis, ir tik jei jie į The Minister of Justice at Ot- ■a — . • a

negu tai valdyba da

Toronto, ' i ... »
: Ont. And mayor Peebles at 

■ Hamilton, Ont.
Dar gali būti visa eilė i Dear Sir:— 

į klausi-1 
; zmo- mų, kurie būtų galima iš-! 

Bet kuomet stoja išsiaiškinti per laiškus, 
visa draugija arba 

darbininkų j kliubas, tai gali būti priim- dėsnių draugijų bei kliū
ti visi nariai, nepaisant am-'bų pareiga yra tuos klausi- Day demonstration which was 
žiaus. ?mus kelti savo nariu susi- brutally broken up by the poli-

2-ras: Ar reikalinga na-' rinkimuose, nes tai yra 
riams tokios draugijos arba’svarbus klausimai. LDS. 
kliubo, kuri arba kuris sto- Centras visuomet yra pasi
ja į LDS., pereiti per gy-j rengęs suteikti platesnių ži-

LDS. Centrui.
. .. ; . ivucgauu vivoxxinKj, lYuuiucL Sulig Raudonojo Darbo Atsakymas: Gali. LDS. ---- o_.„ -------

ocialistų konvencija Mil- jį Apgailestauja sįicialfašis- Unijų Internacionalo “East- Institucijoj atzymėtas^am- smulkmeniškesnių
ern and Colonial Bulletin” žius tik^ pavieniams
pranešimo, per paskutinius nems*

„j kelis mėnesius ir tos menkos j
algos Chinijos i

L Arthur / Brisbaną,, kurįs (Jar tapo nukapotos, darbo 
•gauna nuo Hęffisto virš-valandos pailgintos.

born,LKentucky, Scottsboro ir kitose vietose Jungtinėse;
Valstijose, kur sistematiškai daromi žmogžudiški polici
jos puolimai ant darbininkų. &
waukee pasisakė prieš proletarinę demokratiją, įsteigtą įų įJaTtiją?
Sovietų Sąjungoj po darbininkų vįešpatavipiu. ' Sočią- " į
listai nori sugrąžinti kapitalistinę demokratiją* Sovietų ‘ “““d. , .. ,
Sąjungoj. Jie nori demokratijos -del sabotažuotojų ir ! Linksniai5 PhllFH , J|epreSlJ§ 
kontrrevoliucionierių, del tų, kurie įsteigtų Carų viešph- Į 1 ■
tavimįį Solomon, žymus, Yorko socialistų vadas, i 
kalbėdamas Milwaukee konvencijoj, štai ką pasakė:

“Mes nenorime demokratijos dalinai. Mes reikalauja-Į 
me demokratijos del kiekvieno. Mūsų didžiausi priešai 
turi tokią pat teisę išstatyti savo poziciją, kaip ir mūsų 
artimiausi draugai. Aš net ginu tą teisę delei baltagvar
diečių' caristų.”

Demokratija del kiekvieno! Demokratija baltagvar- 
diečiams! Demokratija kapitalistams—Fordui, Melionui 
Morganui, Rockefeleriui—ir jų policijos agentams^ kurie 
žudo Amerikos darbininkus.

Demokratija visur, išskiriant Amerikos Federacijos 
| Darbo Unijas, kur Socialistų Partijos nariams įsakoma 

remti; biurokratus, kovoti prieš komunistus. Kokia tai 
veidmainystė!

Ir tokis pabrėžimas apie “demokratiją” nėra kokis 
prietikis.

Mases darbininkų jau pradeda pasipiktinti tokia demo- 
tį- kratiją, kuri verčia juos badauti, kuomet tuo pačiu sykiu 
f sandeliai perpildyti maisto produktais. Darbo masės vis 
t su didesniu ir didesniu pasiryžimu rengiasi sudaužyti to

kią demokratiją, kuri vien tik kapitalistams tarnauja.
į Mases nebegali ant toliaus lengvą! mulkinti republiko- 

nų ir,’demokratų partijos.
f Tolftu būdu Socialistų Partija stoja priekin, kad su
laikyti kylančią masinių kovų bangą—kad išlaikyti kapi
talistinę “demokratiją,” kad palaikyti kapitalistinę dik
tatūrai pridengtą demokratijos skraiste. . '

“Šaįjnkitės nuo komunistų,” jie šaukia; “jie netiki į de
mokratiją. Jūs turite būt demokratiški; turi būt-'deino- 
kratijįą dęl kiekvieno, net ir del kapitalištą. Jūs nėturite 
nei pamąstyti apie konfiskavimą kapitalistų nuosavybės. 
Jeigu [jūs norite paimti bankus, dirbtuves ir sandelius, 
tai tuHtė už juos užmokėti. *Tai štai kaip demokratiškai 
turi tlgt daroma.” * .* ' ' T

Tai’į'tauškimas vidurinės klasės intelektualų; kurie 
negaHįsįuprasti masių skurdo.ir kentėjimo. Tai yra tauš- 
kimaaį{Įmonių, kurie nevargsta būdavojime dirbtuvių ir 
gamiipriie maisto, kuris dabar pūva sandėliuose, kuomet 
masesj darbininkų badauja. Tai yra pacifistinis viduri
nės klišės tauškėjimas, kad suvadžioti darbininkus, prieš 
kuriui dabar stovi reikalingumas vesti revoliucinę kovą 
prieš jįnperialistinį karą. :
1 Taimyrą socialistų pastangos nuginkluoti darbininkus, 
sulaikyti juos nuo pergalingo maršavimo kovoje prieš 
kapitalistus išnaudotojus. Kuomet būna atkreiptas prieš 
Sovietu.Sąjungą, tai tasai šauksmas už demokratiją yra 
tik prisirengimas del kito imperialistinio karo—šiuo tar
pu suįgjūšinti darbininkų ir valstiečių galią Sovietų Są
jungoje vėl vesti kaip ir, pereitą karą po obalsiu ‘užtik
rinti pnsauliui demokratiją.’’ ,t

Tai ya reiškia Socialistų Partijos konvencijos darbai.
Ndfinacijos konvencija Chicagoj, darbininkų konven

cija; 'Atšaukė Konjnnistų Partija, nelieja ašarų de-

$100,000 algos įmetus už 
“gudrų rašymą”* 
eiupse, rašo “f 
American” gegužes 27 d. 
apie Chicagą. Jis sako:

Chicaga ima “mūsų depresi-j 
ją” linksmai. G 
jums pasakys: “Aš nežinau, 
ar mes pasiekėme dugną, ar 
ne, bet aš žinau, kad yra dug
nas ir nepabėgs, o aš nesirū
pinu.”

Bet kas tie linksmieji 
chicagiečiai? Ar tie, ką iš-

pranešimo

Pavyzdžiui, a u d i n y č ių 
darbininkai pusbadžiai gy
vena. Didžiausia šilko dar
bininkė alga Usa mieste, 
Chinijoj, yra apie 50 centų 

■į dieną, o šilko darbininkam 
Chicagietis ■ Shanghajuj tapo algos nu

kapotos ant 20 nuošimčių; 
tuo būdu jie tik gauna apie 
40 centų į dieną. Shangha- 
juj tekstilės darbininkai 
abelnai teuždirba nuo 30 iki 
40 centų į dieną; priversti 
dirbti po 12 valandų į dieną.

o laikraš- 
!ew York

■

bi

aulini demokratiją.’’

At a meeting of the Lithu- 
i anian ................................. held
I at....................In the city of. . .

. . i . . . . after carefull considera- 
Todel visų nedickių IT dl-! tion of the facts of the Hamil

ton cases arising out of a May

lei kapitalistinės demokratijos. Ji sušaukta vedimui ko
vos prieš kapitalistinę demokratiją. Jai svarbiausia rū
pi, tai kova prieš badą, terorą ir karo ofensyvą, kurią 
veda prieš darbininkus kaip tik ta pati kapitalistinės 
valstybės spėka, kurią socialistai vadina “politine demo
kratija.” Ta taip vadinama demokratija yra masių pri
spaudėją ir pavergėja. Tai yra kapitalistinės priespau
dos priemonė. : i

Darbininkų konvencija Chicagoj išstato savo reikalavi
mus. Ji koVbją už šiiibs obalsius: ; - 14 U • S

1 Bedarbių ir sociaie apdrauda iškaščių valstybės ir 
darbdavių.

2. Prieš Hooverio algų kapojimo politiką.
Š Greitoji pašalpa, be suvaržymų iš valdžios ir bankų 

pusęs, biedniesiems farmeriams; paliuosavimas biednųjų 
farfneifių nuo taksų, ir kad nebūtų verstino školų rinki-
- -f *mo. s

4 Lygi teisė negrams, ir apsisprendimo teisė Juodajam
Ruožtui. * ,,. ,;

5 Prieš kapitalistinį terorą; prieš visokia priespaudą 
darbininkų politinių teisių.

6 Prieš imprialistinį karą; už gynima Chinijos liau
dies ir Sovietų Sąjungos.

Dėl tos darbininkų konvencijos kova už šiuos reikalą-; ment. 
vimus šiandien yra žingsnis pirmyn revoliucinėj kovoje 
sunaikinti kartą ant, visados kapitalistų viešpatavimą, vi
siškai sudaužyti jų. demokratiją ir įsteigti Sovietų Res
publiką,, kuri tik viena gali suteikti darbo masėms tik
rąją laisvę. . .. . , ,

Kokis tai skirtumas:—Socialistų Partija, besiremdama 
nusiminusia, baimės apimta vidurine klase, šaukia už de- i

1 i • • 1 T « -1 • — 1 1 • t . • t « v. • I

! nei kitoms kūno dalims. Nei 
jokio pavojaus, vadinas, nėra. 
Svarbu tik, kad gydytojas 
turėtų reikiamo patyrimo.

Kai del kainos, tai Jūsų1 . . . . . . , . ., • do.i.nurodyta kaina atrodo pavidu- ; 
tiniška. žinoma, ligoninėje na 
padaro pigiau, nes ten dau
giau tos rūšies darbų yra, gy
dymas varoma platesne papė
de. Mano nuomone, galite 
drąsiai eiti ligoninėn, ir tegul 
jie ten Jums leidžia į garankš-1 
čius vaistų. Kiek kartų reikia: 

pat gyduolės? Ir dabar aš ne-’leisti, tai priklauso nuo . ga-> 
šioju" gumines pančiakas, o poįrankščių didumo ir nu o,.paistų ;

ne-! smarkumo. Paprastai. įčirški-

Garankščiuotos Gyslos
Gydytojau, kaip kitiems I 

duodat patarimus per “Lais-j 
vę”, taip ir man malonėkite! 
suteikti atsakymą".

Aš turiu gyslotas kojų blau
zdas. Ir aš buvau pas vietinį 
gydytoją, tai jis sako, kad 
įleidus tam tikrų gyduolių į 
gyslas, jos išnyks; jis reika-j 
lauja 25 dolerių už 8 įčirški-j 
mus, o ligoninėj ima tik po pu
sę dolerio už įčirškimą, bet 
ten tik mokiniai—daktarai 
dirba. Bet, kai dabar bedar
bės laikai, tai, kur pigiau, bū
tų geriau, bet kažin ar tokios į

gydymos ar bereikės jos 
šioti, ir ar tos gyduolės ne
kenks kitoms kūno dalims, nes 
rokuoja, kad ten gyslose sulai
kys kraujo vaikščiojimą.
Atsakymas: —

Taip, .Drauge, tai yra visų 
geriausias būdas varikozuo- 
toms venoms gydyti—įčirški
nto būdus, “injection treat- 

Kai1 dėl įleidžiamų 
vaistų, tai nelygu, kokius koks 
gydytojas pasirenka, 
tirta, kad paprastos, druskos 
skiediniai, 
cukraus skiediniai veikia ge
riausiai : sutraukia, sukepina 
išplėstose gyslose kraują. Tos 
gyslos ilgainiui ir' pačios su-

Yra da-

taipgi paprasto

'mokratiją, kad tuo būdu sulaikyti kylančią darbininkų j sitraukia, užlimpa ir nebevei 
Iflnsos revnliiioinp hanon* Knmnnkhi PWiia dvncini iš. - kia kraujo apytakoj. Krauklasės revoliucinę bangą; Komunistų Partija, drąsiai iš-; 
plėsdama darbininkų klasės revoliucijos vėliavą, jungia 
darbininkus j kovą už jų tuoj autinius ir būtinus reikalus 
šiandien, rengia juos į kovą už Jungtinių Valstijų Sovie- ( 1 • A L * 1 L ri ' *tinę Ahięriką.

■A

jas paskui ima vaikščioti kito
mis sveikomis tų gyslų šako
mis."* m.?.r.

įleidžiamieji vaistai nieko 
nekenkia nei pačiom kojom

ce and firemen without any 
justification and two workers 
namely JohnGushol and GeoiV 
ge Bugileskess have been ar
rested and sentenced to six 
months in jail, James South- 

• gate and James Wolker, re
manded to high court, and 
George Bugileskess also reco- 
mendde for deportation.

We emphatically’1 protest 
against these yicious senten
ces and demand the uncondi
tional release of these four 
workers and that deportation 
proceedings against George 
Bugileskess be dropped. 
Chairman ........................ ..
Seer................................................

P. S. Organizacijos, iįsnešu- 
isios rezoliuciją, prašomos 
| trumpai pažymėti mūsų spau-

Siųsti reikia tris kopijas, 
į virš nurodytas vietas po vie-

KDAL. Pild. Komitetas.
Toronto, Ont.

TIMMINS, ONT. CANADA
Protesto Rezoliucija

Mes, ALDLD. 100 kuopos 
naiiai, susirinkę gegužės 22

na 3-5-7 kartus, ir po kiekvie- dien^ ir nuodugniai apsvarstę 
i negrų jaunuolių nuteisimą mir- 
tin Alabamos valstijoj, atran
dame. kad jų kaltinimai nėra 
tikri, bet sufabrikuoti.

Todėl mes griežtai protes
tuojame prieš nuteisimą ne
kaltų negrų jaunuolių. Taip 
pat mes protestuojame prieš 
laikymą kalėjime Tom Moo
ney, Edith Berkman ir kitų

1 politinių kalinių. Mes reika
laujame, kad visi politiniai 
kaliniai būtų paleisti, kurie nė- ’ 
ra nieku prasikaltę.

ALDLD. Kp. Valdybą:
Pirm. J. Basnys, 
Sekr. A. Bizūnas.

no įčirškimo standžiai aptvars- 
to-subandažuoja koją iki ki
tam kartui. Gulėt nereikia 
nie trupučio: gali sau eiti pa
prastas pareigas, kaip nieko 
nebūta.

Kai garankščiai visai susi
traukė, tai nebereikia nešiot 
nei guminių kojinių, nei kokių 
bintų, bandažų; nei kitokių ga
lų. Vaikščiojimas- yra geras! 
daiktas tokiom ( kojom, bet 
perilgai stovėti nėra gerai.

London. — Tikrai patirta, 
kad .geg. *25 d. ■ pardavikas 
MacDonaldas per telefoną 
kalbėjosi su Jungtinių Val
stijų valdininkais “krizio 
reikaląis.” Spėjama, jog 
pasikalbėjimas-ėjo apie situ
aciją1 Azijoje; / ■

Kaunas. — Kauno bažny
čios laikė specialus pamal
das už Franci jos prezidento 

j “dūšią*” Tai vis kuniginis 
monijimas žmonėms akių.
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LAIŠKAS IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS
Draugai Maziliauskai, Į tikau. Tik prie Finlandijos

Navickis pasirodė ištikimu 
ir gal būt dar revoliucionie
rium, kad tik geriau pri
dengti savo kailį. Čionai į

APLA. Nepaprastas Seimas Jau Čia pat
gyvenanti ant Sovietų ūkio rubežiaus mačiau darbinin-i a^sj.^s^as toli, niekas ne-'sides APLA. 
Novo Orsk apielinkėj, So-'kai dirbo prie gelžkelio ap- i pažįsta,. na, ir galėjo savo i tas, klausimi 
vietų Sąjungoj, savo laiške siavę vyžomis. gabumais apgaudinėti dar- į'” i
draugui P. Janiūnui (Bav- Už knmhnri šilimui «vin_ linkus. Jeigu pasirodys T . sudraugui P. Janiūnui (Bay- Už kambarį, šilumą, švie- 
onne, N. J.) tarp kitko ra--są nereikia mokėti. Taipgi 
so: Į muilą gauname veltui.

Keturioliktų metų revo-l ^a turįii^ pastebėti jums, 
liucijos sukaktuvėse aš sa-! dyaV^ S ' 
k!iau prakalbą; kalbėjau lie-ikiyti ūkio 
tuviškai. Bet tas nėra Riesto. ? 
svarbu, kokią kalbą varto- vl/s0 
jau. Turėjau kalbėti an-' 
gliškai, bet man lietuviškai ?i- 
geriau sekasi. Prie prakal-' A: 
bos prisirengiau iš anksto,1 norj 
ir vertimą mano kalbos pa- produktus? Ne. 

‘darė mano kambary. ijama, kiek reikės kokių dar-
Į klausimą apie darbo są-jžovių ar ko kito del savęs, 

Į lygas nežinau 
, siu atsakyti. Dirbame 
. valandas.
’ greičiau dirbti, 
bo padarei, 
tik netinginiauji.
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| ninkais visai nežmoniškai, dus darbininkus paversti tik- 
Stokite į Nabionalę Audėjų ' ra’s vergais. 
Uniją, veikitę. visi, kad nelei- • S. Penkauskas.

Su pirma diena liepos pra-|tui. Atsilankę jusite pilnai 
. nepaprastas 24-1 patenkinti. Įžanga veltui.

ARLA. 1 Apskričio Kom.:
Geo. ■ JI^tyonas,

Sejkr. I. Orjįap, 
■įlžjd; A.

lwįr
is Conn.

ĮŲĮįŲĮir galėjo savoltas, klausimu vienybės su LD 
labai svarbus seimas. Jis 

. 2 k p. svetainėj, 
24 Locust St., McKees Rocks, 
Pa.

šis APLA. seimas, 
bus svarbiausias visoj 
gyvavimo istorijoj. Galima sa
kyti, kad 95 nuoš. APLA. na
rių trokšta tos pageidaujamos 
abiejų organizacijų sujungtu- 

jvių šventes, kuri, be abejo, 
;atneš r" 1_ ‘
r a n k p e 1 n i a m s nariams 
medžiagines,
]) a g e i d a u j am os n a u d os.

Jau yra numatoma, 
PLA. kuopos labai interesuo 
jasi ateinančiu APLA. vieny
bės seimu ir todėl . ....
pasiųsti savo delegatus, kad ir 1'port, Conn. 

Isudedant iš kišenių keliones 
,.Jšas. Mat, vienybė, ypač pa- 

, žangiam, susipratusiam dar-

Naujas Nupiginimasi pareiškimas teisingas, mes 
i jam atsilyginsime pagal jo 
! užsitarnavimą. Bet darbe i 
tai jau nebus visvien.

gyvenimą ' nuo Darbininkai Lavinasi Kari- į 
Ant ūkių dar nėrainio Muštrų, Kad Gintis nuo' 

pai ankumų. Aišku,' Imperialistų Puolimo 
ant sykio neįsisteig-, buvau nusiųstas į sov- 

| chozą Alembetovskį, netoli 
Dirbau 

plačiau- 
Pirmiau 
buvo ži- 

Dabar yra ūkis su 
geromis mašinomis ir trio- 
bėsiais. Ši apielinkė yra jau 
Kazakstanas. Skaitosi K ir 
kizijos, o ne Rusijos žemė, bininkui yra branginama.
Šiame, sovehoze yra pusiau Į Mus pilllai ti1(im5s, |(;ul at- 
l’lisų ir kirkizų. Gyvento-1 si ras ir tokių draugų delega- 
jų yra jau apie 2,000. Tai 
bent farma. Žmonės smar
kiai susirūpinę besiartinan
čiu karu, 
valandas mokinasi kariško 
muštro. Aš irgi keletą va
karų buvau nuėjęs į mušt
rą. Turiu priminti, kad nie
kas prie to neverčia. Jei 
nenori, gali neiti. Gyvento
jai mato, kadyi 
nes .
Sovietų Sąjungą. Jie sako: 

 

.“Mes kariauti nenorime, bet

gali naudoti kiek kas' Akubinsko miesto, 
užaugintus ant ūkio mėnesį laiko. Yra 

. Aprokuo-1 sias žemės plotas.
;vien tik žvėreliams 
noma.

Pranešimas ../<t 
Valstijos Darbi 
zacijoms —w

Connecticut valstijos
šių dviejų organizacijų vių

kaip pirmas, sezono atidarymui, iš- 
taip ir dvasines! važiavimas įvyks šiais metais 

Į Bridgeporte, Conn.’ šį išva- 
kad A žiavimą rengia ALDLD., L.D. 

_ S.A. ir LDS. Apskričiai, birže
lio. j -5 diena,-A -Helmonovich

rodos, 
APLA.

lietu
ti a r b i n i n k ų > 0 rg a n i z a c i j ų

stengiasi j Grove, N. Maiii<tvSt., Bridge-

nygu
Eikime Į darbininkų Mases su Xpsvieta, Siūlykime 

Jiemš^ Klasinę Apšvietą Tiekiančias Knygas, 
Rengkime Juos Kovai už Fasiliuosavimą 

i^ po Kapitalistines Pięespaudos

ar pataiky- H likusią dalį atiduodame 
8 del ūkio produktų trusto. 

Niekas neragina Viskas būna bendrai ir visi 
Kiek dar- lygiai naudoja, ir tur mokė- 

tiek gerai, bile t i pinigus už tai. Pas mus, 
Už tingi- kaip ir bent kokioj organi- 

numą darbininkų susirinki- zacijoj, yra bendras iždas, 
me tai jau atsiimsi, ir jei- Valdyba šiandien viena, ry- 

busi toj jau gali .būt kita. Jei- 
O gų dalykus tvarkysi pavyz- 

To-1 dingai, būsi ilgai savo vieto-

gu nepasitaisysi, tai 
paliuosuotas iš darbo, 

j tas garbės nesuteikia.
kios rūšies darbininkų dau
giau yra iš jaunuolių. Už 
nepaisymą darbo, už tiks

lių sugadinimą darbo būna 
‘sustatomas protokolas ir 
'prisieina užmokėti. Taip yra 
daroma todėl, kad labiau kalingas, ir yra 
prispausti darbininkiškos ne tik ant vietos, bet ir vi- 
tvarkos priešus. Atlygina-įsoj Sovietų Sąjungoj. Yra 
ma pagal amatą, bet paro-'visokios..rūšies niekšų, šau
džius, kad permažas uždar-j mylių, ^na taip. Darbi- ugnimi išvysime." ;
bis, tuomet gausi daugiau ■ ninkas gah^ geras r ištiki- j Už savo darbą tame ūkyj I 
algos—pagal reik alavimą. | mas. NTn 5 Vn- ■ _
Prie darbo duodama valdiš- kį protišką. ‘ darbą. Būna 'rublius, f 

paskirtasj^ąleiskime, dirb-(už nuoširdų, teisingą darbą 
Įti, raštinėj, na, ir jau p ra-j tinkamai gerbia; yra duo- 
Ideda ma^ti apie save ką darni tam tikri laiškai; tai 

Dabar čia mes pinigų vi-j tokio daugiau; žiūrėk, jau paliudijimai, kad esi vertas, 
(sai nepaisome, nėra jokio iš- jr skirsto darbininkus į sau pagarbos už savo pareigas 
rokavimo taupinti. T “ ‘

je ir dar dovaną gausi. O 
už sauvaliavima ar už ki
tą kokią niekšvstę pupulsi 
po teismu, ir iš darbo pa
šalina. Tbkis įstatymas, 
mano supratimu, labai neį

tinkamas

tų, kurie turės vien tik sudė- 
i tas kelionės lėšas, o maistas 
{ir nakvynė tiems draugams 

. . , . ! delegatams pasilieka ore ka-
VakaraisjJO dvi|bantL Todel APLA. 1 Apskri

čio komitetas atsišaukia į vi- 
' sas APLA. Pittsburgho kuo
pas, kurios.kiek išgali, kad pa
aukotų iš savo iždo pinigų ir 
Įteiktų savo delegatams, kurie 
pęrduos Apskr. komitetui pir
moje seimo sesijoje. Už tas 

kurias bus 
> delega

tams maistas, kuopos gaus pa
kvitavimą ir širdingą, varde 
bedarbių delegatų, padėkos

periąlisti-1 kuopų aukas, už 
šalys rengiasi užpulti teikiama bedarbiams

jei kas lys į mušk šalį, juos • ^oc|j

ki drabužiai.
Pinigų Nepaiso

Maistas visiems delegatams 
... i . . , bus galima gauti žemutiniame

Na, ui* gali atlikti ko- gavau kaip ir dovaną 205 I svetainės kambaryje. Nakvy- 
Sovietų Sąjungoj nes bedarbiams delegatams 

bus parūpintos veltui per šiuos 
Simonaiti, Stanislo- 

ir Miliauską.
draugus: 
valtį, Urboną

Priešseiminė palikimui dele
gatų pramoga

Jeigu artimesnius ir t. t. Prie to,[Mano supratimu, tokis laiš-ona^r<\p?A Vapirwn« 
kuris gauna daugiau algos, ■ pavyzdžiui, - yra buvusiu, kas yra vertesnis, neou pi-! a i • r i i
tai daugiau-praleidžia. Bet, spekuliantų ir kitokių is bu- mgai. Beje, laiškas būna ibiais klausimais prakalbas toj

i šeiminėj svetainėj, 
i iš Chicagos, 

Brooklyno, Pittsburgho ir kt.
; Dailės Ratelis iš North Si- 
; dės, po vadovyste draugūs 
j Česniu kės, palinksmins svečius

; suprantama, yra tokių silp
napročių ir pas mus, kaip

; Amerikoj, kad . ir “neėdęs,”
• bile tik “daug” pinigų turi, tokių, 

Apie liuosą laiką. Ge- dengę

vusios

j vyks ketvirta-

Šiame išvažia^įifne visi lie
tuviai darbinihk'ąf.- turime da
lyvauti. Darb.iiįjpkai dabar 
mažai dirba, tąiCJ.eųko yra da
lyvauti parenglūlŪbse. Išva
žiavimo progrąiT^Aų’įius labai 
į vairi'įr graži. ^MŪzika bus la
bai gera. Draftjįa^ J. J. Moc- 
kaitisųjau rašė^nfą>ji, kad bus 
labai , gera orkęątrį’L Visi šo
kikai bus pilnai- įtenkinti.

Draugai, jaaŲiąįkas organi- 
zuotis šiam pf.kijjk’ui. Visos 
kolonijos ruošldtėtf .važiuoti or
ganizuotai. Ki^rtef turite maši
nas, tai vieni neVk'žiūokite, bet 
vežkitės pilnas: mįasinas. Kiti 
organizuokite bu^us arba pės
ti eikite, bet įd^yy aukite iš- 
važiavime. r \

Niisiminimas if žiogas ūpas 
reikią padėti į šąlį$'.,‘ Mūs.ų pa
rengimai turi bsėkmingi.; 
Mūsa parengimaira A;dalis . 
mūsą' kovos prieš^^bitdtfstinę.;, 
klasę. Tai rengsimės A'^si ir « 
dalyvaukime par.^j^įime, mūsų j 
organizacijų išvą’įiąyimb.z,

Org. J. Š^zauskąj.

imENOBssJ, : ..f 
Kapoja Darbi

Laurence W
4 ■’

ip

4

-

b
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J
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Pirmiau
ALIEJUS. .Puiki: apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina «
ATMOSFERA* ARBA ORO GAZĄLJR

’ . JŲ YPATYBĖS. Parašė; Dr. A..$Pe-
■ trika. Pusi. 128. Apdaryta
ISTORIJA SOęiALIZM0.;ŠUVIENWO-

SE VALSTIJOJE.: Kri’ygū; ant geros 
popieros 450 'pusi. - 'Apdaryta

...... . Be apdarų
KARpįiO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. Pąrašė L. B. Budin. Apdaryta 
336 pusi.

SOCIALDEMOKRATIJOS ŽLUGIMAS
IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE' - 280 pusi. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P,. VŠliunas, tai gana įdomi kny
gutė. ‘Puslapių turi 56

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
naudotom siutimų. Puslapių turi 64

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANC1JOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

' ‘ Apdaryta
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 

H. GortCr. Turi 192 puslapių. Apdr. 
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi

386 pt^l'apių. Apdaryta 
DARBLWKO SVEIKATA. Parašė Dr.

J. J. ,Ką^kiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogąŪshkūno sudėtį, jo gyvybės apsi- 
reiškimū^) .ligas ir sveikatos užlaiky
me. Turi' 628 pūsi. Apdaryta.

KLASIŲ WV0S ISTORIJA AMERIKO
JE. p^sašė ,d. A. Bimba. Turi 608 
puslapi Gražūs apdarai

------- “ įNĖS BE PONŲ GYVENO.
Sinclair. ftJ/*
■ORIJ A.

JĘ. PWšė ,d. A. Bimba.
PUSINI r> o n variavai

KAI£ ž;
Pąxas&. ..' Sinclair. Pusi. 246.
_____ n ___ _____  Parašė M. Po- 
krovsld.įrS^O puslapiu. Apdaryta

Dabar

RUSiJO^,
1

LENINĄSZ, JO GYVENIMAS TR DAR- 
BAL tįįitašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai rėikaJinga ;per^kaitytj kiekvie- -- Turi 

daryta
IO' SjWuKLM; Pagal E. He- 
patJ&.^Dr: Kaškiaučius
. labūj naudinga. Ji turi 416 
iųi«.' įdaryta ' č

rJ : Fąiašė N. i Jųu-
®> Y^tįasi nisk va- 
fu. IšdėW> :kdpii)^JišUnės tvarkos 
^kbr^ylŽL bedarbę^ ir karai. 
$8“ pusf. ’ Gražiais :>apdarais

AS d • IR KRIKŠČIONYBĖ 
ku$0£ W. Brown. Kny- 

uem&ž’ai gerų faktų prieš re- 
uri 2Ž4 pust
; EKONOMIJOS PAMATAI.

tams Algas į 
h Kompani

ja savo, darbinifiįįfcjns nukapo- 

 

jo algas ant 25X^« 
tai darbininką' 
pirmiau. Tik 
na, ryte, dar kfe 
kai nebuvo pn 
pranešė, kad jai 
lig nauja mokės 

Darbininkai, .

vo po $18.60, t^^abar jau 
gaus tik po $14 
dab$ft elgiamasi 
kais'JvDarbininR 
ti prieš tokį ją
Uis mus. buvo skvadro-ikas tokio pasirodo ne taip, i koli$wUSr laik.Jffife'itingus, ir 
' reik^guti, kad^( ^įtų algos 
i kapojŪJįnos. /■
Su geriausiais linkėjimais,,! Negalima tyl.. kuomet 

Maziliauskai. I kompanijos elgi$ši; su darbi- 
_____;________________________________lj----------------------------

LIN 11N/ĄOit? y Vz vi V IL1N 1A-rZlLV- 
BAL irątašė M. Jaroslovskis. Knyga 
I \ ..........................
nam džtrftlhin 
432 pūslarpii/ffi Aam ą^yš. ir apie 

^nepranešė 
iįj^ės 23 die-

< darbinin- 
ę dirbti, 
irbsite su-

aųggtesnės klašės, gražaus formato, atspaus- i pačioj i ‘ ‘ 
kurie tikr^gaviršutiniai už- dintas ant gražios popieros, Kalbėtojai bus 
miršo “fe^š”; yra dar ir'su šalies emblema. Brooklyno, Pit

tiksliai prisi-) 
ona skleiste, j 

iriausias bus atsakymas, tai dirba žalingą darbą. Na, ir: 
čia taip, kaip ir pas jus. tokiems rjįįkia atatinkamos' 

T r • • • 1 1 • 1 1 • ■ i — *■ 1 • •

Raudonarmiečių 
Užsiėmimas 

. . delegatus, taip ir vietinius su
Dabar jau randuosi mies-; skambančiomis, naujomis dai- 

1 nelėmis. Todėl nepraleiskite 
šio priešseiminio vakaro vel-

Kurie nori veikli, ko lavin- bausmės. kurie prasižen- te Orenburg.
tis, tie užimti — ir jiems^gia, susilaukia bausmės. | Dabar kelis žodžius apie; ši 
veik visada laiko permažai. Pavyzdžiui, pas mus yra raudonarmiečių užsiėmimą.. = 
Mokinasi lošti teatrus; ju- . vienas direktorius vardu ' Atlikę savo dienos pareigas, I reivioKinasi iobu leaiius, j u- vienas direktorius vardu Atlikę savo dienos pareigas, i reįvįai žiūri, kaip yra ve- 
domi paveikslai beveik kas-1 Navicki. Visiems matosi, vakarais studijuoja, lavina- ■ jama tvarkoma viskas. Ir 
dieną. ;kad jis neatlieka savo už-'si.

Ką veikia darbininkai že-iduotį. ’ *
mos laiku?

"mū taisome nudėvėtas ma-1 reikalavimus stato.
šinas del vasaros darbų. I

Valgykla yra bendra, bet ■
su šeimynomis ]
paranku.

g kai perkame maistą kas sau
ir gaminamės kiekviena šei-

^myna atskirai.
Amerikoj įsivaizdinama,

kada čia vien tik vyžos, o
kitokių avalinių nėra.

.. Darbininkai susirin- no komandierius (lenkų kaį reikia,'praneša į tam 
Visu smarku- kime papeikimus siunčia ir’ tautybės). Jau trylikti ttie-^įkrą ištaigą.

Mūsų tai, kaip tarnystėj liuosno-Į 
! Navickis viską sutinka iš- riu. Tai jis užduoda klau- Į 
; pildyti, bet neatlieka. At- simus, kuriuos reikia studi-1 

nėra taip | važiuoja naujas darbinin-Juoti. Klausimai būna maž ■ 
Vedę darbinin-įkas į mūšų sovehozą (Sovie- daug tokie: Kas yra dar-į 

kapitalistai? 
paduoda pareiškimą, kad jis Kas yra Penkių Metų Pla- 

’ 1Navickis nas? Raudonoji Armija. į 
Japonijos 

laįku gelbėjęs balta- į ir kitų imperialistų tikslai, * ' ' ■ Y w •» x_z « • • • ii • • •'( 
įduotas polici- Cbinijoj.

tinį ūkį) dirbti ir tuojaus bininkai ir
<♦>

į' Tai taip 
' darbinin-

JL

H

ga

ptų algos

bi

pažįsta Navickį. Navickis 
buvęs stambus žemvaldis,, Būsiantis karas, 
savo ?

Aš gvardie 
jau daug žmonių mačiau, o reiškim 

‘iVvyžočių šioj apielinkėj nesti-jai del iš^S o. Reiškia 

 

' M-

įfe ir t. t. Pa-; Manclžurijoj ir abelnai visoj

METINIS PIKNIKAS

<t>

<♦>

<♦>

k
s<
ai

į 
ai 
Pi

pi
Pi

RENGL1 L. N, GEDEMINO KLIUBAS 
HAVERHILL, MASS.

5 Dieną Birželio-June, 1932
Maple Parke, Methuen, Mass.

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTE

Gera muzika grieš šokiams, bus užkandžių ir 
lengvų gėrimų. Kviečiame skaitlingai susirinkti, 
pasilinksminti ir paremti kliubą.

Ant) gatves ar kur kitur ! 
nesimato jokio skirtumo j 
tarp kareivių ir komandie- • 
rių. Ne taip, kaip prie ca
ro, kareiviai nedreba susiti-I 7 I

l kę komandierių. Karei- i 
jviams nereikia prieš vyrės-j 
i.niuosius nusilenkti. Dabar' 
j kareiviai nesikarsto ant j 
!krūtinės ar pečių visokius: 
i ženklus. Viską, ką jie. turi, į 
'tai ant kalnieriaus kampu
očio mažo formato knypku- 
O'čius.
! kios.
■Jo.
'nis tiktai užsiėmime, ir tik
tai todėl, kad supranta ir,

mažai supratimo turėjau 
apie Raudonąją Armiją. 
Maniau, kad kariuomenė 
kaipo tokia tiktai del karia
vimo ir viskas. Tai ne. Ka-

----------------------------------------------------------------------------------- —

SKAITYKITE KNYGĄ "REMIA"
Lietuvių Darbinį^^;;Litera- 

:r Jos Sociai^Ci^lkšme”. 
ir braižinių, ^^pausdin- 
audeldo'virs^'t^s. Joje

1

Kokie jie
Iš kur atsirado tikėjimai ir kaip jie keitėsi? • 

t

Kokis jų tarpe skirtumas ir kokie panašumai?

Tiktai išėjo iš spaudos Amerikos 
tūros Draugijos 34-tas leidinys “Keli 
Knyga turi 250 puslapių, daug paveikslų 
ta ant geros popieros ir gražiai apdaryta 
yra sekami. t dalykai išaiškinti):

<♦>

<♦>

< >

o

<> 
<’>

ffi 
E 
E
R

<b

<♦> yra pasaulyje tikėjimų?

<♦>

< <>

i><

<< >

< t>

<

< >
kny-

7 1 i Į T
gali atlikti tas pareigas. Aš ! < >0

D. M. ŠOLOMSKAS
<!>

46 Ten Eyck St.

centų. O
VELT UI.

ALDLD. kuopoms ir nariams platinimui tik po 
kas stos šiemet j ALDLD., tas gaus šią puikią
Visus užsakymus siųskite šiuom antrašų:

Drapanos visų vieno- 
Valgo iš vieno puo-i 

Žodžiu sakant, vyres-

LL.

Apsakymėlis. 30 pusi. 
^KAPITALAS”. 32 pusi. 
jlS PAKARTŲJŲ. Parašė

SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE- 
Turi 66 pusi. 

16 pusi. 
24 pusi. 
ParašėSkaitydami šią knygą, rasite apie “dievo” motiną, krikščionių 

tikėjimą. Kas ta yra traicė, kalėdos, Velykos, krikštas, išpažin
tis, komunija, “šventos” relikvijos, “šventieji” ir tt.

Rasite apie tai, kamjLikajimas tarnavo ir tarnauja. Korde! Ame-> 
rikos buržuazija jieško dievo? Ką sakė popiežiai apie J tikėjimą ir 
ką sake komunizmo tėvai?

Kiekvienas darbininkas7 privalo perskaityti šią knygĄ. \ Jos kai
na $1.00, atsižvelgiant j bedarbę—parduodame tiktai po 75 cen
tus už knygą. 
50

ROM UNI^M

d o vėlil 
ydas,’ 

, Turi v 
| KOMU 
i Para 

eroje: y
I ligiją»‘ 
i POL1TIN 
į Parašė ‘Fč Vaikšnora. ‘ Turi 256 pusi. 
; Gražiai .apdaryta

KOM’- ------- - “ ----------- - “ ‘
dėli

• naudjim^,jkiękvienam darbininkai bei 
■darbin'm^ej.32 pusi, kaina tiktai

PIRMOJI' PAGALBA LIGOJE IR NE
LAIMĖJE. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Išleido—,“Laisvi.” Knyga turi 
126 puslapius, -aprašytą 200 ligų, pa
duota ir paranmai, 'nurodymai, bei 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal
bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira
šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. ^Perkant jos kaina

• JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet.
poeto .eilės Hr lengvi pasiskaitymai. 
Knygą papuošta jo paveikslu ir-telpa 
trummųbiografija. Turi 112 pusi.

SAMDQOS1S DARBAS IR KAPITA- 
LAS^ŲĘįtrašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė lafei naudinga. 64 pusi.

KAS KA^^S.
K. MarkB

septynę;
L._Andf!^^v. _ Knyga turi 56 pusi.

TŪVOŠ” BUOŽĖS.’7 
ARELIAI. z’ Apsakymėlis. 
'PROFESINĖS SĄJUNGOS. 
PARYŽIAUS KOMUNA.

Baks. Turi 66 pusi. . 
NAUDOTOJŲ TIKYBA/ 
TAUTŲ LIUOSUOTOJAĮ,

^RAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip__T_,
OO iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės; galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

r , antrašu ir vardu:
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

P PAGRINDAI. Rankve- 
kjasinio lavinimosi. i'Labai

.50

1.50 .35

1.25 .25

1.50 1 .50

.5

.15

B.

Brooklyp, N.
D. M. ŠOLOMSKAS

46 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
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B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA
, (Tąsa) i Vavilovą, kuris buvo petingas mainieris.
—Na gi, gal tam, kad jie galėtų geriau i ^ar n€^ei?a* jHštraukė iš kasyklos ii 
ndvti savo tpvns. i Padėjo ! valdybą uz stalo. Dar jam buvo

Bolševikai nra-lsunku dirbtl> neapsiprato su nauju darbu.
1 .-Tankiai jis galvojo: “Lengviau buvo dina-

šaudyti savo tėvus.
—Svoločiai! Bedieviai!

keiktieji! Katoržninkai!
—Na, tai dar pamatysime, ar jau 

Alešinas katoržninkas? Senį Alešiną 
žinojo, kaipo nepataisomą latrą

Tokie pasiginčijimai 1___ _____
įvykiai kasykloje. Seniai jau spaudė kom-

bus mitu griauti uolas, negu šis darbas.” Jis 
- į tankiai skundėsi savo raštininkui Leonui 

Kvačevui. Bet kada buvo svarstomi reika-visi
į įau ą. <. . .. . . . . . v ... r ..
buvo nuolatiniai! lal> kietai stojo uz partijos hniją._

—Mes uz Vavilovo, tai kaip uz muro!—
jaunimą prie sienos ir reikalavo atsakymo ... -

ligoniu, nesirodė į gatvę. Dimitris Kova- Maksimas. Vavilovas, kaip ir visi kiti są-
už paskutinius įvykius. Petras, apsimetęs —Sveikas, Vavilov!—tarė pas jį įėjęs

moningi mainieriai, mylėjo Maksimą.
—O, Maksimas! Sveikas, sveikas, ir sės

kis, drauguti!
—Drauge Vavilič,—kalbėjo jau sėdėda

mas Maksimas.—Šiądien, septintą valandą 
vakare, bus kasyklų valdybos komisijos su
sirinkimas ir bus svarstomas klausimas 
apie pridėjimą algos del jaunų mainierių, 
kas iš jūs bus ten?

—Sokolovskį pasiųsime ar ką?—ir pa-

lenko, tėvas Onutės, su grupe girtų senų 
mainierių, jį visur gaudė. Maksimas griež- į 
tai uždraudė Petrui pasirodyti ant gatvės. 
Senis piktai mosavo rankomis ir rėkavo:

—Užmušiu ir užmušiu tą kirminą! Lai
daugiau negadina merginas! Visus kom
jaunuolius išsmaugsiu, sumušiu!

Vera Golubkina padavė prašymą perkelti 
ją į kitą vietą, gavo leidimą ir greitai išva
žiavo.

Alešiną išvežė į miestą kalėjiman. Kada j žiūrėjo į sekretorių.
traukinys pradėjo eiti, jis iškišo galvą per . 'T_z , v‘“. x v 
langą ir, pamatęs prigimtą miestelį, nu- nes dalykas labai rimtas.
liūdo.

Kasykloje buvo nesmagumo ir visi seniai 
atakavo jaunuolius.

Į kasyklų užveizdos raštinę piktas įbėgo
Maksimas ir nepasisveikinęs suriko:

—O tu, drauge Kovaliev, ką, ar į parti
jos kontrolės komisiją nori patekti? Ką, 
ar nori, kad aš tave vis partijos kanalais 
priversčiau priderančiai atlikti darbus?

—Kame dalykas, drauge Maksim?—nu-j 
stebo Kovalevas.

—Patsai žinai, kame dalykas!—piktai su- j

—Ne, drauge, jūs patys geriau nueikite,

—Aš negaliu, esu užimtas.
—Bet klausykit, drauge, kaip patsai ži

nai, kad Kovaliev nieko nepadarys. Eik 
patsai, čia be galo svarbu jums dalyvauti.

—Na, ka gi padaryti? Gerai, eisiu.
—Na tai “ura,” drauge!—nudžiugo Mak

simas.—Tu, drauge, griežtai stok už kom
jaunimą.

—Suprantama, viskas bus gerai.
—Na, lik sveikas Vavilič, man jau laikas

į Komunistų Partijos raštinę.
—Ar pas Kovalievą buvote?—klausė Į 

riko Maksimas, sėsdamas į kėdę.—Ką, ar į Maksimas įėjęs K. P. raštinėn pas sekreto- 
nori, kad angliakasiai sustreikuotų? Ką, 
nori komjaunimą diskredituoti?

—Ar tai jūs del pridėjimo algos jaunuos 
liams mainieriams?

—O apie ką gi daugiau ? Ei, drauge Ko
valiev, pavirtai į biurokratą!

'—Bet, drauge Maksimai, nesikoliok! — 
teisinosi Kovaliev.—Juk aš tau sakiau, su
sirinks valdyba ir dalykas bus išspręstas.

—Laikas nelaukia, ir jeigu rytoj aš ne
galėsiu suteikti pilnas žinias apie algos pa
kėlimą, tai darbininkiškas jaunimas nusi
suks nuo komjaunimo, ir tu už tai būsi at- 
sakomingas.

—Nežinau nei ką daryti,—kalbėjo Kova
liev, vartydamas kalendorių. ,

—Gana juokauti. Komisiją sušauk tuo-!
jaus.

—Šiandien! Na, labai tu karštas, drau
ge Maksimai.

—O draugas Kovaliev labai šaltas! Aš 
tau sakau, kad komisija tuojaus būtų su
šaukta, dabai-!

-Na, L .
septintą valandą vakare.

—Septintą valandą vakare komjaunimo 
susirinkimas, aš negaliu būti. Prisiųsiu 
•draugą Kamenievą, tai jūs abu su juo...

—Na, ką gi tu, drauge Maksimai, taip j 
puoli mane, juk žinai, kaip mudu kariavo- • 
me prieš baltuosius,—;
priešą?

—Atleisk, drauge,—suprato Maksimas, 
kad jis visą laiką žiauriai kalbėjo.—Na, at
leisk, jeigu jau buvau perdaug žiaurus. Pat-

‘ sai gali suprasti mano padėjimą. Na, tai
'padarysite viską, kas reikia?

—Šiandien septintą valandą vakare.
—Na, tai ir lik sveikas! Laikykis!—ir 

atkišo Kovalievui ranką. »
Iš čia nusiskubino į kasyklų valdybą pas

iškilmę. Įgaliota valdybos na
riai, kas del spaudos pikniko, 
“Ląisvės” ir “Vilnies” naudai, 
kurį rengia Detroito Organiza
cijų Sąryšis, 26 d. birželio, 
Beech Nut Darže, kad būtų 
paimta specialis mokytojas ir 
toj dienoj tinkamai sudainuo
ti. Valdyba tuo reikalu rū
pinsis, kad Aido Choras duo
tų gerą programą.

Priimtas ir užkvietimo laiš
kas nuo Sąryšio sekretoriaus, 
kuriame kvietė Aido Chorą, 
dalyvaut programoje. Ir ai- 
diečiai sutiko darbuotis spau
dos rengiamam piknike. Pa
girtinas yra dalykas, kad Ai
do Choro pramogų komisija 
sumanė darbuotis finansiškai 
iš kalno del spaudos pikniko. 
Bus padarytos choro komisijos 
serijos ir surasti būdai, kaip 
pradėti darbuotis prieš pikni
ką del spaudos reikalų.

Aido Choro buvęs korespon
dentas rezignavo. Jo vietoj 
išrinktas sumanus draugas K. 
Alvinas. Drg. J. Šulinskaitė 
irgi rezignavo iš nutarimų raš
tininkės vietos. Išrinkta d. F. 
Petrušioniutė. Pavestas val
dybos nariams darbas suvažia
vimui Meno Sąjungos padary
ti delegatams geri raportai iš 
choro veikimo. Drg. K. Kar
pus staigiai buvo susirgęs, da
bar jau sveiksta. Jis yra ge
ras darbuotojas Aido Cįnore ir 
valdybos narys.

Nutarta draugam Jonikiam 
pasiųsti padėkavonės laišką 
varde choro ir visu nariu už 
padovanojimą gero ir gražaus 
piano, kurį dabar choras turi 
ir vartoja šokiams ir solistams 
prie dainų. Taipgi choro na
riai išreiškė pagarbos žodį 
tiems choro draugams, simpū
tikams, kurie dirbo choro 
nike 15 d. gegužės. Tūli 
ro nariai buvo užimti su 
grama, tai kiti draugai 
gelbėjo choriečiams dirbti. 
Kaip draugai Liutvinai, kurie 
visuomet chorui daug ką pa
gelbsti, 
vila su 
Iki šiol 
bavosi 

i darbe.
Įje jis geriaus susitvarkys, 
po vasarinio sezono stos prie

pik- 
cho- 
pro- 
pri-rių.

—Taip, buvo draugas Skliarov.
—Aš taipgi tiktai per telefoną pranešiau 

jam, kad šiandien susirinkimas.
i

—Na, tai labai gerai!—Taip mūsų daly-i 
kai povaliai eina geryn, rytoj biuro susirin- j 
kime padarysime atatinkamus žygius. Pa-1 
vojus bus pergyventas. Reikės pamatiniai I 
apsvarstyti Onutės klausimas. Prie to rei-1 darbo su padvigubinta energi 11““ 1 J • • 1 1**1 **1* I •

A. Žilinskai, J. Stak- 
savo drauge ir kiti, 
choras neblogai clar- 

proletariniame meno 
Manau, kad ir ateity-

Iš

išmesti už tvoros, tai dabar jie 
tik putoja ant darbininkų ju
dėjimo.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas nepaiso renegatų ir 
šaukia visus darbininkus stoti 
į kovos organizaciją, kuri gi
na darbininkų reikalus. Karo 
pavojus jau čia pat. 
rialistai bandys dar
darbininkus suvaržyti, kad ga
lėtų pasiekti savo tikslą ir ge
riau ruoštis pulti Sovietų Są
jungą. Tad ar mes galėsime 
sėdėti rankas sudėję? žinoma, 
kad ne. 
ti

Impe- 
labiau

Organizuokimės gin- 
darbininkų tėvynę.

A. D. M.

SHENANDOAH, PA.
Paskutiniam ALDLD. 17t^os 

kuopos susirinkime likosi iš
rinkta 4 delegatai į komunistų 
Partijos šaukiamą konferenci
ją, kuri įvyks 6-tą d. birželio, 
Frackville. Konferencijos tiks
las apkalbėti ir patiesti planą,

o

o

kare, Lietuvių svetainėj 29 Endicott * 
St. Worcester,* RJasą. šis -susirinki
mas yra labai svarbus todėl, kad bus 
patiekti pfenąi ątėiftančįo ‘ rinkimų 
kampanijos. Bedarbes klausimas ir 
kova prieš ją. Kova su 
buržuazijos agentais ir mūsų

Virš minėti klausimai bus 
______  ____ i susirinkime, 
kiekvierrto darbininko pareiga

kaip būtų geriau pravesti rin
kimų kampaniją ir gauti dau
giau balsų už komunistų kan
didatus laike rinkimų. Taipgi 
į šią konferenciją yra pagei-, 
daujama ir pašalinė publika. Imas vasiros metu*

Pastaruoju laiku tapo uždą- suojanį Siame
.i • i- , kiėkvicnū uaiūmuiįvvlyta kuo ne visos anglių ka- jr prisidėti prie šio didelio 

syklos. Kada pradės dirbti, t Visus kviečia A. K.^ P. 
niekas nežino. Bedarbė pilnoj Į 
to žodžio prasmėj.

ALDLD. 17-ta kuopa ir Ly
ros Choras rengia bendrai 
gražų pikniką 5 d. birželio. 
Vieta visiems žinoma, ant rusu 
platformos, šalia kapinyno. 
Šokiams grajys gera orkestrą. 
Taipgi dainuos Lyros Choras. 
Todėl visi dalyvaukite.

Kuopos Korespondentas.

r 
visokiais 

veiki-
disku- 

todel 
ateiti 

darbo. 
Lietuvių

Frakcija, Worcester, Mass.
(127-129)

DETROIT, MICH.

, L.D.S.A. 17' kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienj 1 birželio, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėje,. 25th St. v 
ir Vernor Highway. Visos narės da
lyvaukite Susirinkime, nes delegatės 
išduos raportą iš “Vilnies” suvažia-

I vimo. Taipgi turėsime išrinkti de- 
! legates į L.D.S.A. nacionaiį suvažia
vimą, kuris Įvyks Clevelande. Yra 
ir daugiau svarbių reikalų aptarimui. 
Nepamirškite atsivesti naujų kandi
dačių

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
j kuopą.
Sekretorė N. Astrauskienė.

(126-127)

LINDEN, N. J.
Saulės Draugijos pusmetinis susi

rinkimas įvyks 1 birželio (June), 
; Rupšio svetainėj, 1601 Wood Ave., 

“Vilnies” ir “Darbi- i prasidės 7:30 vai. vakare. Jau šeš- 
skaitytojų ir LDSA. (įas mėnuo, kaip tęsiasi šios draugi
ne vakarp. 3 rhena i jos vajus gavimui naujų narių.

WORCESTER, MASS.
Svarbus susirinkimas, ALDLD. na 

rių, “Laisvės”, 
ninkių Balso” ... , ___ „ _____ , __ x. ___  ___ ___
narių. Pėtnyčios vakare, 3 dieną1 jos vajus gavimui naujų narių, 
birželio (June), 1932, 7:30 vai. va-1 Draugija turi du skyrių patalpos, da-

Visų Mūšy Skaitytojų ir Platintojų Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistų Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietų Valdžia .

Parašė Z. ANGARIETIS
Kaina : Liet.—lOcnt. Amerikoj—3cnt., S 

šias knygutes galima gauti

BALSO REDAKCIJOJ,

M. Laborius,
Tilsit, Pr., Memelst. 26, Germany

IHBIIIBIH! IIBIIIBII|BI(IB|IIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIiBIIIBIIIIo 3IIHlIKnE

i bar galite įstoti Už pusę įstojimo 
kainos, tat naudokitės proga.

Šiame susirinkime turėsime daug 
svarbių dalykų aptarti ir po susirin
kimo bus draugiškas vakarėlis. Pra
šome visus narius pribūti į Šį svar
bų susirinkimą.

; G. Kardauskas.
(126-128)

NEWARK, N. J.
Reikalingas teisingas vyras dirbti 

į namų rakandų—furniture krautuvėje, 
' geras darbas ir gera mokestis, bet 
■ turi prigulėti Į kompaniją. Kas nori
te gero darbo atsišaukite sekamu 
antrašu: Smith Furniture Exchange, 
272-4 Plane St. Newark, N. J.

(126-128)

LINDEN, N. J.
ALDLD. 165 kuopos susirinkimas 

įvyks 3 birželio, pas drg. Kardauską, 
201 W. 16th St. Linden, N. J., pra
džia 7:30 vai. vakare. Draugai, ma
lonėkite susirinkti skaitlingai, nes 
turime daug svarbių reikalų aptari
mui. Artinasi 2-ro Apskričio kon
ferencija ir reikės išrinkti delegatą 
į konferenciją. Taipgi atėjo antras 
tomas knygos Religija, šiame susi
rinkime gausite ją, kurie dar neuž
simokėjote duoklių už šiuos metus, 
malonėkite užsimokėti.

G. Kard.
(126-127)

iiHQiiiauiBHigiįBiiioiiiBiiioniaiiiBiiisiiiBiiianisiiisiiiBiiioii

kės sušaukti visų darbininkų susirinkimas į 
ir tą dalyką išaiškinti.. Reikia pradėti 
griežtą kovą prieš nukrypimus mūsų tar
pe ir tamsybę. Kas liečia Petrą, reikia pa
daryti atatinkamas nutarimas.

—Teisingai, drauge Skliarov!—karštai jį
| palaikė Maksimas.

—Na, ką, ar d. Ščerban lanko komjauni
mo susirinkimus? Jį ten pasiuntė K. P. 
kuopa.

—Prastai jis lankosi.
—Na, gerai, su juo pasikalbėsiu apie tai. 

Rytoj Komunistų Partijos kuopa išskirs

ja.
Aidietis.

/------------------------------------------
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bą. Permažai mes iki šioliai kreipėme j 
tai domės.

Skliarovas kalbėjo retai, pabrėžiančiai, 
įtikinančiai ir nuo to Maksimas darėsi vis 
ramesnis ir tvirtesnis.

, —Na, aš jau skubinuosi, drauge Sklia- 
’atrodojaikai'už kokį PJm Pa® be gal° daUg darbų ~tar5 

’ ; I keldamasis Maksimas.
—Palauk!—Jr Skliarov priėjo prie Mak

simo, pažiūrėjo į jį taip meiliai, kaip nieka
dos pirmiau, ir maloniai pradėjo:—Per
daug tu, drauguti, pavargęs. ’ Taip sumen- 
kai. Na, drauge, užeik pas mane į namus, 
nors arbata jus priimsiu., Pasiskaitysime, 
pasikalbėsime. Užeik, kada tik turėsi liue
są valandą. Užeisi?

(Tąsa bus). |

Is Aido Choro Mėnesinio 
Susirinkimo

Gegužės 22 d., Lietuvių
svetainėje, Aido Choras laikė 
mėnesinį susirinkimą. Susirin
kimas buvo gyvas ir Aido Cho 
ro reikalai svarstyti labai at- 
ydžiai. Pirmininkas raporta
vo iš choro veikimo. Choras 
buvo kviečiamas dainuoti 1 d. 
gegužės d. A. Bimbos prakal
bose. Bet jei nedainavo.' tai 
tik todėl, kad savo “kudašių” 
išnešus. Tai nekreipimas at- 
ydos choro narių.

Pirmininkas plačiai nurodo 
sava raporte, kad buvo pada
ryti nutarimai valdybos narių 
tariantis su pačiu chorvedžiu. 
Tuos tarimus choras užgyrė

. balandžio 24 d. ir chorvedis J L. Liutvinaitė, raportavo, kad 
atsiprašė už savo padarytas yra rengiamos dvi ekskursijas, 
pirmesnes klaidas. Tai lietė ■ 1() d H į Putin.Bay sa. 
nekreipimą atydos i prakti-l T. , , , .. .

; kas, į kurias jis, pieko nesą-i Liepos 23 d. eks utsija_ J
kęs, neatsilankydavo. Dabar, Bablo Parką, Kanados žemėj, 
ir vėl ta pati istorija kartojasi, j G. Nausėda, pikniko gas- 
Visi žinote, kad antra prakti-1 padorius, kuris įvyko 15 d. ge- 
ka vėl chorvedys nepasirodo. 
Ir valdybos nariai nežino jo 
priežasties. Taip pirminin
kas nurodė. Nutarta, kad pa- 
liuosuot chorvedį iš Aido Cho
ro mokytojaus vietos. Vasari-, 
niam sezonui nutarta pertraukt 
praktikas, bet laikyti susirin
kimus, kurie liečia parengimus 
ir veikalų lavinimąsi.

Nutarta ir chorvedžiui para
šyti aštrus laiškas, kaipo ne
pasitikėjimas jo tokiu elgesiu 

| choro nariuose.
Pramogų komisijos narė, d.

gūžės išdavė raportą, kad bu
vo geras piknikas ir daug bu
vo publikos. Nuo pikniko pel
no liko $96.00

Nutarta už šiuos metus duo
kles užsimokėti į Meno Sąjun
gos Centrą $5.00. Apkalbėta 
plačiai apie Meno Sąjungos 
suvažiavimą. Išrinkti du dele
gatai į suvažiavimą d. L. Liu
tvinaitė ir Z. Ramanatfskas. 
Tai yra seni choro nariai. Drg. 
L. Liutvinaitė, kaipo solistė, 
galės ir programoj dalyvauti, 
jei Cleveland© draugai rengs

Kuomet policija užpuolė 
Pirmosios Gegužės demonstra
ciją ir areštavo 26 darbininkus 
ir daugelį sumušė, tai reikėjo 
gerai pasidarbuoti, kad tuos 
draugus išimti. Tik kaucijų 
už areštuotus draugus buvo 
sudaryta $180,000. Reikėjo 
draugams veikti, kad paleng
vinus kaliniams kalėjime, kol 
gauta kaucijos ir draugai p'a- 
liuosuoti. Lietuviai darbinin
kai gerai darbavosi šiam rei
kalui. Draugė Galeckienė ge
rai veikė.

žemiau talpiname vardus 
draugų, kurie aukavo stambes
nes sumas pinigų. Du si m pa
tikai—vienas 10 dol., kitas— 
2 dol. K. Samulionis—5 dol. 
F. Stankus, S. Rainys, Mačė- 
nas—po 2 dol. L. Papievis, W. 
Bigulis, A. Buinauskienė—po 
1 dol. K. šilagalis, G. Skuodis, 
C. Gramašauskas, Birbilas, G. 
Wilos—po 50c. M. Deksnis, 
J. Valinčius, J. Skuodis,—po 
25c. Su smulkiomis suaukojo 
30 dol.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas taria ačiū draugams 
ir draugėms už greitą paramą 
kaliniams, kurie gavo dar 
daugiau energijos kovoti už 
visų darbininkų klasės reika
lus. Vadinasi, darbininkai 
remia mūsų kovas už socialę 
apdraudą, politinių kalinių lai
svę, prieš linčiavimą nekaltų 
darbininkų ir algų kapojimą.

Vienok šioje kovoje negali
me neprisiminti ir musų [judė
jimo priešų reakcijos. Tie ne
laimingi sklokininkai, suėsti 
pagiežos ir munšaino, visuo
met teikia pagelbą kapitalis
tams. Taip jie pasielgė ir be- 
landžio 30' dieną. Jie bando 
pasityčiot iš “nuskurėlių”. Mat 
bedarbius darbininkus jie taip 
vadina. Darbininkų judėjimo

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,

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

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

mas.
Knygoje 
žymėtas 
vaistam

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

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

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

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

mas.
Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 
ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuosc 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



Puslapis Penktas

ELIZABETH, N. 1

Bet roes nenusii^f^¥?ie.

ne-

3 Liepos (July), 1932
Rep.

streikas.! išnaudoja juos, taip, kaip jiel

A. Dickson.

WATERBURY, CONN

Į ----------- -----------L- ~~ C |

rengiasi prie bendro pikniko.
i i____ • cr j t T..

KO VARDU, NEPLATINKITE JŲ.

ĮVAIRIOS ŽINUTES

I paduoti vardus.PROGRESS CLUB HALL
MITCHELL AVE.

YONKERS, N. Y.
Is

ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAJ

wdC-'

patar- 

ir už 
kainą,

KELRODIS: Atvažiavę į Elizabeth, ant Broad St 
priešais Regent Teatrą, išlipkit prie. seną City Hali, 
Progress Hall.

js Jj" Pittsbu A ir

ir sukruto

KELRODIS: Iš. Pittsburgh o, 
reikia imti karą No. 39 ant 
Qrand St. ir važiuoti iki Cricl- 
riibr Avė.; išlipus reikia eiti

Nacionalės Jaunuolių Die
nos komitetas paskelbia 30 
dieną gegužės Antra Nacionalc 
Jaunimo Diena.

Komunistą Partijos Penkto 1 
Distrikto Lietuvių Biuras.

i a A

darbininkiškus 
‘Laisvę”, “Vil- 
Tie laikraščiai

važiuoti iki Edgebrook

; socialistas jau nuėjo skebauti.
Apie 10 vai. jau buvo nu- 

i tarta, kad reikalinga eiti ir. 
i kitus darbininkus išvesti i 
streiką. Taip pat buvo . iš-

V. Krasnickžfs.
733 Bank SI., '

Waterbury, Conn.
i i G , - ? < r I i i .

darbininkams’ pavyzdis..- X

ir į visus darbininkus paramos.

be- 
Jie

imkite busą, Lindęjl'^ou-.,.

Skaitykit© 
laikraščius — 
nį”, “Tiesą”, 
paduoda teisingiausias, žinias
apie einamas kovas Susivieni
jime Lietuvių Amerikoj. Siųs
kite tiems laikraščiams žinias.

' KOMITETAS.

kapo pasakė, p: 
Tę graborius Bieįiausl__  __ f

<^Kručeliųtę,. kurį nurod^į^^.
1 io nes gyvenimą ir jos n u veik t- n 
^iis' d arbhsi
t u s d a r b i n i n k u s e i t i k ‘ v e 1 i o n e s

Jiems visiems paša-} Honei draugei, kuri veikė ir

1

SKAITYK LAISVE
bot jąų ąpie po dviejų valau—'•kurią mes turi m Č (fž pildyti ne KITIEMS UŽRAŠYK
ninku reikalavimus.' Paskiau Velionė SabaliaUškiėnė' pa- 
vėl po.,pietų pradėjome dirbti, liko didel^spragąjjpūsų tarpe,! 
bėt jąįįi apie pn dviejų valap-^kurią mes turi m (fž pildyti ne 
dų vėliaus atvažiavo policijos, vienu nauju nariu, bot reika- 
du vežimai. Jie nieko nearcš*, jĮ£nga gauti desėtkas jos vic- 
tavo, tik užveizdą pašaukė ■ ton. Toks darbas, tai bus gc- 

„ . . ,, .. .. tuos darbininkus, kurie buvo ..nausias paminėjimas mūsų ve-'
Savo organizacijoj perskaity- Edgebrook Ave., po kairei že-1 komitete. Jiems visiems paša-[ iioneį draugei, kuri veikė ir 

i ke^ kad jie jau netenka darbo i j<ovojo prieš šią sistemą tiek ' 
! kiek jinai galėjo..

Velionė priklausė prie AL 
pasakė, i DLD. 172; kuopos/ir LDS. .47 Į 

relief j kuopos. Velionė dar gyva bū- 
Sako, jei'jūs norite j dama pasakę savo vyrui, kad 

streikuoti tiek, kiek jūs norite.' turi" laidoti laisvai. 
Bet mes nenusitffltthe. Mes'nigus, I.
ėjome pas kitą poną, kuris yra sumokėti už jo 

ir tenai išsikovojome mus,

?s L fftejmsįbtu ir* ,A^Įhk^ Opozicijos Komite 
U Organized jas ir r avienius Narius

• įninku klasės vadas, Ka- 
•istų Partija, dabar rengia- 

p r i e p r e z i d e h InM ų v‘r i n k i m ų ,*? 
kurie šiais metais yra labai 
svarbūs. šiuose rinkimuose 
Partija stato savo kandidatus 
prezidento, vice prezidento ų 
kitoms visoms vietoms. Staty
dama kandidatus taipgi stato 
ir‘ darbininkiškus reikalavi
mus: Bedarbiams apdrauda; 
prieš algų kapojimą; bied- 
niems farmeriamą pagelba; 
paliuosuoti politinius kalinius; 
prieš imperialistinį karą, už 
gynimą Sovietų Sąjungos ir tt.

Rinkimų vajus reikalauja 
daug finansų. Dabar reikia 
siųsti delegatus į Chicagos 
konvenciją, reikia spausdinti 
platformos, siuntinėti kalbė
tojai ir tt. O partija viena, be 

• kitų pagelbos, jokiu būdu ne
gali to atlikti. Todėl Komu-! 
nistų Partija atsišaukia į vi-j 
sas darbininkų organizacijas!

Idtė šitą atsišaijfcimą' ir ban- myn, iki prieisi No. 1911—ten 
dyJkitę iš iždo paaukoti, taipgi bus piknikas. Automobiliais 
tarp narių parinkti, gavę blan- reikia važiuoti per Liberty Tu
kas perduokite kitiems drau- [bes, Pioneer Avė., iki Over- 
gams ir draugėms. Visi dar- brook Blvd, ir sukti po kairei 
buokitės, kad tiktai daugiau ir 
surinkus. Jeigu kurie neiš-: Avė. ir vėl sukti po kairei že- 
gali aukoti doleriais ar pusdo-įmyn iki No. 1911—ten rasite 
leriais bei kvoteriais, gali pa-[pikniką, 
aukoti dešimtukais, nikeliais 
ar centais. Vienas centas ir
gi šiuo laiku pinigas ir naudin
gas šiam svarbiam darbui.

Parinkę kiek aukų, tuojaus 
siųskite, sekamu adresu : J.į Gąr 
siunas, ,626 Woodward Ave.,^ 
McKees Rocks, Pa. Aukos bus 
priduotos Komunistų Partijos 
Penktam Distriktui ir pakvi
tavimas taipgi jums bus vpri- 
siustas. Darbininky Kovos

Winnipege

LIETUVIS GRABORIUS

ir turi važiuoti į miestą.
Atvažiavome į miestą ir čia [ 

vienas ponas mums 
kad mes negauname 
darbo, 
streikuoti, tai. < galite dabar j jei jinai pirmiaus mirs, tai. ją 

. Tuos pi- 
kuriuos reikėtų kunigui 

i už jo “pat^rnavi- 
tai velionė . pareiškė, 

kad tie pinigai būtų paskirti

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Paroda prasidės 11:30 a m. 
iš Jackson Park Elizabetho ir 
dembnstruos į Mattano Park. 
Draugai darbininkai! Jauni ir) 
seni, visi imkite dalyvumą šio-i 
je demonstracijoje.

(126-127) i
vyresnis :
savo pašalpą (relief work).

Apie tą Joną, tai galima pa- darbininkų o r g a n i zacijoms. 
sakyti, kad aš pirmiau netikė- Tai labai pavyzdingas pareiš- 
jau, kad jis gali skebauti ir kimas. 
būti darbininkų išdaviku. Ma-1 Draugas Sabaliauskas 
niau, kad lietuviai darbininkai koja visiems dalyviams, 1 
tik taip jam primeta tą “ne- huvo, laidotuvėse, 
teisingą” primetimą. Bet šiuo 
kartu jau persitikrinau, kad 
tai jisai yra darbininkų prie
šas. Jisai škebu pasirodė šį

I kartą.
į Tuos darbininkus, kurie bu
vo komisijoj, tai ponai norėjo 
nubausti ir pristatyti prie mal
kų pjaustymo, kaipo bausmės’ 
kad mes reikalavome ir kovo
jome už visų darbininkų rei
kalus. Bet mes tą pakūtą 
griežtai atmetėme ir pareiškė
me, kad mes nenorime būti 
vergais.

Tai taip elgiasi valdžios 
400 j ponai, kurie duoda darbus 

darbiniu kams.

dė
kų ri e 

Taip pat 
taria! padėką savo broliui ir 
brolienei, kuri daug gelbėjo 
laidotuvėse. Lai būna ramus 
amžinas poilsis velionei ir 
užuojauta velionės draugui į 
Sabaliauskui, kuris turi pergy
venti šia nelaime. u v

Brooklyne Įvyks -Nedėlioję

Programoje dalyvaus Aido Choras, iš 
Worcester, Mass., Laisvės Choras, iš She-1 
nandoah, Pa. ir Aido Choras iš Wilkes Bar
re, Pa. Grieš Raudonasis Benas ir dalyvaus 
visi New Yorko apielinkes chorai.

WINNIPEG, Kanada.—Jau 
daug kartų buvo rašyta dar
bininkų spaudoj, “Laisvėj” ir 
“Vilnyj”, apie darbininkų var
gus ir kovas Kanadoj. Darbi- 
nininkai gali ką laimėti, tai 
tik per kovą. Gegužės 12 d. j 
sušaukėme susirinkimą dar 7 1 

SLA iva^ r«yte. Suėjo apie - (
‘.darbininku, kurie dirbome re-j darbiams 

dalyvauti !|jef darb(|s h. jau L______  - • '
Pa-1 Darbininkų reikalavimai, kad 

į geriau būtų apmokėta už jų 
Tarpe streikierių bu

vo ir 3 lietuviai. Tarpe jų ir 
Jonas Navagrockis, kuris save 

^a’! vadina socialistu. Vėliaus, 
šistaj ir ^ociąlfašistai—Gegu- ! apie 9 valandą jau kai kurie 
žiai -.ir- Bago'čiai^-prievarta|d»rbininkai “pavargo” bestrei- 

• .. 4. . . i kuodami. Girdi, reikia eiti
bruka SLA'. nariams naują fa-; atgal į darba Taip ir mūsŲ į 
šistinę konstituciją keldami ir , Jonas pasielgė. Vadinasi, tas į 
taip didelius mokesčius. Dar-i 
bininkai turi sudaryti bendrą 
frontą prieš savo priešus ir! 
duoti didelį smūgį.

Tad visi į .pikniką, 
remkime kovą prieš Jašistus ir' darbavietės užveizdą (superin- 
socialfašištuš. Paremkime SLA tendentą) ir perduotų darbi- 5 ' • / • ; ; į ? . >' ’ ‘ I. / , '• ;------------------ ----- --- 4-- į---- --------- *------ -------- f- ------- 4-----------------------—---------------

SO. BOSTON, MASS . > 1 į 
Gegužės 20 d., Lietuvių sve-į 

Įtainėje, įvyko prakalbos, su-:' 
rengtos Bedarbių Tarybos ir j 
Komunistų Partijos kuopelės. 
Angliškai kalbėjo. Al. Binch. 
Jis pasakė puikią prakalbą šių 
dienų klausimais, kuri buvo [ 
darbininkams labai žingeidi ir į 

j pamokinanti. Tik gaila, kad [ 
žmonių buvo neperdaugiausia. | 
Tapo priimta rezoliucija, rei
kalaujanti paliuosuoti drg. E.

į Berkman, ir pasiųsta į Wash- 
[ ingtoną ponui Doak.
! .—o—

Waterburys Rengiasi Prie AL j So. Bostono LDSA. 13 kp. 
DLD., LDS. ir LDSA. [ir TDA. 21 kp., rūpestingai} 

Apskričių Pikniko

Minėtų apskričių piknikas! 
atsibus nedėlioj, 5-tą d. birže
lio, Bridgeport, Conn.

Waterburio draugai, pama
tę pikniko rengimo komisijos 

I pareiškimą, kad piknikas bus 
. ... i toks įvairus, tai ir sukruto

V‘S11 rinkta komitetas, kuris eitų pasjdirbt . Jau yra 0l.ganizu0ja-1 
mas busas, o gal bus galima su 
organizuot ir du. Girdėtis, kad 
daug važiuos su automobiliais.

..- _.rTTT.rrrrr-i Bet yra ir ko rengtis. Tik pa-j 
j mislykit:; dainuo’s .trys chorai,! 
Darbininkų Simfonijos Orkes
trą dalyvaus išpildyme progra- 

-v • - i mos h' grajys šokiams; daly-
NEBOKITE SUKLAIDINTI'. ĮSITeMYKITE, KAD PIKNIKAS ĮVYKS ŽEMIAU vaus jaunuolių sporto grupės;! 
SKELBIAMOJE VIETOJE. KURIE GAVOTE PLAKATUS SU WILLICK S PAR- ! svetainė šokiams pirmos kle-1 

sos.
Taigi, matyt, kad Bridgepor-1 

to draugai darbuojasi sušilę, 1297 Darbininkus Išmes 
kad piknikas būtų pasekmių-Lv i 
gas ir patenkinantis kiekvieną. į 1S "3109 
Bet to negana, kita dalis pri-l 
klauso nuo kuopų ir draugų į 
kolonijose. Reikia patiems

i rengtis ir kitus raginti, orga- - # ,
nizuoti busus. važiuoti auto-!darbininkus su birželio 1 d.!

Priešseiminis SLA. Darbininku 
Opozicijos Piknikas

J
I

PITTSBURGH, PA. — Ne
kėlioje, 19 d. birželio, M. Bud

niko . sode, Brookline, Pa., 
»SLA. Opozicijos Komitetas 
rengia pikniką.

Šitas piknikas bus labai įdo
mus ir svarbus. Dalyvaus svo
čių net iš tolimų kolonijų, kaip 
tai iš Brook lyno, New Yo'rko, 
Chic^gos.. Tą dieną'SLA;.sei
mo delegatai '5&u '■Yfti'kš'fs 
darbininkai delegatai atva
žiuos į SLA. Darbininkų Opo
zicijos pikniką susipažinti su 
pittsburghiečiais ir ant tyro 
oro gražiai laiką praleisti.

Programa bus gera. Sve
čių prakalbos, muzika, skanūs 
užkandžiai ir šalti gėrimai. 

* Tikrai darbininkiškos dvasios 
sueiga. Įžanga" tik 15 centų.

Pittsburgh© ir apielinkės 
darbininkai, ypatingai 
nariai, kviečiami 
piknike. Dalyvaudami 
remsite SLA. Darbininkų Opo 
zicijos Komitetą, kuris veda darbą. 
kovA' prieš fašistus ir socialfa- 
šistus'SLA. organizacijoj.

PER KLAIDĄ PLAKATUOSE BUVO PASKELBTA, KAD 2-ro APSKRIČIO PIK
NIKAS ĮVYKS VVIUUICK’S PARKE. «KURIE GAVOTE TOKIUS PLAKATUS

PIKNIKAS
ĮVYKS NEDELIOJE

26 Dieną Birželio-June, 1932

LINDEN, N.

Prasidės 12 Valandą Dieną ir Tęsis iki Sutemimui
» ’ f. k ’7|h J j V f i l ’i

Draugai! Dalyvaukite šiame piknike kuo skaitlingiausiai. Jame dalyvąttdaihi n,e- 
vien tik pasilinksminsite, bet paremsite nedarbininkų organizaciją, . kūpi taip daug 
klasinės apšvietos duoda Amerikos lietuviams darbininkams, ir kuri dalyvauja vi
sose darbininkų kovose. Todėl kiekvieno darbininko dalyvavimas šiame piknike eis

* ant naudos jani' pačiam.

--------- -----------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------——**—•———1 1 ' 

r ’’’i L •• •*■Šis piknikas įvyks sykiu su ALDLD IIApskr. pusmetine lįonferenciją, Jįu 
„ v---------v, ______ ^jOiękvięhįš

aus» . <4.
abejo, privažiuos žmonių is visos New Yorko apielinkes. 
piknike dalyvaudamas gali tikėtis sueiti savo draugus ir iš $

WtfWWMWWtfWWiAiiftlWtfMW WWWW WWWWtfW VW WWW WV V w MW MV ’A* irti

Piknikas Įvyks Nedėlioję
28 Rugpjūčio (August),'1932

(Taipgi atsišaukiu j Waterbu- 
rio lietuvius darbininkus, ku
rie manote važiuoti busti į Ap
skričių pikniką, galite užsira
šyti - pas šiuos draugus: Petrą 
Boka, Juozą Strižauską, 
Strižauskienę,

i Taipgi, draugai

■ kuris įvyks 5 d. birželio (Ju
ne), Lietuvių Tautiško namo 
parke, Montello, Mass. Apie 
patį pikniką reikia pasakyti, 
kad bus vienas iš linksmiausių, 
nes dainuos Laisvės Choras, 
bus įvairių žaislų ir lenktynių, 

j už ką pasižymėjusieji gaus do
vanas. Gi šviežių ir sveikų 
valgių ir minkštų gėrimų bus 
įvalias visiems. Tad mes kvie-

i čiame iš arti ir toli dalyvauti, 
į nes niekur smagiau laiką ne- 
praleisite, kaip šiame piknike j 
ir sykiu paremsite šias -dvi' 
taip svarbias darbininkiškas) 
organizacijas.

Kviečia visus dalyvauti 
Rengimo Komisija.

NEW YORK. — Mieštoj 
transportaci j os taryba nu-! 
tare prašalinti iš darbo 297!

i New York. Geg. 26 d. ele- 
" ‘i ktros darbininkų unijos su- 

nesivėlinkite sirmkime įvyko muštynes ir 
1,71 'penki darbininkai tapo su

žeisti.

Sabaliauskienės Laidotuvių 
■■ ■ : ' •• i .. . , '

.Gegužės 23 dieną ęia įvyko 
d. V. šabalįauskienėp laidotu
vės. Velionė tapo palaidota 
laisvai, be jokių bažnytinių 
pareigų. Galima1''pasakyti^ 
kad pats d. Sąbąii^uškas už- 
mokėjo už laidotuvių važiavi
mo mašipas. Jisai gerai at
jautė., šią Į)ędarįę. Laidotuvėse 
dalyvavo 60 žm$niŲ- 
^Jrie kapo, pasakė, prakti

kas ir

Hamburg, Vokietija.
Geg. 26 d. bedarbiai užpuolė ! 
krautuves ir ėmė maistą. 
Policija alkanus bedarbius 
numalšino, sužeidžiant 15 j 
darbininkų.

Dortmund, Vokietija. 
t>eg. 26 d. įvyko didelė be
darbių demonstraciją. Sua
reštuota 22 darbininkai.

. , Berlyn. — Įvyko smarkių 
susikirtimų tarpe komunis
tų ir fašistų Berlyno gatvė- j 
se. Fašistai vis drąsiau! 
jJuola revoliucinius darbi- 
hinkus.

M New York. — Elektros jė- 
$os įminimas dar sumažė
jo jokiais 8 milionaįs- kilo
vatų per savaitę.

■Bus puiki programa, kuri susidės iš pra
kalbų ir dainų. Dalyvaus Laisvės Choras iš 
Shenandoah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

Prašome draugų iš visų vietų, kur yra 
rengiami “Laisvės” naudai piknikai, praneš
ti kada jie įvyks ir kokią programą turėsite.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gė ri
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 Fer
ry.

UTV1NAS

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

6S S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-87S6

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer* 
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 6136 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Z1H S HO EAST 16th ST. N. Y
Kasdien— 10 A* M. iki.8 B. M. , .. _ < •
Nedčlioiu — 10 A, M. iki. 4 P.. M., Įsikūręs 25 Metai
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IŠRANDA VOJIMA1

Brown- 
sukūrė 

Centras, 
iššaukia

sti
rni
ną-

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos Piliečių Kliubo pik
nikas įvyks 7 d. .rugpjūčio (August), 
Klasčiaus Parke, Maspeth, N. Y. 
Visli šios apielinkės draugijų prašo
me tą dienų nieko perengti ir kvie- i 
čiame dalyvauti mūsų piknike. Už! 
pikniko komisija, J. Ayman.

(.127-128) i

šviesus, su i 
Du klazie-| 

vic-1

Arti ‘ 
prie i/ 
blo-

Avė

Pasirandavoja didelis, 
trim langais kambarys, 
tai drabužiams, visi patogumai, 
nos šeimynos name, tinkantis dviem j 
vyram ar dviem merginom. A ‘: 
Jamaica eleveitoriaus linijos, 
Forest Parkway stoties, ienas 
kas po dešinei' lik «0-22-88th

• Telefonas Cleveland 3-7159.

MAJORO WALKERIO ŠMUGELIUS SU 
BUŠU KOMPANIJA

NEW YORK. — Iškilo<ąrkšA 
ten nauji majoro Wątkerįo 
melai ir graftas pereitą penk
tadienį, toliau jį betyrinėjant 
valstijinei Seaburio komisijai. 
Šį kartą, noroms nenoroms, 
prieš jį liudijo ir miesto parkų 
kumisionierius Herrick, Vienas 
iš augštųjų New Yorko valdi
ninkų.

Ketvirtadienio tardyme ma
joras Walkeris prisiekė, kad 
absoliučiai jokio biznio neturė
jęs ir neturįs su Equitable bu- 
sų kompanija. Penktadienį, 
komisionierius Herrick, Seabu
rio klausimais “sušriubuotas”, 
buvo priverstas pripažinti, 
kad jis pats už $39,000, gau
tus per Walkerio
Stantoną, nupirko 300 
Interstate Trust 
ir juos perdavė Walkeriui į 
City Hali. Majoras Walkeris 
paskui tuos šėrus perleido 
Equitable busų kompanijai. 
Taip buvo padaryta i • kaip 
£ik tuo laiku, kada Equitab
le kompanija stengėsi gau
ti iš miesto išimtiną . leidi- 
mą busais išvežioti pas#Cžyriusr- 
Didžiajame New Yqjkė;’Pirm;

sekretorių 
Šerų 

Kompanijos

Pirmadien., G

Lenktynės Delei Parašų 
Rinkimo Komunistų 

I Partijos Kandidatam
Desėtkai kuopų Tarptauti

nio Darbininkų Ordeno 
organizavo komunistinių 
kimų komitetus iš savo 
rių; panašius komitetus suda
rė Bronxo Darbininkų Kliu- 
bas, Boro Park Darbininkų 
Kliubas ir įvairios kitos orga
nizacijos; Brooklyne, 
svillėj, tokį kliubą 
Darbininkų Jaunimo 
Tie kliubai ir kuopos 
viens kitą į lenktynes, katrie

BROOKLYN. — Trys italai 
dalyviai Sacred Heart bažny
čios jubilėjaus iškilmėse, Hicks 
ir Degraw Sts., susivaidijo ir 
peiliais susibadė. Vienas iš jų 
veikiausia turės mirti.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
GAZO ANESTETIKA 

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

tik susitarus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Walkeris su savo policija darė 
žvėriškiausius užpuolimus ant 
bandančių organizuotis bei 
streikuoti busų ir taxi-cabų 
darbininkų.

Tai už tokią majoro Walke
rio demokratų valdžią buvo iš-j surinks daugiau piliečių para- 
vesti demonstruot alaus paro-Įšų Komunistų Partijos kandi- 
doj* nariai Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo; ir už tai juos 
glosto girtoji “Naujoji Klam
pynė”, išradinėdama kvailiau
sius išmislus prieš “Laisvę” ir 
laisviečius, kurie kritikavo 
Klibbo vadus už narių kinky
mą į grafterišką demokratų 
vežimą. Iš antros gi puses, 
“Klampynė” tame pačiame 
gegužės 26 d. numeryje sle
pia majoro Walkerio milžiniš- i čiuose 
ką graftą. Tam skandalui 
Pruseika su Butkum suranda 
tiktai dešimt eilučj 
tai ne apie tą, bet -.apie 
“Džimio Walkerio bėdas.” 
Tokios užuojautos Walkeriui 
pulYįpoj jo istorijoj neparodė

l datums šiame rinkimu vajuje.
i . -Lietuvių darbininkų organiza
cijos privalo imti iš jų pavyz- 

!dį, sukurt savus rinkimų kam- 
j panijos komitetus ir iššaukti 
j viena kitą į lenktynes delei į 
; gavimo didžiausio skaičiaus pi-, 
liečiu parašų, kurie reikalingi, 
kad galima būtų komunistų 

i kandidatus įtraukti į oficialius 
i balsavimo sąrašus ateinan- 

r u d en i n i u ose ri n k i m u o-

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O. MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Seredoinis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

ir

apitalistiniai demokratų 
tijos organai!

gavus tą teisę, kom 
rėjo mięsto valdžia^ 
užtikrinimus, kad ji 
ant drūto finansinio 
Tarp tų užtikrinimų 
majoro Walkerio $39,000.' ’
tės Šerų, pirktų iš Interstate 
Trust Kompanijos. Tą pačią 
dieną, kada Walkeris pasira
šė leidimą Equitable kompani
jai, jis gavo $10,000 “dovanų” 
čekį iš Equitable promo- 
terio Allan Smitho. • Ki
tos kompanijos siūlė miestui naktį, 
mokėt penketu procentų dau
giau už tą teisę, bet ją gavo 
Equitable kompanija, per “pa- 
šmeruotus” miesto valdinin
kus. .

štadienį Demonstruokite 
eš Japonijos Konsulatą

Penktadienį taip pat bu-Vo 
toliau klausinėjama, už ką 
majorui Walkeriui davė 
000 Paul Block, skebiniq^ 
raščių didelis leidėjas; r 
pasirodo, irgi buvo suintere
suotas Equitable kompanijos 
bizniu. Block’as atsaikė, kad 
vieną dieną jo sūnus, 10, metų 
amžiaus, kaip tai ėmė .ir paT; 
klausė tėvą: Pape, o kaip ma
joras Walkeris gali pragyven
ti, tegaudamas 25 tūkstančius 
dolerių algos per metus?— 
Tokia tada buvo majoro alga; 
dabar jis ima $40,000 į metus. 
Tas vaiko klausimas priminė 
tėvui, kad jis turi pagelbėt 
“biednam” savo draugui Wal
keriui. Tai tik todėl jis ir ap
dovanojęs, Walkerj 246 tūks
tančiais dolerių. Ar ne ste
bėtinas tad yra kapitalistų vai
kų išmintingumas ir jų tėvų 
“gerumas”, kada reikia pa
pirkt valdininkus.

Pereito trečiadienio klausi
nėjime majoras Walkeris išsi
gynė nieko bendro neturėjęs 
3U R.( T. Sherwoodu ■'‘finansi
nių savo agentu. Penktaįttiėffį' 
Duvo dokumentais prirodytą; 
kad Sherwoodas
Walkerio bilas, siekiančias net 
virš $20,000. Iš kur čia būtų 
tokis Sherwoodo “get

Walkeris taipgi 
kad Sherwoodo patarri 
Naudojosi tiktai Walkerio p’&- 
ti; sako, aš nesikišu į jos pini
ginius reikalus; o penktadie
nio klausinėjime paaiškėjo, 
kad pelnai nuo Walkerienes 
sėriį ir bonų kai: kada buvo 
užrašomi Walkeriui, o kai ka
da jai pačiai Federation Ban- 

‘ 1 I ’ ’ I

NEW YORK. — Prieš Ja- 
bpbnijos konsulatą bus masinė 
darbininkų demonstracija šeš- 

’ladienį, 12 vai. dieną, birželio 
4. Dirbantieji ir bedarbiai, 
visi organizuokitės į tą prieš
karinę 
pavojus 
kasdien 
listinėse 
nicijos fabrikai dirba dieną ir .

Japonija gi tarnauja, 
kaip imperialistų durtuvo 
smailagalys pradžiai karo 
prieš Sovietų Respubliką.

Demonstruokite; parodykite 
pasiryžimą apgint darbininkų 
tėvynę, kad imperialistai ne
drįstų pradėt kriminalį žings
nį prieš darbininkų šalį.

demonstraciją. Karo 
prieš Sovietų Sąjungą 
artėja; visose kapita- 
šalyse ginklų ir amu-

edarbių Kova Salaveišių 
ijos Labdarybėje

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

se.
Lietuviai darbininkai ir dar

bininkės, ateikite vakarais į 
“Laisvės” raštinę; gaukite čia 
blankas, planus bei reikalin
gas žinias ir eikite rinkti pilie
čių parašų.

PARDAVIMAI
NAUDOKITĖS PROGA!

Parsiduoda ūkis-farma, 73 akrai 
žemes, gražūs budinkai, 1,000 vištų, 
4 galvijai, visa ūkiui mašinerija ir 
įrankiai. Sumanus žmogus gali pa
daryti puikų pragyvenimą. Atsi-j 
kreipkite sekamu antrašu: M. V a-j 
lantine, Windham, Conn. ,

(126-131)

Baltinių Darbininkės
Laimėjo Streiką

BROOKLYN. — Po dviejų 
savaičių streiko, darbininkes ir 
darbininkai Powell apatinių 
drapanų kompanijos laimėjo 
kovą, kuriai vadovavo kairioji 
Industrinė Mezgėjų Unija. Bo
sai buvo priversti pasirašyti, 
kad pripažįsta šią uniją; kad 
jie nepaleidinės daugiau dar
bininkų iš darbo; kad visus 
paskutiniais laikais atstatytus 

1 darbininkus ir darbininkes pri
ims atgal ir kad esamą darbą 
lygiai padalins tarp visų dar
bininkų.

NEW YORK. — Salaveišių 
ijos labdarybė, 114 W.

St., atėmė pašalpos gavi
mo;. ietus iš 75 bedarbių, to- 

kad jie reikalavo daugiau 
ir geresnio maisto beduonių li
nijai. Tie bedarbiai- įėję vi-1 
dun pareikalavo- sugrąžinti 
jiems pašalpos kortelt^Sr-Sala- 
veišių gengsteriai į jų parei
kalavimą atsakė, mėtydami 
bliūdais ir puodais į bedar
bius. Pastarieji gynėsi. Kova 
buvo smarki. Nors minimi be
darbiai neatgriebė maisto kor
telių; bet kiti stovintieji be-!
durnių linijoj nusp^Mrdr't^sti 
kovą už tinkamė'šnę pašalpą.

Yra žinoma, kad Salaveišių 
apnija, gauna šimtus tūkstan
čių dplerių, kurie iškaulijami 
iš žmonių delei bedarbių šel- 
$i»o. Bet didelė dalis tų pi
nigų nueina į salaveišių kapi
tonų kišenius bei sunaudoja- 
i

Trumpai
Jackson Heights, L. L, ka-1 

žinkas pro langą peršovė M. j 
S. Hansburgą, vaikų drabužių j
fabrikantą, besėdintį savo 
kambariuose su mylimąja. Jis 
pusgyvis nuvežtas į ligoninę.

BROOKLYN. —* Areštavo 
pašto tarnautoją J. M. Valen
tiną, kaltinama už laiškų at- 
lupinėjimą ir pinigų išiminėji-1 
mą. j

i ■.............  I

.BROOKLYN. — Išvažiavus I 
Tonio Scrito šeimynai, nežinia 1 
kas išsprogdino jų namą po ! 
num. 2,506 W. 1st Si., Sheeps- 
head Bay.

NEW YORK. — Teisme iš
teisintas Broderick, valstijos 
bankų superintendentas. Jis 
buvo kaltinamas, kad per jo 

.' neprižiūrėjimą buvo nubank- 
rutuotas didelis Bankas of 
United States; buvo įtariamas 
jr tiesioginiame šmugelyje su 
banko direktoriais. Bet jis 
perdidelis “fišė”, -kad būtų nu
teistas.

IMPERIAL BARBER 
SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

proga mokintis barberystės ama
to. Išmokysime juš į trumpą lai
ką, o išmokę padarysite puikų 
pragyvenimą. Mes mokiname ne- 
vien tik barberiuuti, bet ir mote
rims plaukus kirpti.

Pilnas Kursas $25
Kurie jau turi pradžią, o nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik .$10 kursas.

Rašykite arba ateikite persitbe- 
rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 lOth Avė.,

Corner 44th St. New York City ;

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir ckroniikaa vyrų ir 

moterų litrai kraujo ir odos. 
Padarau iityrinm kraajo ir ilapuaao.

DR. MEER
W. 44t.h St., Room

New York, N. T.
Valandos Priminimo i

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakare 

Hektuadieniaia nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180
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TEL. STAGG 
2-5043
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X
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NOTARY 
PUBLIC

INC

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR/ M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas {čirškinimais

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1090 ’ IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Ballis,
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsj’maudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringanl kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui 1 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; iilipt ant Flushing Ave. stoties;
’ . ... Montrose Ave. stoties; visais

ilipt ant Flushing Ave.

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

i UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKCVN, N.Y.

MŪSŲ, (STAIGA ATLIEKA .SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

Įj VISAIS TAIS REIKALAIS. KREIPKITĖS ( MUS, O MES
KUOGERIAUSIAT PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENA^ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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1 Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

i Dovanom ar patys sau norėda-
■ mi pirkti laikrodžius,
I ar bi ką iš auksinių 
Į nokite, kad------------
■ sipirksite.

pas mane

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

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

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po n u m e ri u 
S12 Marion SU 
kamy. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

LAIK-
NAU-

MADOS

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI 
B 

I JAUSIOS 
1UŽ PRIEINAMĄ
į KAINĄ

JONAS STOKES
512 Marion St., kampatj Broadway 

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

|kėsite “Laisvėje.’*
VIKTORAS JANUŠKA 

127-17 Liberty Are 
Tarpe 127 ir 128 gatvių 

Richmond Hill, N. Y.B. M. T. subway—išlipt ant 
Broadway karais—is

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Art i Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

402

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

Liepos
BROOKLYN, N. Y.

išmokėdavo delei streiklaužiškų misi-
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Darbininkes! DEKAVOJU PACIENTAMS

LAISVES
Rengiamame Didžiajame Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

PIKNIKE Telefonas, Midwood 8-6261
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Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.
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DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

Milžiniškas mekleryątes Va
rinėdamas su btisį'ir wci-ca- 
bų kapitalistais, pats dalyvau
damas jų biznyje, majoras

C)

o 
o 
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A -----------
. Pirmadienis mūsų diena rin
kimui piliečių parašų del Ko
munistų Partijos. Visos L.D. 
S.A. 1 kuopos narės privalo 
dalyvauti Šiame darbe. Taipgi 
kviečiame ir ne nares ateiti 
padėti mums darbuotis.

Ateikite visos j “Laisvės” 
raštinę 7 vai. vakare ar kiek 
anksčiau, jei tik galite. Iki 
Šiol d^ar mažas skaičius darbi
ninkių ateina, thd nors dabar 
imkimės visos už darbo. •

Visi Būkite Prisirengę 
Dalyvauti Dienraščio

^MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI* KEPTUVĖJE 
88-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

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




