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Sovietii Sąjungoje leidžia
mas žurnalas “Priekalas” vi
sais atžvilgiais yra geras. Jo 
pavienių rtumerių kaina 20 
centų, per paštą 25c. Bet kar
tais draugai išleidžia vienoje 
laidoje du numerius, tą syk 
žurnalo kaina būna iki 30 cen
tų.

Visada galite gauti “Prieka
lą” ALDLD. centre bei “Lais
vėje.” ’
senesnius numerius, kreipkitės'konvencijai p a s v e ikinimą 
į ALDLD. centrą ir gausite. 1 ’ * 'rTT • 1 *

Svarbus Pasveikinimas

Taipgi norinti' gauti jnistų Partijos nominacijų i • • 1 • . _ • 1 • • • • 1 • •

Imperialistinė Japonija su'^^gįįų, 
kiekviena diena vis arčiau ar
tinasi prie Sovietij Sąjungos 
sienos. Jos agentai daro vi
sokias provokacijas ir areštuo
ja SSSR, darbininkus ant Ry
tinio Chinų gelžkelio. Japo
nijos imperialistai planuoja 
užgrobti Tolimuose Rytuose 
SSSR, teritorijas ir žuvimis 
turtingas jūras. Jų tolimesni 
planai su kitų šalių imperia
listais siekti prie panaikinimo 
Sovietų valdžios ir sugrąžini
mo ant Sovietų Sąjungos teri
torijos senojo, išnaudojimo rė
žimo.

Kada Japonija provokuoja 
karą iš rytų, tai tuom kartu 
nesnaudžia imperialistai ir va
karuose. Kontrrevoliucionie
rius Gorgulovas nušovė Fran- 
cijos prezidentą, 
kuriuos Francija taip globojo 
ir visaip rėmė. Bet imperia- ■ 
listai tą nori paversti į provo- s^reTtūotas“ rusas“ 'balta
kaciją karui prieš SSSR. Fran- 

* cijos premjeras Tardieu su
sišaukė laikraštininkus ir pa
reiškė : “Kodėl jūs nevedate 
kampanijos prieš Sovietus? 

’ Mes jus aprūpiname gatava 
medžiaga ir pranešimais, ku
riuos mes įsakėme prisiųsti iš 
Čekoslovakijos. Negaliu pri
leisti, kad jūs nusileistumėte 
‘La Humanitei’.”

Kaip matome, patsai reak
cionierius prisipažino, kad jie 
patvarkė, (įsakė), kad tą me
džiagą jiems prisiųstų iš Če
koslovakijos. Reiškia, ją ten 
pagal užsakymus fabrikuoja. 
Ir to sėkmėje pradėjo leisti 
pasakius, būk Gorgulovas “ko
munistas,” nepaisant, kad jis 
patsai griežtai tą atvejų at
vejais užginčijo.

Vienok kuo toliaus, tuo dau
giau paaiškėja, kad Gorgulo
vas buvo ir yra vienas iš bjau
riausių Sovietij ir komunistij 
priešų. Kur tik jis buvo, vi
sur jis tokiu buvo. Imperialis
tų provokacija neišdegė.

ALDLD. 30 kuopos, iš Ches
ter, Pa., komisija praneša: 
“S. Janulis susirašinėja su 
kaip kuriais draugai, gyvenan
čiais Sovietų Sąjungoje, ir 
rengiasi ten važiuoti ir apsi
gyventi. O čionai jis veikia 
prieškomunistinį

Kaip matome, 
nių, kurie mano 
R. darbininkus,
į darbininkų judėjimo priešų 
eiles ir tuom pat kartu pla
nuoja nuvykti į SSSR. Gerai 
padarė ALDLD. 30 kuopos 
draugai išmesdami S. Janulį 
iš ALDLD. eilių. Lai žino So
vietų Sąjungoje draugai, kas 
jis per vienas.

judėjimą....” 
tai yra žmo- 
apgauti SSS
Jie nutūpė

kuopos draugai, 
prašalino iš mū- 

suburžuazėjusį 
Antanaitį. Bet

ALDLD. 39 
Scranton, Pa., 
sų eilių visai 
elementą J. 
jo vieton gavo net keturis nau
jus narius į ALDLD. Tai ge
ras pavyzdys. Apsivalant nuo 
oportunistinio elemento, nuo 
tų, kurie susidėjo su reakcija 
prieš darbininkų revoliucinį 
judėjimą, šio didžiausio krizio 
metu, mes turime įtraukti 
naujus darbininkus į mūsų 
kovingas eiles. ALDLD. Cen
tro Komiteto obalsis: “J kiek

I prisiuntė Ida Wright, moti- 
}na dviejų Scottsboro jau- 

jį dabar važinėja 
su maršrutu Europoje. 
Svarbus šis pasveikinimas. 
Du metai atgal, Ida Wright, 
kaip ir milionai vargingų 
juodveidžių motinų pietinėj 
dalyj Amerikos, visai nebu
vo girdėjus apie komuniz
mą. Gi šiandien ji jau ran
dasi kovos fronte už komu
nizmą !

Nušovė tas, veik visusyuos nužudyti.

Denver, — Col. — Čionai 
eina, presbyterijonų bažny
čios konvencija. Kunigai 
rėkia, kad bedarbę ir var
gą pagimdė bedievybė!

Vineland, N. J. — Susi
dūrė automobilius ir trokas. 
Du jauni žmonės ant vietos 
užmušti.

Portland, Ore.— Geg. 30 I , - vallę lal ous ral
d. orlaivio nelaimėj moteriš-1 vikai Socialdemokratai Remdami Hindenburgą Padėjo Pra mobilizacijos savaitė.
kė vardu Smith tapo užmu
šta. Gi pats orlaivininkas 
likos tik sunkiai sužeistas.

Seville, Ispanija. — Val
džia darė ablavas ir suareš
tavo du šimtu monarchistų, 
kurie buvę pasidarę painus 
sugrąžinti ant sosto kara
lių Alfonsą.

Sudbury, Kanada. — Re
akcinis teismas pasmerkė 
kalėjiman ant dvylikos mė
nesių septynis darbininkus, 
kurie vadovavo gegužinei 
demonstracijai. Jie buvo 
kaltinami surengime nele-
galio susirinkimo. Kanados j Pasitraukimas B r u e ningo 
reakcija šėlsta prieš darbi- 'kabineto reiškia ne ką kitą, 
ninkus.

Kitchener, Kanada.—Val
džia nutarė tuojaus išdepor- 
tuoti 37 ateivius darbinin
kus.

Vatikano Miestas. — Ge-jvėl garsiai pareiškė, kad jis 
iž. 30 d. suėio 75 metai i v ,guž. 30 d. suėjo 75 metai 

amžiaus katalikų bažnyčios 
popiežiui Pijui XI, kuris yra 
pasižymėjęs niekinimu ir 
šmeižimu komunistų.

vieno pasitraukusio, bei pra
šalinto oportunisto vietą, mes 
turim gauti mažiausiai du nau
ju darbininku į mūsų eiles!”

ĮVAIRIOS ŽINUTES

Prague, Čechoslovakija.

Managua, Nicaragua.
Nacionalė Gvardija skelbia, 
kad jai pavyko sumušti 
Sandino pasekėjų būrį ir be-

gvardietis, tūlas generolas 
Gajda. Jis esąs fašistų va
das ir buvęs sudaręs planus 
pasiskelbti Čechoslovakijos 
karalium!

CHICAGO, Ill. — Komu-

VOKIETIJOS KABINETAS GRIUVO; H1N-1 Savailp”DENBURGAS PLANUOJA KELIUS JUO- Į 
DUJĮJ HITLERINIU FAŠISTU PERGALEI
Hitleriniai Fašistai Artinas Prie Valdžios Vadelių; Parda- *4- rr * u << q zJo ” hub viri ^TIO11

Bd^ Revoliucinė Darbininkų Klasės Platformaskinti Fašistams Kelią į Užgrobimą Galios
BERLYN. — Socialdemo

kratų remiamas ir palaiko
mas " Brueningo kabinetas 
rezignavo. Sakoma, kad 
prezidentas Hindenburgas, 
už kurį socialistai irgi galvą 
guldė, išvijęs Brueningą. 
Hindenburgas orientuojasi į 
dešinę, tai yra, linkui Hitle
rio. Vadinasi, socialdemok
ratai staugė, kad Hinden
burgas išgelbės Vokietiją 
nuo fašizmo, o dabar Hin
denburgas darbuojasi i delėi. 
fašizmo įsigalėjimo. Komu
nistai sakė, j©g Yaip • bus.

I

Teroristas Gorgulovas
Pakartoja Savo Tikslus

PARYŽIUS.,— Nužudy- 
tojas prezidento Doumer

papildė žmogžudystę su tuo 
tikslu, idant sukurstyti 
Franciją į karą prieš Sovie
tų Sąjungą. Gorgulovas 
manė, kad šitas jo žygis bus 
kibirkštis, kuri uždegs vi
suotiną gaisrą prieš darbi
ninkų tėvynę.

kaip hindenburginio fronto 
patraukimą arčiau prie juo
dojo fronto hitlerinių. Tam 
dirvą prirengė Brueningo 
kabinetas, triuškindamas ■ 
komunistinį judėjimą,. o I
leisdamas juodiesiems fašis- Iš Tamsos Į Švies? ir 
tams sustiprinti savo jėgas, j Naują Gyvenimą 
Jam uoliai talkininkavo so- ’2 J v 
cialdemokratai. MASKVA. — Medvilnės

Reakcija Vokietijoj kelia audinyčios “ T r e k g o rka” 
galvą vis augščiau ir augš- darbininkai ir darbininkės 
čiau. > Pardavikai socialde-. džiaugiasi savo laimėjimais, 
mokratai; visokiomis', apga-i 
yystėmis i sulaiko; milionus 
darbininkų nuo? kovos prieš 
tą kruvinąjį slibiną.- \ ?

Jauny jy Darbininky
Diena Buvo Iškilminga
NEW YORK. — Nacio- 

nalėj Jaunimo Dienoj New 
Yorke ■■ į demonstracij ą su
traukta apie 5 tūkstan
čius jaunuolių. Demonstra
cija įvyko Harleme, juod- 
veidžiais apgyvento j dalyje. 
Surengė Jaunųjų Komunis
tų Lyga. >

Duluth, Minn. — Geg. 29 
čionai demonstravo apie še
ši tūkstančiai jaunuolių 
prieš karą ir prieš bedarbę.

vaitę

NEW YORK. — Komuni- 
'stų Partijos New Yorko 
(distriktas paskyrė nuo bir- 
(želio 11 iki 18 d.savaitę,kaip

Tai bus “raudonoji n
stengiamasi surinkti 
šimts tūkstančių parašų.
Turi būt dedamos visos pa
stangos, kad Komunistų 
Partijos kandidatai į prezi
dentus ir vice-prezidentus 
būtų uždėti ant baloto.

Prieš revoliuciją ši dirbtuvė 
padarydavo į metus 119,000,- 
000 metrų audeklo. Gi da
bar, darbininkams valdant 
šalį, išaudžiama 182,000,000 
metrų. Prieš revoliuciją 
apie 75 nuoš. darbininkų 
gyveno barakuose, laužuose, 
gi dabar barakų vietas už
ėmė moderniški apartmenti- 
niai namai.

Kraujuose Plukdo Streiką
MADRID, Ispanija. — 

Įvairiuose miestuose darbi
ninkai paskelbė streiką. So
cialistų - buržujų valdžia 
streikie.rius vaišina švinu ir 
buožėmis. Geg. 30 d. vienas 
darbininkas užmuštas, daug 
sužeista ir keli šimtai sua
reštuota. ’

SOV. VALDŽIOS ORGANAS DAR KARTĄ 
ATVIRAI PERSPĖJO JAP. IMPERIALIS
TUS PRIEŠ KARO PROVOKACIJAS
Japonija Jau Kartą Liejo Liaudies Kraują Sibire, Bet Da

bar Sovietą Liaudis ir Raudonoji Armija Neleis Užsienio 
Grobikams Naikint Kraštą ir Žudyt Nekaltus Žmones

Sovietų Sąjunga Tereikalauja Taikos ir Nepaliečiamybės 
Jos Teritorijos. Bet Jeigu Japonijos Plėšikai Pri
rinks Kelią Karo ir Grobimo, Sovietų Sąjungos Liaudis 

ir Raudonoji Armija Gins Savo Kraštą nuo Užpuolikų.

MASKVA.—Sovietų vai- 
džios organas “Izviestija” 
dar kartą per sergsti Japo
nijos imperialistus, kad jie 
nuošaliai laikytų savo kru
vinas rankas nuo Sov. Są
jungos rubežiaus ir terito-Sro). Tai buvo tuo laiku, 

’ T—k n • • a • •i rijos. Laikraštis nurodo, 
1 kad Japonija užgrobė Man- 
džuriją ir jos gamtinius tur
tus, o dabar veržiasi prie 
Sovietų Sąjungos. Japonijos 
reakcinė spauda atvirai ir J anglies ir geležies, negu Ja- 
begėdiškai kursto liaudį į i ponija.
karą prieš darbininku tėvy- i T ...nę ' I Jeigu Japonijos impena-

“Izviestija” sako:
“Sovietų Sąjunga nieko 

daugiau nereikalauja iš Ja
ponijos, kaip tik gerbimo 
savo (Sovietų Sąjungos) ru- 
bežių. Jinai nori ant to
liau palaikyti taikos ' ir! 
draugiškumo santikius ir 
praplėsti abiem šalim lygiai abiejų kraštų masės nukęri 

j naudingus ryšius.
I “Net kai kurie Japonijos šaus įsiveržimo į Sibirą.Štai 
J politikieriai pripažįsta mū- kodėl Sovietų Sąjungos 
sų galybę, nes Japonijos liaudis atsikreipia į Japoni- 
spauda nuo kiekvieno stogo jos rimtus elementus pada- 
viršaus šaukia apie pavojų ryti galą šitai dar negirdė- 
iš tos. galvbės pusės. Bet, tai kruvinai propagandai už 
tas jų šauksmas mūsų neiš-j karą prieš Sovietų Sąjun- 
gąsdins. ‘ gU-”

*5

ir Kovingi Kandidatai; Dabar Turim Mes
tis į Tikrai Bolšev. Rinkimų Kampaniją

CHICAGO, Ill. — “Mūsų į darbininkų klasės jaunuolį 
ir supažindinti su ta revo
liucine platforma.

Mes, lietuviai darbininkai,

prezidento 
bus vienatinė 
klasės kovos 

Klausimas šian- 
komunistus ir

platforma tai nėra rinkinys 
prižadų, iškeptų per politi
kierius, kad pasigauti bal
sus,” pareiškė <’ 
Weinstone, “D. Workerio” 
redaktorius, baigiant nacio- 
nalę konvenciją. “Mūsų 
platforma yra kovos plat
forma, kovos prieš kapita
lizmą.”

Komunistų Partijos plat
forma šiuose 
rinkimuose 
darbininkų 
platforma, 
dien prieš 
simpatikus stovi, kaip sėk
mingiau sumobilizuoti pla-1 
čias darbininkų mases už tą 
platformą. Teisingai drau
gas Hathaway, Komunistų 
Partijos rinkimų kampani
jos pirmininkas, pastebėjo, 
jog reikės pasiryžusio ir at- 
sidavusio diena iš dienos 
darbo, veikimo, pasiaukoji
mo. Reikės visiems drau
gams neatlaidžiai ir nenuil
stančiai stengtis pasiekti 
kiekvieną darbininką, kiek
vieną darbininkę, kiekvieną

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasaulį!

t

“Japonijos imperializmas 
jau buvo kartą Sibire lėšo
mis biliono rublių ir daug 
kraujo (Japonija buvo už
grobus rytinę dalį ‘Sibiro 
tuojaus po pasaulinio ka- 

kuomet , Raudonoji Armija 
tebebuvo procese formavi
mosi ir kuomet Sovietų Są
junga dar negalėjo paga
minti tris sykius daugiau 

i1 r

listai trokšta įvelti Japoni
jos liaudį į naują avantiū
rą, tai nusilauš sau dantis. 
Sibiras nėra ta gatvė, ku*; 
rioj imperialistai plėšikai- 
galėtų laisvai ir saugiai 

! vaikštinėti.
“Ne tik imperialistai, bet 

* >3
' • -į»

i

tetų nuo bile kokio pana- 

draugas turime tuojaus pradėti rin
kimų kampaniją tarpe pla
čiųjų masių mūsų brolių ir 
seserų. Visos mūs darbinin
kiškos organizacijos priva
lo savo susirinkimuose rin
kimų kampaniją aptarti, iš- 
diskusuoti. Visur reikia 
rinkti rinkimų kampanijoj 
komitetus ir komisijas, mo
bilizuoti visus narius visų 
organizacijų, eiti pas narius 
tų organizacijų, kurias šian
dien kontroliuoja fašistai, 
menševikai, arba klerikalai. 
Ten yra darbininkų. Reiš
kia juos pasiekti su Komu
nistų Partijos platforma.

8

n

Monroe, La. — Proto ne
tekęs Newsome pasišaukė J 
namus daktarą Porter ir jį 
ant vietos iš revolverio nu
dėjo.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
' 1 1 5-tam puslapyj)
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PRIE KO VEDA TOKS RINKIMU 
NED AKA1NA VIM AS

jas. 1 Dalyvauti > ' rinkimų 
kampąnijose todėl taip svar
bu, kaip dalyvauti streikuo
se, demonstracijose, kaip, bi
le kurioj darbininkų kovoj.

Mes turime mokintis iš 
bolševikų, kurie ir carų lai
kais mokėjo rinkimų teises 
(nors begaliniai susiaurin
tas) išnaudoti mobilizavi
mui plačiųjų masių prieš ca
rizmą, prieš kapitalizmą, už 

i komunizmą. Mes turime 
mokintis iš Vokietijos( Ko7 
munistų Partijos, kuri viša-

ĮVAIRUS DALYKAI
Kaip darbininkų klasės i buvo

priešai neniekintų S. Sąjun., ^miteto r1

S2M.W; Fordo!
Pulkininkas F r e d e r ick 

Pope, kurio New Yorko in- 
žinierystė.s firma būdavo j a 
chemikalų dirbtuves Sovie
tų Sąjungoj, šiomis dieno
mis išvyko į Sovietų Sąjun
gą. Tai jau šeštą kartą tas 
žymus inžinierius’ išvyko į darbininkas iš bado nusižu- 
Sovietų Sąjungą. Jis stoja į dytų. Ten nėra to todėl, 
už pripažinimą Sovietų Sąt kad ten nėra nei parazitų 
jungos? Sako, kad dabarti- klasės, paskendusios turtuo- 
nė Amerikos politika labai se. 
daug pakenkia ’ Amerikos!

bet ten tokių tragiškų įvy
kių nėra; nėra ten to, kad 
sveiki darbininkai, galį ir 
norį dirbti, būtų be darbo 
ir badautų; nėra ten to, kad

mentarinį klausimą turi kel- st1at.° labail prekybai, bet nei kiek nepa-j
ti visu smarkumu ir.aišku
mu. Ypatingai reikia cituo
ti Lenino raštai, kaip jis

Kompartijos Penkto Dist- 
rikto Lietuvių Biuras su
šaukė Pittsburgho ir apie- 
linkės draugų partijiečių ir 
simpatikų susirinkimą pasi
tarimui keliais svarbiais 
klausimais.. Pirmuoju ir vi
sų svarbiausiu klausimu bu
vo rinkimų, kampanijos 
klausimas: kiek • delegatų 
pasiųsti į sekcijų konferen
cijas, kaip maistu ir pini- 
gaiš pagelbėti delegatams, | talizmą ir įsteigt socializmą, ryti komunistų kandidatų 
vykstantiems Chicagos kon- Taipgi Leninas begailestin- 
vencijon.

Padarius trumpą praneši
mą apie svarbumą: aktyviai 
dalyvauti rinkimų kampani
joj, vesti kovą už išstatytus 
Partijos reikalavimus, ypa
tingai finansiniai remti tą 
rinkimų kampaniją,x drau
gas P. pareiškia: “Aš ma-

Vien tik del to darbihin- 
augštai ir1 išnaudoja gana kenkia komunizmo progre- j kai turi ginti Sovietų Są- 
gerai. Rinkimų kampanijoj sui Sovietų Sąjūrigoj. ----
turime energingiausiai dar- ekondrtilne padėtis, sako jisjgiamos atakos. 1 1* 1 1 • • • . • 1 • V • ' i *1 k ■ • ’j I I T 1 — , T

Ten'jungą nuo imperialistų ren-
Kokia gi

ir ' Penkių Me-‘jeigu, sakysime, imperialis-
1 1 ' 1 • • I 1 • 1 • v • . J • 1

A grįžo į Jungtines Valstijas.
r jis pasidarbavo suortgaiL_„ 

Ivime Darbo Unijų Švietimo
i sekretorium

i suorganizavimui 
skerdyklų darbininkų, ir 
taipgi buvo sekretorium ki
to komiteto, kuris suorgani
zavo 250,000 plieno darbi
ninkų.

Foster buvo vadas didelio J1893 m 
plieno darbininkų streiko Idarbininkų tėvų. Lymon Ford, 
1919 metais, kuomet 400,- 
000 darbininkų streikavo.

i 1921 metais Foster nuvy
ko į Sovietų Sąjungą daly
vauti įvairiose konvencijo
se, ir sugrįžęs įstojo į A.J. 
V. Komunistų Partiją.

Jau pirmiaus jis buvo I
smarkiai kovojo prieš bent huotis mpbjlizavimui plačių- dabar daug geresnė, negu,nauda būtų darbininkams 
kokius nukrypimus ?. nuo 
marksistinės linijos. .
nas begailestingai mušė de-1 lavimus-
šiniuosius socialistus, kurie į Revoliucinę rinkimu kam- j

Md!jų masių apie išstatomus pirmiaus, i
‘UenF;Komunistų Partijos, reika- tų Planas abelnai ąefypingai tai sukriušintų Sovietų Są-

1 ‘ > -į ■ baigiamą^, įvykinti*,'Jis nėr jungą, i'šžudy darni' milionus 1
ra ikomunizmo šalininkas, darbininkų kabo lauke? Jei 

'kalbėjo, kad parlamentari- i paniją turime įnešti į, kiek- Tažymi-faktus, kaip , žūti, tai geriaus darbinin- 
niu keliu, be revoliucijos,! vieną susirinkimą, į kiekvie- 
bus galima panaikint kapi- ną draugiją. Reikia suda-

gai mušė tuos “kairiuosius” 
oportunistus, kurie kalbėjo, 
kad “istoriniai ir politiniai; 
parlamentarizmas nusidėvė
jęs,” todėl nesą naudos da
lyvauti parlamentariniuose 
rinkimuose. Leninas nuro
do, kad dar plačiose masėse 
parlamentarizmas nenusidė-

nau, kad šitas darbas nau- vėj£s, kad dar tos masės te-
dos neneša. Vistiek visai 
mažai kas balsuoja už ko
munistus. Geriau 
prie kitų klausimų.

Nors vienas-kitas drau-. 
gas labai teisingai atsakė,! 
kad mums labaL svarbu da-! 

trhų kampanijoj,! 
munistų balsai nuola

tos auga ir kad mes neina
me parlamento keliu įvykin-

į beremia kapitalistines parti-! .

rėmimo komitetus, organi
zuoti kliubus ir t. t. Kur 
tiktai pasirodo republikonų, 
demokratų, socialistų ar ki
tokių buržuazijos agentų su 
savais kandidatais, mes tu
rime juos numaskuoti, paro
dyt jų darbus ir programą 
ir agituoti, mobilizuoti; ma
ses rėmimui komunistu kan
didatų.

J. Gasiūnas.

'““KOVA VOKIETIJOJ UŽ PALIUOSAVI 
MA SCOTTSBORO NEGRU JAUNUOLIU

lyvauti rj
Dusseldorf, Vokietija. —

Katalikų rėžimas Cologne,
uic ku t sargybos StOVįiį di-

savo Kandidatus dalyvauja iir pastojimui kelio bile kam, 
kalaviraais ^nuralTuZi^ tik nepageidaujamas, 

y v .. . . i bendrai .susidėjo su socialis-
me buržuaziją,-visgi susi-, rgžĮmu AltJona.Hambur.

nnni-vndn Irni I

!ge, kad nedaleisti Scottsbo
ro jaunuolių motinai Ada 
Wright atsišaukt į darbinin- 
__________ i susirinkime. 
Mitingas tapo uždraustas.

Tačiaus kiti trys mitin
gai įvyko čia didžiajame 
■mašinų gaminimo pramoni- 
iniam centre aplik Dussel
dorf. Bet ir čion kliūtys 
turėjo būt nugalėtos žemes
nėje Reino dalyje. Katali
kų rėžimas, kuris viešpatau
ja Dusseldorf, atsisakė iš
duoti bile miesto salę del

Biografija
___ du ' ' >

James W. Ford, Komunistų 
Partijos kandidatas i Jungti
nių Valstijų vice prezidentus 
ir buvęs pašto darbininkas 

I Chicagoj, gimė gruodžio 22 d., 
----„i., Pratt City, Ala., iš

jo tėvas, kuris mirė 1925 me
tais, dirbo 35, metus Tennes
see Coal, Iron Railroad kom
panijoj, kajpo ' mainierys ir 
plieno liejyklos darbininkas. 
Jo motina, Nancy Reynolds, 
darbavosi namie.

James W.' 'Ford atsimena, 
du kartu kandidatu į prezir, kaiP jo/bočius buvo nulynčiuo- _ • 1 ' T O z-. ri i Jti 1 1 f' r* Tin Wdentus, pirmą kartą 1924 
m., antrą kartą—1928 m.

Už organizavimą ir vado
vavimą bedarbių demonstra- 
cij°S New JYorke, 1930 m., darbininkų prižiūrėtojų. Vie-

1100,000 bedarbių, jis buvo rų, sumušė ir įmetė į krūvą 
įnusmerktas šešiems mene-įdegančių špalų.r Jis buvo 

apkaltintas už‘ “suėjimą su 
balta moteriške;” tai papras
tas pasiteisinimas del negrų 
lynčiavimo pietinėse valstijo
se. Tas padarė amžiną įspū
dį ant James W. Ford.’ ‘

James Ford pradėjo dirbti 
būdamas vos 13 metų amžiaus. 
Ensley, Alabama, gavo darbą 
prie gelžkelio relių. Vėliaus 
dirbo prie įvairių darbų, kaipo 
kalvio pagelbininkas plieno 
liejykloje, kaipo mašinisto pa
gelbininkas, kaipo paprastas 
darbininkas prie tirpinimo pe
čiaus greta su savo tėvu. Jis 
dirbdamas mokinos ir baigė 
augštesniąją. mokyklą į tris 
metus. Belankydamas Fisk 
Universitetą, . Nashyille, < Ten
nessee, įr už kelių mėnesių 
prieš mokslo baigimą . įstojo . 
1917 mętais į J, V. armiją.

1 tas Gain'esVille,- Ga. ' Jis dir- 
jbo ęrie relių prižiūrėjimo tarp 
ltd fniėsto ir Atlahta miesto.
Jis’ labai atvirai kalbėdavo ir 
turėjo nemažai priešų1 tarpe

Reiškia, net tūli karas žūti už savo, Idasės a"‘^nion Sq. kur dalyvavo'ną naktį jj užpuolė grupė vy-
J. S.kapitalistų klasės nariai pri- reikalus.

versti pripažinti, kad Sovie
tų Sąjunga dabar geroj pa
dėtyj, ir kad ji žengia pir-j
myn. i Wm. Z. Foster gimė Taun- sinta jį nužudyti Carmen

- ------ don, Mass., vasario 25 d., Hali, Chicagoj. Pasikėsin- 
Anrnknmsmn kad Awp 11881 rn- tėvas ištesėjo jį i tojas ant jo gyvasties šovė Apiokuojama, kad Ame- mokyklon tik tris me-h ų kuomet iis sakė nrakal- 

rikoj per pastaruosius de-pr^^jno in motu am J Jb ^Domer jis m c p a Kai 
šimts motu snip milionas1^ ’ Pildamas 10 metų am-. bą, bet nepataiko. _ simts. metų apie. milionas ziaug Foster turėjo eiti! 
žmonių kas metai apleido j dirbti jaunasis Foster dir- 

„j liejykloj, dirbtuvėj, 
skulptoriaus mokiniu, prie 
operavimo garinio inžino, 
gelžkelio darbininku, gatve-

i karių motormanu, prieplau-i vo 45,000 mainierių s

W. Z. FOSTER Isiams kalėjimo ant Welfare 
Salos.

1926 metais buvo pasjkė-

Pasikėsin-

Pasikė
sinimas buvo, pasekmė ko
vos tarp Darbo Unijų š/e- 
timo Lygos ir Amerikos 
Darbo Federacijos biuro
kratijos.

Pereitais metais vadova-

J. Louis Engdahl
dyti negrus jaunuolius. Tas kad priversti kapitalistų 
nebus jums gerai. Ęą vai- klasę paimt nors,dalį tQ kri-

kalavlmais ir numaSkuoja-lbendrai susi(J-.j3 su sociaHs.

rinkime pasirodė pas kai 
kuriuos draugus nuomonė 

žalinga pirmesniovisai
draugo pareikšta. Kiti irgi , 6masiniam j ? •. • i . • i i xyLIk} Illclollllcllllpradėjo nusiskųsti, kad ne
galima sukelti finansų ir 
kad mes geriau eitume prie 
kitų klausimų svarstymo.

Tokių žalingų minčių, ne-! 
dakainuojančių parlamenta
rinio veikimo, manau, ran
dasi ne tik pas daugelį 
pittsburghiečių, bet abelnai i 
visur. Kompartijos todėl ir 
darbas šiuo klausimu neina 
taip smarkiai kaip ištikrųjų “patęsto“ miUn-
• • 1 . l"| |go, q visos didesnės salėsjiecių. draugų nemato dide- £ryauso miestui. 
lio reikalingumo eiti per pi-/ t ■

liečius darbininkus, aiškinti

farmas. Gi pastaruoju lai-|^0
ku smarkiai bankrutuoja.
smulkūs farmeriai; dar dau
giau žmonių plaukia nuo
farmų į miestus., Bet mies-
randa? bedarbė',^adas stovi k-°S darbramku, farraerra ra j Ohio ir Pennsylvania ang- 
jiems prieš akis. Gyveni-, 
mas verčia farmų ir miestų 

; darbo žmones jungti savo
spėkąs į beįidlį frdnt'ą ko
vai prieš išnaudotojų kla^ę,

jūreiviu.
,Į 'Soęialistų Partiją jis 

įstojo 1900 m. ir 1909 m. ta- rašęs keletą veikalų. Nese- 
pp išmestas už revoliucinį-nai išėjo iš‘spaudos1 <jo< vė- 
yeikimą. Tąis pačiais me-;liausią knyga “Toward Sov-

j lies-kasyklose.
‘: Aįart to, Foster yr?. pa- 
tYl/1’1!J: *1 1 XT

zip n

I v J A X tZ’A* I I U • v • cVI i Cj •

tais jiš tapo suareštuotasdiet America” (Linkui Sovie-1 įstojo į signalo korpusą, po 
Spokane, Washington, už įtinęs Amerikos). Kitos joikurio priežiūra buvo radio ir 
dalyvavimą kovoje už lais- j parašytos knygos “The Re- J^elegrąfpi susisiekimas, deį 92- 
veą žodį.v Sekamais metais 
Foster buvo delegatu į Dar
bo Unijų Sekretariato kon
venciją Budapest, bet buvo 
prašalintas iš priežasties 
Amerikos Darbo Federaci
jos biurokratinės taktikos. 
Jis išbuvo Europoj 13 mė
nesių; ten studijavo darbi
ninkų judėjimą. Kuomet su-

kąį padarė? Policija čia Vo^ 
kiėtijoj labai žiauriai elgia
si su mumis. Bet jie nežu
do vaikų. Lai biednieji neg
rai vaikai gyvena, nes jų 
tėvai ir motinos išlies daug 
ašarų del jų. Mes čion Vo
kietijoj labai norėtume gir
dėti, kad jūs stojate už tei
singumą. Jeigu man pasi
taikytų būti Amerikoj, tai 
aš jus aplankyčiau. Malo
nėkite parašyti man, ar ap- 
laikėt mano laišką.”

Daug buvo 
Dusselford iš valdžios pu
sės surengimui masinių mi- 
tingų. : , _
gauti specialis leidimas, su 
policijos department© ant- 
spauda, del dalinimo lapelių. | muitį.mjĮionįerįUs įg Gali- Partija atsišauKė j Japom-'žavima prieškarinių tenden- tas iš darbo. 
Bile lapelių dalintojas, Ku- forni-0& Hootaris ne tik jos darbininkus, valstiečius eijų Japonijos armijoj. Ja- Fordas dalvvavo sudaryme 
ns neturėjo leidimo, galėjo turgj(į-laik0 su"jdo pasikal- ir kareivius kovoti pries nn- ponijos orlaivininkas, pa- Amerikos. Negru Darbo Kon-

at-siųstas bombarduoti chinų greso 1925 metais, ir pagalios

• •'' h t' ■

žymus ' AmerĮkoš' ’ moksli- 
ninkas Dr, Ales' Hrdlika iš 
Smithsonian Instituto mano, 
kad Amerikos indi jonai at
keliavo iš Sibiro per Alaską 
apie 15,000 metų atgal.

Aną dieną iš Detroito į 
Washingtoną nuvyko vaikai 
tūlo žmogaus, kuris pavogė 
automobilį. Jie nuvyko 

i prašyti prezidento Hoove- 
kliudomai1'10’ ka? y PaliuosiJOtų jų 

suareštuotą tėvą. Hoovens 
- ■ -'J turėjo laiko su tais vaikais,

volutionary Crisis,.;Į91g-20i djyizijos, ;85-tos . brigais .
in Germany, Italy and Ftanpupj,.,;.judamas Franci- , 

“The Railroads’ Joj.' Jls suorganizavo protest?France,” 
Next Step Amalgama
tion,” “The Bankruptcy of 
the American Labor Move
ment,” “The Russian Revo
lution,” “The Great Steel 
Strike” ir “Misleaders of 
Labor.”

Japonijos Komunistų Partijos Revoliuci
nė Kova prieš Imperialistinį Karą

Franci- >

prieš atskyrimą negrų nuo bal- , 
tųjų kareivių ir prieš blogą , 
elgimąsi su negrais kareiviais.

Kuomet jis tapo paliuosuo- 
tas iš armijos, ir nors jis buvo 
ekspertas radio operuotojas ir 
gerai patyręs telefono komu
nikacijoj, jis negalėjo susiras
ti darbo. Jis pagalios susira
do darbą “matrasų” dirbtu
vėj Chicagoj, o paskui gavo 
darbą pašte. Jis Įstojo į Pos
tai Workers Uniją No. 1. Ko
vojo prieš skubinimo sistemą 
ir prieš biurokratiją unijoj. 
Buvo išrinktas delegatu į 
Chicagos Darbo Federaciją,Tik prasidėjus susikirti- prieškarinis darbas ant ar- 

imii,. Japonijos; Komunistų mijos? Įvykis,.kuris atsi-iuž negrų“^RelaUnga buvo išsikalbėti, ir prižadėjo pa- . v .. ....................
KeiKannga buvo sistengti tčva paiiuOsuo- Partija lakele į viršų tikrą-.tiko laike Japonijos armijos bininkų reikalus ir už abelną 

Atvyko su Hooveriu pa- ji pobūdį Japonijos imperia- veikimo prie Shąnghajaus, progresyvę politiką.
simatyti Henry R. Robinson, Hstinio karo prieš Chiniją. puikiai parodė besikristali- už veikimą jis tapo prašalin-

■ ■ • ............ •”( Caii- Partija atsišaukė j Japoni-'žavimuprieškarinių tenden- tas iš darbo.

ris neturėjo leidimo, galėjo

tl Pagalios

Fordas dalyvavo .sudaryme
Vietoje paimt mažesnę i -anti tri/ kaleli- tureJ0 lalk0 su JU0 PaslRa1’ • *,> • J-Komunistų Partijos progra- svetainę, ptonas mitingai £0 B “o ^drausta Ska-'bsti’ bet dar jį puikiai pa- perialistinius tikslus _ ----------  ___

rarujos P ogia t Vį n,....A-_. i*1?0- Buvo uzarausta piaKa vaigin0 Neiabai senai Tom Ikreiptus pries Chmijos dar- pozicijas, lėkę virs japonų 1926 metais Įstojo į Komunis
tėj, priemestyj............. " naudotiMe lMooney motina buvo nuvy-j bo .žmonės ir prieš Sovietų tranšėjų, kad išmėtyti ko- tų Partiją. 1927 metais jis

sęl, po tampria ir net ’talpinti tokį
priežiūra. Tąsai mitingas Atsišaukimą, ‘ kaip “JM[eš ’ at- 
vyko sekmadienį; įjąme WMiaukiame i darbininkus 
fyvavo labai daug.vaikų, t ateiti į mitingą.” Vietoj to
rie labai atydžiai buvo leista .tik padėti kąlbe-
vertimo kalbos,^ką sakė Ada u0j0 vardą: ir( apie ką kal- 
Wright.: Vfeoje. .į^meisį^Įę beS# Man neleido kalbėti,, v -rT7-.-
Reino daly.1 vaikai rasė lą4s- 'nes mano ■ vardas nebuvo is“ am^aus
kus prezidentĮM H6ayemi;kraneštas policijai. ■ * i Prikalbėti 
pa.tys pagamino rezjliueijas i 
ir peticijas. Vienas i tokių .. 
laiškų, kuris Jbuvo skaito- mminkavo i . Kari, j-annacK, . x 
mas• masiniam susirinkime, sekretorius Tarptautinės Worker 

. .. • ■ Raudonosios Pagelbos ■ že-
’ “Brangus Prezidęnte —:*»A ** j • 'io f\c\(\ n.a*

prašyta pagelbos. Mes, va- Hoover»
dinasi, neatliekame savo pa- Amerikoj viskas taip gražu,

mą ir gauti indorsavimųi buvo sušauktas Germaniad^ose> lapeliuose ir kituose vaismo 
naudotimūsų kandidatų parašus.. 

Ir jeigu pačiame avangar
de randasi tokių tendencijų, 
tai ką jau bekalbėti apie 
simpatikus arba dar toli
mesnius darbininkus?

Tai nėra joks priepuolis, 
kad • Pittsburgh© apielinkej 
pasiuntus draugams apie 
šimtą laiškų ir rinkimui au
kų blankų, iki šiol nei viena 
įlanka nesugrįžo, nei vienas 
centas 
rint to, kad ir minimam su
sirinkime daug kalbėta ir sekamas: 
ypatišk’ai bei per telefonus

neprisiųsta, nežiū- laiškų, kuris buvo skajto-

Sakoma, kad

1927 metais jis 
munistų prieškarinius ląpe-/buvo išrinktas ' delegatu nuokus į Washingtoną ir nore- Sąjungą. ;

jo isu prezidentu HoovėriUi Japonijoj darbininkų kai- ^us* , . ui
pasiWbeti tik,.keĮiaskmi^ų-,.fiojo .sparno •■organizacijos^. Tie lapeliai, atspausdinti ik^eidnab KeWrt»UPasau«- 
tas apie savo sūnaus paliuo- taipgi veda neatlaidžią ko- chinų ir japonų kalbomis,' 
saviijią iš kalėjimo. Hoove- 
riš pareiškė, į kad jis “labai 
užimtas” ir “neturi”* laiko

i > aaC? i. 1 A' ’ ' ■' ~ J.

yą prieš karą. , Požeminis ragino-: jąponus kareivius 
revoliucinis , darbo unijų atsisakyti, šaudyti chinus

1 ’ I: . ! ■ I .. • ; I ' .
Obarkassel mitinge pir- ( 

mininkavo* Kari. Jannack,
" Ų H -ti’i; ( i r'1 

/ Pereitą šeštądįenį Komu
nistų į Part. organe “Daily 

tilpo fotografija;

Darbo Unijų Vienybės Lygos 
I į Raudonojo Darbo Unijų In- 
I i ai'a 1O —
nį Kongresą Maskvoj. Kongre-

-Į i i I > I ’ i ‘ •' « •

centras “Dzenkio-Kiokikay” ' darbininkus. Žinoma, itasai • • v 1 • '"I ' • J • 1*1 i • *rengia prieškarines demons- aviatorius dirbo • artimam 
tracijas vieną po kitos. Pri- kontakte su savo draugų

i (Tąsa 3-čiam pusi.)

kareivių de-

reigų daugiausia su tuo ma
nymu, kad tas darbas nėra 
labai svarbus. Taip dary
dami mes paralyžiuojame 
revoliucinį darbą ir tuomi 
pasitarnaujame buržuazijai.

Šiuo laiku Kompartija, re
voliucinė spauda ir visi va
dovaujanti draugai < parla-

kaip kad dažnai mano dėdė 
man pasakodavo, ir f kaip 
mums aiškinama mokyklo* 
se, jog ten yra daugiau lais- 
i 
kietijoj.

Brangus prezidente, ma-

nizacija turi 13,000 narių.
Vakare meš buvome sve

čiai Dusseldorfo darbininkų 
nepaprastam parengime, ku
rį surengė darbininkų cho
ras Valstybės Teatre. Bu-

|r 
terų ir vaikų, kurie daino
mis ir deklemacijomis, pers.-

y.es jūsų šaiy> negu čion, Vo- vo 400 dainininkų, vyrų,m'o 
Im-1 1 ■! J • ? • 1 1 • ! 1 . • * .

no tėvas skaitė man iš laik- tatė komunistų propągan- tragiškų- .< žini^ . ;bųna’4 {pa-
raščių, kad jūs leisite nužu- distų kovas.

prieškarines
duobia, aiškų prieškarinį po-: organizacija, orlaivių Jauke, i monstracijas^ Foochun ir 
budį daugeliui streikų, ku- kurie rūpinosi parašyti, at- Į Korėjoj, kurias valdžia nu- 
riuos jis veda prieš' kapita- spausdinti ir pristatyti tuos slopino, nužudydama keletą 

kareiviu.
...... v, . ■ Kitas panašus atsitikimas i Japonijos revoliuciniams 

Studentai , Įr valstiečiai dar reikšmingesnis. Karei-1 darbininkams, valstiečiams 
taipgi pradeda aktyviai da- vių neramumas keliuose Ja- įp kareiviams turi į pagel- 
lyvauti kovoje v prieš karą. 
Tatai parodo padidėjimas 
areštų studentų iš augštes- 
nio mokslo įstaigų ir padi
dėjimas valstiečių susikirti
mų su policija agrariniuose 
distriktuose.

Kokią įtaką; daro Japoni
jos ,Komunistu Partijos ir 
revoliucinių darbo ’ unijų

listų atakas ant ekonominio lapelius, 
penkiolikos trumpų išįrau-j 

i kų iŠ įvairių buržuazinių 
laikraščių. Bddas, skurdas, 
saužųdystė bedarbių; jau
nos merginos darbiųinkės 
priverstos diFbti 55 valan
das^1 savaitę už'$2.';. Tai to
kios žinios. In nemažai to
kių žiriių telpa kasdien bur
žuaziniuose laikraščiuose. 
Bet tik maža dalelė tokių

n

darbininkų stovio.
Studentai , Įr

, skelbta.

ponijos armijos skyriuose bą ateiti kitų šalių darbi- 
aplink Shanghajų pasiekė ninkai, rengdami prieškari- 
tokį laipsnį, kad dviejų pul- nes demonstracijas, kovoda- 
kų kareiviai' atsisakė ka- mi prieš siuntimą ginklų 
riautų reikalavo ipertraukti ir amunicijos Japonijos im- 
susikirtimus ir sugražinti perialistams.
juos natno. Taipgi Japoni- Darbininkai visais budais 
jos armijoj pasireiškė prieš- privalo trukdyti imperialis- 
karinęs;dem,(mstr^ijos. t Dell tams rengime karo prieš 
pavyzdžio galima priminti Sovietų Sąjungą.

Darbininkai visais budais
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ganizavimui “Rėmimui darbi
ninkų kandidatų kliubą.” Vi- 

, jog taip 
galima bus geriau padėti vesti 
agitaciją už savo kandidatus.

i Geriau išaiškinus darbininkam, 
Jie ar-1 kur link veda demokratų bei 

tuos i republikonų demagogiški ža
dėjimai, bus galima daugiau 
jų patraukti prie Komunistų 
Partijos. Tuo klausimu turė
sime surengti pakalbu, disku
sijų ir debatų su kitomis kapi
talistų partijomis.

Jonas Blinda.

ja—
lio pranešėjo pasakymui įžan
ginės prakalbos. Bet susirin-

J kę draugai nutarė ant vietos jos parodė, kad daugelis drau- si draugai suprato, 
diskusuot rinkimų klausimą. i—  „

į sezoniniams darbams, jie turi' Del geresnio supažindinimo iš-
i reikalaut nemokamo persike-j tisai tapo perskaityta Am. J.
limo iš vietos į vietą jieškant Valstijų Komunistų Partijos
darbo. -Centralinio Komiteto siūlama

Darbininkai privalo kovot platforma Chicagos konvenci-

Žemes Ūkio Darbininkai dingesnęs, .jeigu visi draugai 
imtų dalyvųmą. . šios diskusi-

Naujas, Puolimas Ant Lauko 
Darbininkų

Ekonominis krizis Lietuvoj 
gilėja. Lauko darbininkų pa
dėtis labai sunki ir ji kasdien 
vis sunkėja,
kų ir kaimo biednuomenės 
skurdas auga. Buožės ir dva
rininkai padidino nematytai 
darbininkų naudojimą. Pail-] 
gino darbininkų darbo dieną. Į 
’ablogino maistą ir bendrai 

pablogino lauko darbininkų 
padėtį. Bet to buožėms nega
na. Jie rengiasi dar labiau! 
didint naudojimą, dar labiau 
blogint darbininkų padėtį. Gi
lėjančio ekonominio krizio su n 
kenybes buožės ir dvarininkai 
stengiasi; vis plačiau verst ant 
darbininkų sprando. Buožės 
jieško naujų priemonių lauko 
darbininkų naudojimo didini
mui. Nesenai jie sugalvojo 

1 įvest lauko darbininkams at
siskaitymo knygeles, su kurių 
pagelba buožės nori paverst 
darbininkus savo vergais. Da
bar buožės su fašistų valdžios] 
pagelba rengia naują puoli
mą ant lauko darbininkų. Buo
žės ir dvarininkai fašistų val
džiai padedant rengiasi dar 
labiau mažint algas lauko dar
bininkams ir labiau didint jų 
naudojimą.

5-6 gruodžio, 1931 m., įvy
ko Kaune buožių ir dvarinin
kų žemės ūkio rūmų suvažia- 

. vimas. Tas suvažiavimas svars
tė klausimus, kaip padėt buo
žėms darbininkų sąskaiton, 
kaip didint lauko darbininkų 
naudojimą. Suvažiavimas pri
ėmė visą eilę nutarimų, nu
kreiptų prieš lauko darbinin
kus. Tuos nutarimuos buožės 
pasisako už nuėmimą mokes
čių nuo buožių ir perdėjimą jų 
ant darbininkų, už uždraudi
mą lauko darbininkams iš
vykt sezoniniams darbams į 
kitas šalis (anksčiau daug 
darbininkų vykdavo į Latviją 
ir Vokietiją), kad darbininkų 
samdymo įstatymas būtų per
žiūrėtas, kad buožė už pirmus 
metų mėnesius galėtų mažiau 
mokėt ir t.t. “Lietuvos Ai
das”, No. 279, gruodžio 7 d., 
rašo: “Peržiūrėt samdymo įs
tatymą ūkininkams palankes
ne prasme, peržiūrėt to paties 
įstatymo vykdymo taisykles, 
sutvarkant lauko darbinin
kams atlyginimo normas, nes 
jos dabar peraugštos ir nesu- 
normuotos.”

• Kokias čia normas ir kokį 
atlyginimo sutvarkymą darbi
ninkams siūlo įvest buožės?

1 Buožių ir fašistų valdžios nuo
mone, tos normos dabar per
augštos, t.y., dabartinė lauko 
darbininko alga per didelė ir 
ją reikia sumažinti. Ir buo
žės rengiasi mažint algas. Be 
to, fašistų valdžia, buožių spi
riama, rengiasi apkrauti dar
bininkus naujais mokesčiais. 
Fašistų valdžia sumažins mo
kesčius buožėms ir perdės tuos 
mokesčius ant darbininkų, že
mės ūkio rūmų nutarimų 4 
punktas taip skamba:

“Kadangi ūkininkai sociali
nio draudimo mokesčius moka I

• savivaldybių mokesčių pavida
lu, tai ūkininkams jokių socia
linio draudimo mokesčių ne
reikėtų mokėt, o darbininkams 
kad būtų uždėta prievolė sa
vivaldybėms mokėt mokes
čius.” ,

Buožių žemės ūkio rūmų su
važiavimas aiškiai pasisako už 
apdėjimą darb. ndujais mokes

• čiais. Tokiu būdu, ir žemės 
ūkio rūmų nutarimai ir visa 
fašistų valdžios politika nu
kreipta prieš lauko darbinin
kus.

Darbininkai, kad atremti 
buožių puolimus, privalo su-' 

x krust ir rimtai susirūpint kova. 
Darbininkai privalo kovot, 
kad visi kaimo darbininkai bū
tų apdrausti išimtinai samdy
tojų ir valstybės lėšomis.

Darbininkai privalo kovot 
prieš įstatymą, varžantį dar
bininkų išvažiavimą užsienin J

Darbininkai privalo _____ _
prieš algų mažinimą ir vest j jai, ^UI‘i ivyk° gegužės 28-29 

| dienas, š. m. Šie punktai tapo 
atskirai diskusuoti:

1. Bedarbiams socialė 
drauda lėšomis valstybės 
darbdavių.

2. Prieš Hooverio algų 
po.įimo politiką.

3. Greitoji pašalpa biednie- 
siems farmeriams; paliuosavi-

{mas biednųjų farmerių nuo 
j taksų ir kad nebūtų verstino 
skolų rinkimo.

4. Lygi teisė negrams ir 
apsisprendimas Juodajam 
Ruožtui.

5. Prieš kapitalistinį terorą; 
prieš visokį varžymą darbinin
kų politinių teisių.

6. Prieš imperialistinį karą; 
už gynimą Chinijos liaudies ir 
Sovietų Sąjungos.

Diskusijos, galima sakyti,

Lauko darbinio-i. , . .... .kovą uz algų padidinimą.
Tik griežtas darbininkų pa

su laikyti 
Tik ko- 

gali šiek 
padėtį.

sipriešinimas gali 
[buožių užsimojimus, 
ivodami darbininkai 
I tiek pagerinti savo

Visi d a r b i n i n kai į kovą 
prieš buožių puolimus!

“Balsas.

ELIZABETH, N. J.

ap- 
ir

k a-

Diskusijos Temoje: “S«kanti 
Prezidentinių Rinkimų Kam

panija”—Gerai Pavyko
Trečiadienį, gegužės 25 die

ną, Lietuvių Komunistų Frak
cija Jbuvo surengus diskusijas 
Lietuvių Darbininkų Progre- 
syviškam Kliube. Del tam tik-į 

] rų priežasčių nebuvo oficia- buvo gyvos. Jos dar būtų nau

gų neįmato Svarbumo daly
vauti rinkimų kampanijose.

Pas nekurtuos draugus ma
tosi perdaug kairumo, 
gumentuoja, kad visus 
reikalavimus įvykdinsime tik
tai per revoliuciją. Antra 
tendencija, kuri yra pavojin
ga darbo klasei, tai kad' daly
vaudami balsavimuose mes 
daug nenuveiksime. Tai yra 
klaida. Dalyvumas balsavi
muose reiškia populiarizavi- 
mą mūsų reikalavimų. Tais 
obalsiais mes galėsime organi
zuoti darbininkus į mūsų re
voliucines organizacijas.

Paimkime pavyzdžiui Vo
kietijos draugus. Jų Komu
nistų Partija, dalyvaudama 
rinkimų kampanijose. labai 
sustiprėjo. Diskusijos buvo 
tuomi naudingos, nes daugelis 
draugų gavb aiškesnį suprati
mą apie mūsų vedamas ko
vas. Geriaus galėsime aiškin
ti, ką ši programa duos dar
bininkams.

Pabaigoj diskusijų, draugai 
išrinko komisiją iš trijų subr-

BRIDGEPORT, CONN.

Dabar jos ruo- 
dar geriau 
varyti pir-

darbininkų

CONNECTICUT VALSTIJOS METINIS

ISVAZ1AVIMAS
RENGIA ALDLD. III IR LDSA. VIII APSKRIČIAI

SekmacL, 5 d. Birželio - June, 1932HELMEVICH GROVE,
N. MAIN STREET BRIDGEPORT, CONN.

Prasidės 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Vakar® N

"few*

Simfonijos Orkestrą, iš Hartford, Conn, grieš malonius kavalkus

Draugai ir Drauges! Šitas išvažiavimas yra pirmutinis šiame sezone. 
Programo išpildyme dalyvaus Choras “Daina”, iš. New Haven, Conn., Dar
bininkų “Liberty” dainininkų Draugija, iš Bridgeport, Conn. “Symfonijos” 
Orkestrą iš Hartford, Conn, dalyvaus programo išpildymeūr linksmins šokė
jus per visą šokimo laiką.

Sakys prakalbą drg. R.MIZARA LDS. Centro Komiteto Pirmininkas
Išvažiavimas yra naujoj ir patogioj, gražiais medžiais apsodytoj vietoj

ĮŽANGA 25 CENTAI
Helmevich Grove, randasi važiuojant North Main St., prie buso 13 sto

ties. Svetaine yra su stogu, tai nereikės nei lietaus bijotis.
Prašomi visi draugai ir simpatizatoriai dalyvauti išvažiavime; paremti 

minėtas draugijas, taip pat ir patys smagiai laiką praleisti.
1 Užkviečia Rengėjai.

KELRODIS: Atvažiavę į Bridgeport^, važiuokite N. Main St. iki surasit Bušo sto
tį 13, sukite po kairei keliuku iki Parkui. Nuo New Town važiuojant, privažiavus Bu
šo Stotį, 13, sukit po tiesiai. Vietiniams: The Short Line busai nuo Qolden Hill Sto-. 
ties išeina 10 vai. ryto, 12:10, 2 ir 4:25 vakare.

vtf w vw w mt vw w mi mt ww ww ww w w ir ui w mi w
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kad tos kovos

Jos 
ir 

bū-

visų darbininkų 
dalyvauti šiame

Pirmutinis šiame sezone pik
nikas įvyks birželio 5 dieną, 
Helmevich -Grove par ke, 
North Main St., Bridgeporte. 
Šį išvažiavimą rengia ALDLD. 
ir LDSA. Apskričiai.

Draugai , ir draugės, simpa- 
tikai, jūs gerai žinote, kad 
šios organizacijos visuomet 
stovėjo ir stovi gynime darbi
ninkų reikalų.
šia šį pikniką, kad 
galėjus tą darbą 
myn.

Kuomet kyla
kovos, streikai arba kiti dar
bininkų reikalai, tai šios orga
nizacijos šaukia savo narių su
sirinkimus ir taria, kaip pa
gelbėti darbininkams. Kaip 
matote, tai jos yra darbinin
kų kovos organizacijos.
remia darbininkų streikus 
kitas kovas, 
tų laimėtos.

Tad jūsų 
.yra pareiga
piknike ir stoti į mūsų orga
nizacijas ir padaryti jas dide
lėmis. Jei mes norime būti 
kareiviais kovose, tai reikia 
pirmiau prasilavinti, kaip ko
voti. šiose organizacijose ga
lima prasilavinti ir kitiems pa
gelbėti. Tik reikia daugiau 
jėgų, daugiau narių. Padidin
kime savo jėgas, kad galėtu
me daugiau veikti.

Šiam darbui galima padėti 
net ir atsilankius į parengi
mą, apie .kurį .jau minėjau 
pradžioje šio rašinėlio. Pik
nike bus gera programa. Kal
bės draugas R. Mįzara iš 
Brooklyn, N. Y., kuris dar ne
senai sugrįžo iš Sovietų Są
jungos. Paskiaus dainuos 3 
chorai, bus gera orkestrą šo
kiams. Kiekvienas atsilankęs 
būsite patenkinti. Todėl kvie
čiame visus atsilankyti ir pa
remti mūsų organizacijas.

A. M. Kom. Narys.

J. W. Fordo Biografija
(Tąsa iš pusi. 2-ro) 

se jis aktyviai dalyvavo klau
sime darbo tarp negrų ir tapo 
išrinktas į jo Pildančią ją Tary
bą ir į Abelną Tarybą. Jis 
Maskvoj išbuvo apie devynis 
mėnesius, dirbdamas Darbo 
Unijų Negrų Biure. Jis taip
gi dalyvavo kaipo delegatas 
Pasauliniam Komunistų Inter
nacionalo Kongrese 1928 me
tais. Jis buvo delegatas Pa-, 
sauliniam Kongrese Lygos. 
Prieš Imperializmą Hamburge, ] 
Vokietijoj, 1929 metais, ir da-[ 
bartiniu laiku yra narys jo 
Pildančiojo Komiteto. 1929 
metais buvo suareštuotas New 
Yorke už vadovavime demons- 

, tracijos prieš Amerikos mari- 
1 nų • šaudymą Haiti gyventojų.] 
Vienus metus jis buvo sekreto
rium Negrų Darbininkų Tarp
tautinio Darbo Unijų Komite
to ir redaktorius laikraščio 
“Negro Worker.” 1931 me-j 
tais jis su prakalbomis marš-j 
rutavo Europoj varde astuonių [ 
Scottsboro negrų jaunuolių, ; 
kurie tapo nuteisti nužudy- i 
mui Alabama valstijoj.

Ford buvo išdeportuotas iš1 
Austrijos 1931 metais. Jį įš- 
deportavo socialistas policijos 
viršininkas Graetz už gynimą 
savo prakalboj kolonijų žmo
nių. Dabartiniu laiku jis yra 
narys A. J. V. Kpmunistų Par-

Pasaulinio karo veteranai nori gauti bonus, 
bet kapitalistai stropiai prižiūri valdišką apa
ratą Washingtone, kad nedavus nei cento ve

teranams, kurie kariavo už Wall 
' Streeto reikalus.

TORONTO, KANADA jaus pasistengkite atsiirriti.
I J

i Taipgi, kurie draugai dar nes- 
Į ate užsimokėję duoklių už 

ALDLD. 162 kp. ir TDA. jšiuos metus į ALDLD. arba T 
Lietuvių Skyriaus mėnesinis; DA., kad neapsūnkinus orga- 
susirinkimas įvyks 9 d. birže-į nizacijos veikimui, būtinai tū
lio, 7 :30 vai. vakare, Ukrainų ' r^e atsilankyti į 
Darbininkų svetainėje, 
Bethurst St.

Draugai! Malonėkite 
atsilankyti, nes turim 
daug svarbių dalykų aptarti. 
Draugijų Sąryšio komisija ma
lonėkit visi dalyvauti šiam su
sirinkime, nes šiuo svarbiu mo- 
mentu turime peržiūrėti orga
nizacijų reikalus ir prisirengti 
tinkamai orientuotis bėgan
čiais klausimais. Taipgi gal 
jau bus atėjęs antras tomas 
“Religijos” ir visi nariai, užsi
mokėję duokles už šiuos metus, 
ją gaus.

Ir kurie dar nesate gavę 
brošiūrą “Naujo Karo Gais
ras” už pereitus metus, tuo-

ų susirinki- •'/'
Q()(‘|mą ir apsimokėti arba išgauti

! paliuosavimą nuo mokesčių, G r 
kurie neįstengsite apsimokėti.

laiku Ateidami į susirinkimą, pa- , 
labai! sistengkite atsivesti nors po * 

vieną naują narį. *•*
Org. Pr. Adomėlis.

Nuga-Tone padarė

, P-nia J. Lukošienė. Boston, Mass., sako: 
"Per daugeli metų aš turėjau sugedus} skil
vi. Aš ėmiau kelių rūšių vaistus, bet ne
gavau pagelbos. Man pasakyta apie Nuga- 
Tone ir nusipirkau bonką, Nuga-Tone pa
darė mano skilvį sveikų. Mano gera svei
kata paeina nuo Nuga-Tone. Tai pastebėti
ni vaistai." ...■

Milionai žmonių v:s-.»ose pasaulio kraštuose 
rado, kad Nuga-Tone yra užtikimi vaistai ir 
jie atsideda ant jo, kad jis palaikytu juos 
stiprius ir sveikus. Jis yra puikus del se
nesnių žmonių ii- tu jaunesnių metais, kurie 
jaučiasi silpni ar liguisti. Aptiekininkai par
davinėja Nuga-Tone. Jeigu aptiekininkas ne
turi jo. paprašykite ji užsakyti iš savo 
urmininko. Persitikrinkite kad Jūs gaunate 
Nuga-Tone. Kas kitas gali būti be vertės.METINIS PIKNIKAS

RENGIA 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.

VARDAS BAKERIES, Inc

■■
MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE

tijos Centralinio Komiteto Po-j 38—40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
1 A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938utinio Biuro.
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B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus

JAUNOJI KARTA
(Tąsa)

—Na, tęskime darbą,—kalbėjo Maksimas, 
kada kiek apsiramino.—Dabar balsą turi 
d. Kamenievas.

—Na, draugai, ir buvo reikalas,—kal
bėjo jis.—Kovalievas svyravo, o jo komi
sijos nariai nenorėjo pakelti jaunimui al
gą. Bet mes su draugu Vavilovu kaip už
gulėme ant jų, tai ir buvo priversti pasi
duoti. Nuo pirmos dienos šio mėnesio jau
nimo alga pakelta.

—Gerai! Gerai!—šaukė Stenka Pugač. 
—tr lai tie, kurie prieš komjaunimą, eina 
po velnių!

—Prie tvarkos!—negarsiai tarė Maksi
mas ifpįrnjališkai^ Po to jis perskaitė re- 
zoljūciją, ,kurioje.buvo atžymėta: “Pripažį
stame, kad kuppos padėtis sunki.

krizio. Todėl jau iš kalno Inkernian, Pa. Visos Žid apskiu 
.......................... Is?'gerai išgarsinti A.

jame dalyvautų ne tik 
nariai, bet visa darbininkiškoje vi
suomenė iš arti ir toli.

Antanas Mjliauskas.
(129-131)

PHILADELPHIA, PA.
. . LDSA. 11 kuopa rengia draugišką 

Tad kunigas turi išrokavimo, i išvažiavimą sekmadieni, 5 d. birže-6 Hiu Z T.—S Burholme Park.
, x zaoiuea xv vau. Bus Valgyt,

Tai j gert, žaislų, laimėjimų dideliems ir 
mažiems. Kviečiame kuo skaitlin
giausiai atsilankyti, o atsilankė tik
rai nesi paliesit, nes 11 kuopos drau
gės rengiasi nebaikoms.

Kviečia Rengėjos.
(129-131) *

BINGHAMTON, ~N. Y.
LDSA. 23 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 2 birželio, 
pas drg. Mikaliunienę, 47 Hazel St., 
pradžia 7:30 vai. vakare. Visos drau
gės pribūkite į laiką, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarimui. Taipgi 
nepamirškite naujų narių atsivesti.

Org. U. M. Šimoliunienė.
(129-130)

CLEVELAND, OHIO
LDS. 55 Kuopos Nariams j Ketvirtadienį, 2 dieną birželio, 7:-

Visi nariai 
turi būtinai susirinkime atsiimt na-

Taipgi turime į 
į kitu svarbių dalyku aptarimui.

J. M.
(129-130) •>

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų kapinių metinis 

susirinkimas įvlyks nedėlioję, 5 d. 
birželio, Hanover Hose- House, Es
py St., pradžia 11 vai. dieną. Visi 
nariai turite būti, nes šis susirinki
mas bus labai svarbus. Bus ren
kama nauja valdyba ir yra labai 
daug naujų sumanymų, kuriuos rei
kės

v »- z '---- ----- ------ ----- y •

Apskričio sekretorius, drg. S. 
Leesis. Raportavo, kad lai
kė 9 posėdžius Apskričio val
dyba. Buvo surengta vienas 
prakalbų maršrutas drg. Ga" 
siunui. Pažymėjo, kad Aps
kritys narių turi per visas kuo
pas 408; ižde pinigų turi $9.- 
74. Skolos Apskritys turi $58.- 
40. Raportas liko priimtas ir 
paliktas prie nebaigtų reika
lų apkalbėt.

Seka kuopų delegatų rapor
tai. Hamtramck, Mich., 188 
kuopos delegatai raportavo, 
kad atstovauja 20 narių. Pa
rengimų turėjo vieną pikniką; 
įplaukų turėjo $42.95. Iš
laidų buvo 48.05. Prakalbas 
surengė dvejas; turi 2 “Vil
nies” Šerus.

Saginaw, Mich., 131 kuopos 
delegatas atstovavo 10 narių; 
parengimų turėjo du; pelno 
turėjo $30.20; 'Aukauta iš iž
do 17 dolerių darbininkiškiem 
reikalam; turį “Vilnies” 4 

pinigų randasi

skambėjo telefonų varpeliai, keitėsi seni 
planai naujais, komjaunimo kuopa įsitrau
kė į veikimą. Laike šių dienų nežinojo po
ilsio Maksimas ir jo artimi draugai. Ypa
tingai jis buvo visur: kasykloje, partijos 
kuopoje, kasyklos valdyboje, darbininkų 
kliube, sakė prakalbas ir laikė prelekcijas, 
lankė teatralės grupės lavinimosi vakarus, 
tiktai vėlai naktį pareidavo namo. Par
ėjęs nuvargęs greitai gulė poilsio; bet ir 
dabar negalėjo greitai užmigti, nes galvoje 
buvo daug minčių iš dienos įvykių. Ant 
stalo gulėjo krūvos laikraščių, bet juos ne
buvo kada skaityti; reikėjo dirbti, dirbti, 
dirbti todėl, kad kuopą pakėlus darbininkų 
akyse.

Kuopa atsistodinėjo ant kojų. Smūgiai, 
VJS1 puolanti ant jos, sujungė komjaunuolius ir 

nariai privalo energingiau imtis už^dar- jje dabar su didele energija dirbo. O dar
bų buvo daug. Sumanė surengti perstaty
mą ir kartu turėti paskaitą apie komjau- perus; ižde 

Ruošė eilę komjaunuolių perdavi- $21.50.
Detroit, Mich., 52 kuopos

išrinkt tik iš Detroito ir Ham
tramck apielinkių. Išrinkta 
šie draugai: J. Stakvilas, ,U. 
Litvinienė, Dapšis, N. Stankie- 
nė. Alternatais: Smalstienė, 
Gugas, N. Astrauskienė.

Sekanti konferencija nutar
ta laikyti Muskegan, Mich.

Bilų atmokėta Saginaw 
draugams kelionės išlaidos į 
konferenciją $3.50. Konfe
rencija užsidarė 11:30 vakare.

J. Stalcvila, Pirm.
N. Astrauskienė, seku.

Pruseikos Kandidatas 
Dainuoja Parapijai

rengėsi j prie pj-ąniogos ant tbp

bo... Išbraukti iš komjaunimo Petrą 
Bondarenką, Nikolajų Borodają ir Andrių 
Šarabaną.

—Teisingas pasiūlymas!—šaukė jauni
mas.

“Suteikti progą draugui Žuravlievui ap- 
simąstyti,”—svetainėje prasidėjo juokas.— 
“Į biuro narių tarpą pakviesti draugą Gai- • 
daš, vieton išstojusios Golubkinos.”

Kada Maksimas baigė skaityti rezoliu
ciją, pasiūlė daryti pataisymus. Jų buvo 
daug ir naudingų. Žuravlievas ir Vasi- 
lievas susitraukę sėdėjo, jie jautėsi ne savo 
vietoje, bet pirm susirinkimo pabaigos gė
dijosi išeiti. Kada rezoliucijos ir pataisy
mai buvo priimta, tai Maksimas pasiūlė su
dainuoti “Internacionalą.” Jau senai jau
nimas nedainavo savo susirinkimuose pro
letariato himną, o dabar visi atsistojo ir 
energingai sudainavo... Maksimas dai
nuodamas žiūrėjo į jaunuolius ir jie jam i

nimą.
mui į Komunistų Partijos eiles. Leido spe
ciali sieninį laikraštį, kurį redagavo d. Ka- delegatai atstovavo 241 narį; 
menievas, jis bėgiojo ir rinko žinias.

Tankiai posėdžiavo kuopos biuras. Dar
bus buvo pasidalinę: Maksimas—sekreto- 15/išlaidų'buvo 403.17. 
rius; Aporenko—orgsekretorius; Kamenie- lieka 
vas—agitpropas; Alioša Čubatyj—ekono-1 “Laisvės” šėrų turi vertės $60. 
miniais reikalais rūpinasi; Gaidaš—pirmi-! Tuo pačiu kartu kuopa turi 
ninkas, o Voroninas rūpinasi jaunimo rei-iskblos $44- Raportavo, kad 52 
kalais. Darbas ėjo tvarkiai ir greitai. . i kuopa turi 4 jaunuolius; 2

Dar kabojo pirmesnei pavojai, dar nie- nes jiePnepild6 ALDLD. 
ko nepareiske pries pirmesnį savo pareis- konstitucijos.

turėjo du išvažiavimus ant 
laivo; 1 pikniką; 1 perstaty
mą; viso įplaukų buvo $406.- 

Ižde 
$2’.98. “Vilnies” ir

kimą Žuravlievas. Jis daugiau nelankė 
kuopos susirinkimus. Bet komjaunimas ži-.
nojo, kad pas jį vakarais susirinkdavo kaip pSUota'kas .'link santikių su' ki- 

tom organizacijom. Po apkal
bėjimui nutarta kreiptis į pa- 

atrodė visai kitokį:' su nepaprastais, pasi-!j kliubą atėjo Žuravlievas ir grupė kom- šalpines organizacijas bei 
" ' ‘ ‘ • • Ii------ Kliube buvo daug jaunimo, kliubus, kad paraginti tų orga-

prigulėti prie

kurie jaunuoliai ir darė planus.
Už penkių dienų po kuopos susirinkimo,

ryžusiais veidais. Jis jautė, kad komjauni- i jaunuolių.
mas stoja kitaip prie darbo. “Internacio
nalo” aidai plaukė:

“Tai jau bus paskutinė
Mūs kova prieš skriaudas.”

* >•: >;■

Petras šį vakarą neišlaikė ir išėjo, pasi-

i Delegatų raportai liko pri- 
I imti vienbalsiai. Buvo disku-

Aporenko kaip ir visada kovojo šachma- narius
tais su Čubatyj. Gaidaš piešė plakatą.
Maksimas ir Kamenievas. stovėjo prie lan- Apskritį prikiauso> gerai iai_ 
go ir apie ką ta kalbėjosi. Smagus vaikš- kosj su komunistiniu judėjimu 
tinėjo po kambarį Miščenko ir juokavo, ir Komunistų, Partija.

ALDLD.
Visos kuopos, kurios į 10

kosi su komunistiniu judėjimu

Kada į kliubą įėjo Žuravlievas ir jo keturi 
draugai, tai visi nutilo. Jiems taipgi buvo 

gėrė ir dabar ėjo gatve sau po nosia bum- j nesmagu, jais buvo: Žuravlįev, Železniak, 
bedamas. Jis susitiko Kamenievą ir Apo- Romanienko, ir Osačyj. Pagaliaus Žurav

lievas žengė pirmyn ir ką tai išėmęs iš ki- 
šeniaus padėjo prieš Maksimą.

—Štai! štai penki bilietai, kaip mokė- 
įjome, taip nešiojome, o dabar grąžiname. 
Į Štai ir komjaunimo ženklai!—Ir jie pra
dėjo išimdinėti iš švarko atlapo “KIM” 
ženklus. Maksimas paėmė bilietus ir ati
darė. Pirmas buvo:

Žuravlievas, Andrius, narys nuo 1922 me
tų. Darbininkas.—Na, tai ką, apleidi kom
jaunimą?

—Apleidžiu!
—Taip!—reiškia nepatinka su
—Kodėl nepatinka? Bet aš netikiu į jū

sų tikslus—atsakė tvirtai Žuravlievas.
Girdėjome, kad apsivesti ketini?—įsi

maišė Miščenko.
—Gal ir apsivesiu,—paraudonavo Žura- 

vliev,—kam tas jum reik.
—Taip, tai taip,—juokavo Aporenko,— 

tu ir darbe pasidarei sugabesnis. Gal pi
nigus taupini del šeimyninio gyvenimo?

—Tai mano reikalas! Atidaviau jums i 
komjaunimo bilietą ir dabar aš jau patsai 
sau gaspadorius.

—Taip!—-kalbėjo Maksimas.—Gaila ta
vęs, Andriau, gaila.

renko ir sušuko:
—Sveiki, minykai!
—Sveikas, girtuokli,—ramiai atsakė Apo- 

renjko. .
-LNa, tu tyliau!—suriko Petras.
—-Nenubaidysi! Tave jau pasveikinti 

galime.
—Su kuom pasveikinti?
—-Dasigėrei! Šiandien komjaunimas iš

metė tave iš savo tarpo.
—Išmetė ?
—Manai, kad laikysime.
•—Išmetė?—Ir jis stovėjo labai nustebęs. 

Visgi, to jis nelaukė. Kietai buvo susirišęs 
su komjaunimu, pirmiau jis del jo dirbo 
daug ir turėjo daug draugų. O dabar jis' 
žinojo, kad jau ne draugas komjaunimui... 
Įkišo ranką i kišenių,, susirado partijinį bi
lietą, pažiūrėjo ant jo, suplėšė į mažus šmo
telius ir numetė į purvyną, mindžiojo, šau- 

’ kė ir verkė.
—Po velnių! Spjaunu aš ant jūs! Po 

velnių! O Maksimui pasakykite, kad su 
juo aš dar atsiskaitysiu! Ne brolis jis man 
daugiau! Ir jūs fhan ne draugai. Po 
veižiių!’

Jis pradėjo bėgti šaukdamas ir grūmoda
mas. Už poros dienų Petras niekam nieko 

.^nesakęs kur tai išvažiavo ir dingo. , 
P J". Bailiai. ’ ■!

J’ ■ ? , ' { t ’ tx-t-i* if

Vėl slinko dienos, rudens, nykioš, lietin
gos, itesmagios. Darbas ėjb visu smarku
mu, kam rūpėjo socializmo budavojimas,

Buvo pakeltas klausimas 
kas link leidžiamų knygų. 
Duota įnesifrias, kad knygoš 
būtų leidžiamos darbininkiško 
turinio.

Pakeltas klausimas kas Jink 
spaudos. Buvo gana plačiai 
diskusuota. Duota įnešimas, 
kad uždaryti diskusijas. Leis
ta per balsus. Už 3 b., prieš 
5. Leista diskusuoti toliaus. 
Buvo skaityta rezoliucija spau 
dos klausimu. Rezoliucija li
ko priimta vienbalsiai.

Jaunuolių klausimu liko 
skaityta rezoliucija ir liko pri
imta vienbalsiai.

mumis? j A.ž.V. Draugijėlės' klausimu 
buvo gana plačiai diskusuota. 
Neprieita prie jokių rezultatų. 
Politinių kalinių klausimu bu
vo skaityta rezoliucija ir pri
imta vienbalsiai. Nutarta pa
siųsti Darbo Sekretoriui Doak 
ir Mass, gubernatoriui protes
tai, kad paliuosuotų draugę E. 
Berkman.

Kalbėta apie streikus, bet 
tas palikta pačiom kuopom 
spręsti. Jeigu kur streikas iš-

I kyla, tai reikia* remti .streiką 
1 kiek galint. 

7 7-. ■ INt
Nieko nepadarysi.— kaip

Ir jis paėmė kitą bilietą—Vasilievas, Euge-1 žymėjo, kad Apskritys 
mus. Tarnautojas, kandidatas į komjau-1 skolos 
nimo kijopą.—Tai ką, pasitrauki?

—Pasitraukiu!
/—LWftingos kelionės!—nusijuokė Miš-
Čonkd.

(Tąsa bus).

ALDLD. J.0 Apskričio lai- . tvarkė mandatus, buvo pa- 
kyta konferencija 14 d. gegu- jįkviesta pakalbėti draugė A. 
žėš,-1032 metais, Lietuvių sve- 
tain'Sje, 25th St. ir Verrior 
Highway, Detroit, Mich.

Konferenciją atidarė Aps
kričio sekretorius, drg. S. Lee
sis, kaip 7:30 vai. 
Mandatų1 
skirta Šie 
kieno, P. 
gevfčius.

Kol mandatų kęmisija su

vakare.
komisijon liko pa- 
draugai:
žemaitis, E. J. Lin-

N. Stan-

Jonikienė.
Mandatų komisija pranešė, 

kad yra mandatai šių kuopų, 
su valdybų parašais, ir daly
vauja konferencijoj. Nuo .52 
kuopos, Detroit, Mich.< 11 de
legatų ; HAniifdmčk, Mich., 
188 kuopos—3 delegatai; Sa
ginaw, Mich., 131 kuopos—2 
delegatai. Viso dalyvavo de
legatų 16, nuo trijų kuopų.

Kitos kuopos neprisiuntė dele
gatų.

Į konferencijos pirmininkus 
liko išrinktas drg. J. Stakvi- 
las, pirmininko pagelbininku 
—drg. Dapšis; sekretore iš
rinkta d. N. Astrauskienė. 
Rezoliucijų komisijon šie drau
gai; J. K. Alvinas, A. Jonikie
nė ir U. Litvinienę.

Skaitytas protokolas iš per
eitos konferencijos ir liko pri
imtas vienbalsiai.

Sekė Apskričio valdybos ra
portai. Kadangi Apskričio 
pirmininkas nepribuvo į kon-

Nebaigti reikalai apkalbėta, 
» sekretorius raporte pa

turi 
j, tai' nutarta, kad kuo

pos, kurios yra Ąpskričiui sko
lingos, turi apsimokėti. Tai 
kaip Apskričio ižde bus pini
gų, tai komitetas atmokės 
skolas, kam yra skolingas.

Nauji Sumanymai
Skaityta rezoliucija kas link 

tvėrimo unijų. Rezoliucija li
ko priimta vienbalsiai.

Buvo pakeltas klausimas 
kas link žuvusių draugų prie 
Fordo dirbtuvės. Nutarta, 
kad kuopos prisidėtų prie pa
statymo paminklo1 žuvusiems.

Kas link rinkimų kampani
jos, tai buvo skaityta rezoliu
cija ir priimta. Nutarta, kad 
kuopos remtų rinkimų kampa
niją visais galimais būdais. 
Buvo pakeltas klauąjmas apie 
likvidavimo 10 apskričio. Po 
apkalbėjimo, paliko be jokių 
rezultatų. 1 •

Tas “garsusis” sklokerių 
menas eina “tiesiu” keliu, tai 
tiesiai į parapiją pataiko. Na
gi, reikia jiems eiti į “mases”, 
jie sako. Papuola man į ran
kas apgarsini mas operos 
“Faustas,” kuriame garsina
ma, kad gegužės 15 d. įvyks 
švento Juozapo : 
Elizabeth, N. J., vaidinimas, 
žiūriu, ogi F. Stankūnas, gar-Į 
susis pruseikinių kandidatas į 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo vice-prezidentus irgi gar
sinasi. Kad jie turėjo ryšius 
su kunigu Simonaičiu, tai pa
rodo tas faktas, jog kunigas 
garsino tą jų “didįjį” parengi
mą savo bažnyčioj. Juk tai 
žinomas faktas visiems Eliza- 
betho lietuviams, kad kunigas 
nerandavoja savo svetainę bi
le kam.

Tai dar ne viskas, 
zabetho darbininkai, 
pažvalgų žmonės 
kunigas Simonaitis 
žiausias nachalas. 
nizacija parengia koki 
parengimą, tai šis, sužinojęs, 
irgi rengia savo naudai pramo
gą, kad tik pakenkus darbi
ninkams visokiais būdais. Tas 
pats atsitiko ir toj dienoj. Lie
tuvių Laisvės Namo Bendro
vės svetainė yra keblioj finan
sinėj padėtyj iš priežasties

dienos, ši organizacija ran
dasi po kontrole atvirų fašis
tų reakcionierių. Mat, toj 
Bendrovėj priklauso didžiuma j 
katalikiškų organiz. ir šiaip j 
pavienių katalikų darbininkų.'

nes katalikai nuneša vieną ki-, tal.2’me
tą centą šiam namui.
kad atgauti visus tuos centus 
ir konkuruoja šiai Bendrovei.

Bet kunigas nudegė nagus 
ne vieną sykį, 
tai kad įvarė garsius artistus 
į skylę, tai jie atsimins labai 
ilgai, česnavičiutė gavo net 
nervų sukrėtimą ir visai ne
dainavo. Tarp tų “žvaigž
džių” matome aiškų fašistą J. 
Byrą, Z. Vitaitienę, Česnavi- 
čiutę. Na, ir kitas dar “dai- 
norkas.” Bet aš suprasti ne
galiu, kaip ten papuolė A. Viš- 
niauskas. Kam, bet Višniaus- 
kui, kaipo darbininkui, tai vi
sai neišpuola save taip Žemin-; 30_ vai. sharp įvyks LDS. 55 kuopos 
ti, nes jis yra šapos darbiniu-1 ’TlePe?]Į1.i.s susirinkimas.

xt ... i i i tun būtinai susirink'*"'Nepritinka draugauti su! vystės paliudijamus.

Šiuom kartu,

kas. ; 
auditorijoj, darbininkų neprieteliais.

Pruseikin i a i “menininkai” 
susidraugavo su parapijinėmis 
įstaigomis. “Tiesus” jų ke-1 
lias veda pas kunigą. Prusei- 
kiniai į “minias” traukia su 
kunigu Simonaičiu. Mūsų emi-i 
grantas Beeis turės kuomi pa
sidžiaugti.

Reporteris.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

iiiaiiiaiiiaiusiiiai

Visi Eli- 
visokių 

žino, kad 
yra did- 

Bile orga- 
nors

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS. .
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

62 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadieni, 2 birželio, 8 vai. 
vakare, 376 Broadway. Visi nariai 
dalyvaukite.

Komisija.
—4-------- 4-- ---------

Wilkes Barre Apielinke
26 birželio bus ALDLD 12-to Ap

skričio piknikas, Valley View Parke,

MMIHOli lilOIIISIIIOIIISMli

svarstyti. 
LLKD.Sekr. E. C.

(128-129)

WORCESTER, MASS.
Svarbus susirinkimas, ALDLD. na

rių, “Laisvės”, “Vilnies” ir “Darbi
ninkių Balso” skaitytojų ir LDSA. 1 
narių. Pėtnyčios vakare, 3 dieną 
birželio (June), 1932, 7:30 vai. va- - 
kare. Lietuvių svetainėj 29 Endicott 
St. Worcester, Mass. Šis susirinki
mas yra labai svarbus todėl, kad bus 
patiekti planai ateinančio 
kampanijos. Bedarbės klausimas ir 
kova prieš ją. Kova su 
buržuazijos agentais ir mūsų 
mas vasaros metu.

Virš minėti klausimai bus 
suojami šiame susirinkime, 
kiekvieno darbininko pareiga 
ir prisidėti prie šio didelio

Visus kviečia A. K. P. F 
Frakcija, Worcester, Mass.

Šis susirinki-

rinkimų

visokiais 
veiki-

disku- 
todel 
ateiti 

darbo.' 
Lietuvių

(127-129)

Pirmoji Pagalba Ligoje 'ir Nelaimėje
4
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Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

dėl darbininkai turi apie jas žinoti, kad mokėti nors dalinai apsiginti.
žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas. 
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas. 
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija. 
Aštrusis narių reumatizmas. 
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 skaddėjimas. 
Alchoholizmds, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės. 
Šlapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas.
Rūkymas, negeras kvapas, jiešvąrūm 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės..
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški- j 

mas. 1
Plaukų slinkimo priežastis.
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly- j 

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

mas.
yra aprašyta apie'tas visas augščiaus su-

Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. ( 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai.

„ Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterejimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežasčių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja. 1 
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 dujėta — valgio pasitaiky- 

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

KNYGA Iš 126 PUSLAPIŲ, KAINA $L00
Kas užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00 

šią knygą gaus dovanai

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

ai
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Trečiadien., Birželio 1, 1932 Puslapis Penktas

ANADOS IIFTIIVIAMS ŽINOTINA P°n^encii,os ,nayding°s ^gamina visokius planusiat- Šaukia į Debatus Al m 17 V u Ll JL1 U T IrUuiJ &111U111V1 tikKanados, bet ir Lietuvos gigavimui is šio pasaulinio m / «...
-----------  žvalgybai. Tą žino reakcio-1 krizio. Vieni siūlo apsitveri Milwaukee iUajODį

i ne1^____
Lietuvos ’ sigavimui iš šio pasaulinio

WINNIPEG, KANADA, ki melų fabrikantai? “Fru- 
'—Pradėjus nuo pereitų me-'Fru” ;
jų lapkričio m., beveik kiek-Jonas No v o g r ockis,—

del i

___ . nierių tarnas • P. x Joniškis, Į ti muitų siena, kiti'siūlo pa
yra niekas kitas, kaip i toc^e^ gamino medžiagą 1 naikinti aukso valiutą ir eit;

Tas įskundimui darbininkų “gar-Į prie pirmkarinių
• r-M i • 1 T T . i - •

CHICAGO, III. — Komu- 
artijos nominacijųfe x uvxkw — -tas ! skundimu! darOimnKų “gar-! prie pirmkarinių prekių! nistų P 

(VienYm socialpaidavikųdel provokatoriškų Įsiajam” Smetonai, arba Ka-(kainoS. Dar kiti siūlo |vesti (konventą oficialiai iššau- 
[pų “Keleivio,” “Naujienų” darbų, organizacijose ir tar-jnad°s stulpidzmams. ke Milwaukee miesto maio
numeriuose ir taip pat juo- Pe atskirų asmenų, liko per- Už tokį reakcijai tar-į na. » v
dųjų fašistu lape “Vieny- 'eitais metais iš visų Winni- navimą tenka daugiau kai-j išgelbėjimui kapitalizmo 
T)ėj” randi tokį bei kitokį *Peg° darbininkiškų organi- tinti “Keleivį” ir jam pana-1 nuo krizio.,

l anie Winnineuo lzacULl prašalintas. jšius juodlapius, negu fana-> Militaristų klika, armijų
1 m 1 n E rv _

dųjų fašistų lape

1 m I.KJT.II'I , Til'I..XJ
AUSKOS DRAUGIJOS 

ELIZABETH. N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St. ;•
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas 

Clark PI.
Nut. Sekr.

į Pine St.
L....______ o

I Ave., Linden, N. J.

S.

V.
B.

Rinkevičius,

Paulauskas,

Barkauskas,

121

BAYONNE, N. J., VALDYBA • 
1931 METAMS: .

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTfiS 
BAYONNE, N. J., VALDYBA

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.
Pirm, pagelb. M. Panelis, 175 W.

24th St.
Rašt. P. Janiūnas, 128 W.

49th St.
228 Prot.
256 r

Fin^Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls ! PITTSBURGHO IR APIELINKftS 
’ ’ ’ PR1EŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 854 Marguerite 
! Ave., Wilmerding, Pa.

. pagelb. W. A. Kairys,
! Broadway, Pitcairn, Pa.
Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 

Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

i penkių metų ekonominį pla-|^e Milwaukee miesto majo-;
reakcijai tar-;'na. Siūloma įvairūs planai socialistą poną Hoan į(__ _____ ____

■ • ' • '■ J debatus SU Komunistų Par-| Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30
tijos kandidatu į preziden- ! Duiyt°lždo Globėjas P. Kalnietienė, j 

' t-11 Hi‘JdllP'11 Willifim Fos- 144 So. Park St., II Iždo Globėjas | I . , tus, ai augu vviiiiam z<. j os i j Krakauskns> 300 First st.
Veikiausia tas ponas Į Organo Sekr. V. K. Sheralis,- 120 

So. Park St.
Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie- 
' no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 

~Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare

\vinr]ir)prrf) izaciju prašalintas.vviiinipegu U _ itikna P Toniški ir in niso-1 ——term. VeiKiausia tas ponasorganizaci- Kitas , smegtų fabrikan-1 tobrolius Nologrockius b?tabal’ gaminto- lnestos> pabijos, arba Socia-
y bei tulus tų orgamzaci- tas, kuris dangstos slapivar- nūs K ohus Novogioekius ?^ukl k kuogrei-;iistu Paįtija jam neieis de- 

/Į draugus. Nors ; neku-.dziais Jaunuolis n; kar- ® ^’.J®u«^ik^ulJ®jciausiM paskelbti karą So- bataoti gu Jkoknistu.
jriuos šmeižtus buvo atsaky-.tais Eglele, yra Viktoras | skaito te socialpai davikų n |V/letų Sąjungai. Jiems ta-! Debatams tema vra tokia:

^šmeižtą apie
darbininkiškas

414

El-

st,

(V/ietų Sąjungai. Jiems ta-. Debatams tema yra tokia: ^.con^ st 
i me darba padeda religinių Kuri partija atstovauja

darbininkų reikalus: Sočia-
(darb. organizacijas, netiko-! Apart visokių planų “gy- listų Partija ar Komunistų 
Iti ir Į visą, ką rašo iš pra- i dymui kapitalizmo,” kapita- J artųa' 
džių iki galo, nes kiekvie-' listai ir jų agentai mano,

i “Keleivio,” “Naujienų” kad sunaikinant Sovietų Są- EksDtdiciia
Vienybės” rašte yra di-'.jungą jie galėtų panaikinti - n 1

i dėlė doza melu ir nuodu'krizį. Kad prirengti darbo lyrines Boliviją 
Imulkinti darbininkus. mases karui prieš darbmin-■ ------ r]...
I. Tokius laikraščius reik respubliką, jie skleidžia BOLIVIJA. - Bolivijos 

"šluot iš darbininku tarpo, .bjauriausius šmeižtus piles.valdžia sutiko įsileisti Ame- 
(itz , . . .„ v. ‘(nes jie kapitalistu'įrankis, ^ovietų Sąjungą Ir abejo- rikos ekspediciją, kuri nori 

, Keleiviui yra žinoma, Į " — —J UnVanna
kad Komunistų Partija Ka- 

Bet kadangi keli draugai nadoje nelegalė ir kad Ka
is provincijų kreipės laiš- nadoje gyvuoja “garsusis” 
kais paaiškinti tikrą daly-iparg. 98 kriminalio įstaty-' 'enas da 
kų stovį apie Winnipego Įmo kodekso, kuriuo re !
darbininkiškas 
jas, sąryšy su s 
melais socialpardavikų 

Ijuodųjų fašistų lapuose, to- .viui

'ta, - bet kadangi panašūs į Novogrockis, pirmojo bro-i juodųjų fašistų lapus, pata-, ____ ____
šmeižtai kartojas labai tan-įlis,— žmogus be mažiausio įriu netikėti tam, kas rašo- į )jUrtų skleidėjai. • 
l<iai, todėl draugijų susirin- supratimo, tamsus religinis j ma apie Winnipego Jiet. j

’ 1 kimuose buvo nutarta ne- i fanatikas.
, ■ kreipti į tai domės ir, ne-i geį ^0^įą roję “Ke- 

vesti jokių asmeninių gin“ ieiviS” ir dalinai “Naujie-
j čių per spaudą, ypač su to- tnos*> su “Vienybe,” talpiu-.•J'11 

kiais gaivalais, darni tokius šmeižtus, asme-:
tie “Keleivio, Naujienų inįs užgaunančius ir provo- 
ir Vienybės koresponden- istoriškas korespondenci-j 
tai kaip Fru-Fru ir Jau-jjas? į-aį tikras žval- 
nuohs, ’ tuos tus pur\ mus gyĮJOS pareigu atlikinėjimas 
lapus palikti visokioms dar-, 
bininkų klasės atmatoms.

jtai kaip “Fru-Fru” ir “Jau-

Vienintelė spauda Kana-^ negali būti, kad jie mė- tyrinėti Bolivijoj liekanas 
o o-vvenartiems lietu-'Sins darbininkų kraują lie- taip vadinamos pirmosios 

• J ^nanuems lietu ,,askelbiant kara darbi- civilizacijos, šiai ekspedi- viams darbininkams yra .. . . ___ 1 . n
i“Tnkv(“” “Vilnis” _  To^pinm^ tėvynei — Sovietų'cijai vadovauja Wendell

irbininkas 'ma- Sąjungai, nes jie gerai žino, (Bennett; ją siunčia Ameri- 
ito savo reikalų gynimą,—

(bąjungai, nes jie gerai žino, iDennuLb, ja siunčia miiuti- 
ocivu icixxaiu ' kad kasdien Sovietų šalis kos Naturalės Istorijos. Mu-

organizaci-' miantis vien tik už prigulė-'bedarbis nuo^bado^dirVantis 0 kapitalistinis pa- zčjus. Sakoma, kad Boliyi-
kleidžiamais; jimą K. P. gal būt aštriai nuo nepakenčiamu išnaudo-,

ir (baudžiamas. Be to, uKelei-;jįma įr į į jr įj.
i” žinoma, kad Lietuvą j v ’ ’ Draugas 

del trumpai norių čia tarti,valdo kruvinas fašistas.An-! _____ ______
apie “Keleivio, 
ir “Vienybės” koresponden-(“Keleivio” apšaukti 
tų “Fru-Fru” ir “Jaunuolio 
tikrąjį veidą, be to, ir “Ke- jir dar kitaip,—gal būti bi- f 
leivio” tarnavimą provoka- le dieną išdeportuoti, kaipo tiniui pasauliui einant į vis 
toniškiems tikslams. j bedarbiai į Smetonos nas-■ didesnį krizį, visokio plati-Į 

Kas yra tie “Fru-Fru” ir irus. “Keleivio,” “Naujienų” jko kapitalistų klapčiukai,!
“Jaunuoliai,” winnipegiš-, ir “Vienybės” galvos gerai | visokie profesoriai, ekono-, Bafildo Pakrikdyt 
kiams žinomi kaipo chroniš-; supranta, kad tokios korės- 'raistai, diplomatai ir t. t J

“Naujienų” i tanas Smetona ir kad tie , 
' i asme- į 

'nys komunistais, bolševikais

| joj randasi liekanos civili-
; ~ . . . .... izuotu žmonių, kurie gyvenoOrganizuokime prieškari- • . „ /< • • P • •1 . y • ... , p\ ., .pirmiau, negu Aigipto civilinis komitetus fabrikuose, B- •• x.... . _ • .. iizucicija.i viduj kariuomenes, unijose, i 

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

Organizatorius, M. Šleiva, 
80 Lennan St. 

Iždininkas B. Bartulis,
GCrawford 

i Finansų raštininkas, A. Siekis, 
p. O. Box 

Protokolu raštininkas, S. Rasimavičius, 
140 Mechanic St

st
4

IRTEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.

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

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

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

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

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

Avė., E. Moline, 111
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th S* ( 

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

Moline, 111

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. J.
VALDYBA 1932 METAMS

( Pirm. R. Tratulis,
! . 201 W. T.6th St.,
Pirm. Pagelbininkaa G. Kardauskas,

MEXICO CITY. — Pra- Prot. Rašt. K. Striupaitis,

(nešta, kad mieste Guadala-
ijara sudegė Santa Maria lIždininkfl9 J-

(Kaip Jie visose <3arb;unk,i orsa?’??-(supleškėjo bažnyčia,ni««v n»i»i5auiiC1]0se. Veskime neatlaidziąj žuvo DVI MINYŠKOS 
--------  . 'kovą prieš rengiamą impe-i

Šiandien visam kapitalis-.pialistinį karą!
Ivanauskas

201 W. T.6th St.,
W.
E.

W.

July {Liepos
Visi Būkite Prisirengę 
Dalyvauti DienraščioLAISVĖS

Rengiamame DidžiajamePIKNIKE
LIETUVIS GRABORIUS

(bažnyčia ir gaisre žuvo dvi 
(minyškos. Kai kurie kata- 
jlikai klausia savęs: Kur bu- 
!vo tas kunigų dievas, kad 

WASHINGTON, D. C.— įleido į pelenus savo namus 
j Vis daugiau ir daugiau eks-(paversti?
kareivių čionai nuplaukia, j 

ikad reikalauti bonų atmo-, 
kėjimo. Iš vakarų grupė 

Ijau pasiekė Washingtona. 
RENGIA L.L.R. NORWOOD’O CHORAS IR SO. BOSTONO LAISVĖS CHORAS.' Nuo Chieagos ir Detroito 

šimtai buvusiu kareiviu ne-

Ned., 19 d. Birželio-June 1932F?~«_. . .
7 !reivių įsmarsuos birželio 4'prižadu kovoti uz jo paliuo-

a ir* ir (Savimą. Konvencija pareiš-
LZjXCV i JYVJ, JtYdU AUVCl LIZ. ĮJCt“

Atvirai kai-į liuosavimą bus svarbus

M R M WI ft* R* IVIMIWfUI IUIIW VUI Ml Ml M fUI RRRMRR RMMA WIWIRMW1WI WIMI IMI Ml R9 M

-Dvieili Churn Metinis PIKNIKAS

BULLARD STREET WALPOLE, MASS.

Prasidės 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Vakaro

L.L.R. Choras iš Norwood, Mass., kuris dainuos šiame piknike

Programa Susidės iš PMS. II APSKRIČIO CHORU DAINŲ, Plaukimo Lenktynės, Vaikiną 
ir Merginą. Bus ir Prakalbą Dienos Klausimais.

Važiuodami į pikniką nesivežkite valgių ten bus užtektinai, bet nepamirškit bathing 
siūttis—ten turėsite puikią progą maudytis .

KVIEČIA L.L.R. IR LAISVES CHORAI.
W W W W W VU Mtf W W W W W M W W W V W W W W W

Ex-Kareiviy Frontą

PASVEIKINIMAS TOM 
MOONEY

201 

19Fin. Rašt. M. Andrunaitė, 
35

Užkurėnas. 
1501 S.

Kasos Globėjai:
L. Barkionč,

ir W. Biliutė.
13Maršalka K. Meškauskas,

Visi iš Lindon. N. J. 18°2 S* W°°d Ave> 
mėnSo nu7-30 ik:nIkiekvi.en’pir- i 

numeriu 1601 Wonil’A,. r™’ vakare, po don. N J Od Avo- L,ndcn Hali, Lin- j

16 th
19th
16th

Wood Ave.

st.
St.
St.

tęs pas:

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

E. 19th St.

E. 17th St.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Komunistų k o n v e n cija! 
Chicagoj pasiuntė telegra
mą Tom Mooney su karštu 
revoliuciniu pasveikinimu ir

A. LUTVTNAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Hooverio valdžia jaučiasi j ke, kad kova už JVIooney pa
prastai ir bijo. Atvirai kai-j liuosavimą bus svarbus 

ibama, kad policija gal turės klausimas šioje, prezidento! 
spėka eks-kareivius išginti Į rinkimų kampanijoje, 
iš miesto. Bet pirma bando-i------------------
ma juos paskirstyti, pada- . wV| -

(iinti, sukiršinti. Eks-karei-, Išsigando ir IsbfigO
;vių Darbininkų Lyga, revo-; -----
diucinc organizacija, šankiai BELGRADE 
'suvažiavusius Washingto- ja. — Geg. 30 d. kažin kas 
nan eks-kareivius laikytis mete nesprogstančią bombą- 

i vienybės, nepasitikėti save- į karaliaus Aleksandro pa-i 
'pasiskelbusiais vadais, bet locių. Nuo to tas kraugeris ! 
išrinkti skaitlingą eilinių taip' persigando, kad vai-j 
narių vadovybę.

Išnaujo Pradėjo Teismą 
■'Prieš Mainierius

HARLAN, Ky. — Valdžia 
1 vėl pradėjo Lęšti teismą 
prieš mainierius. Kaltinami 
yra net 27 draugai. Vi
siems primetama žmogžu
dyste. Pirmas teisiamas. F. 
M. Bratcher, 45 metų am
žiaus. Visiems jiems grū- 

jmoja mirtis arba amžinas 
kalėjimas.

Ispanija Mobilizuoja Armiją
MADRIDAS. — Ispanija 

ruošiasi karui taip pat. Jos 
armija bus sumobilizuota 
manevrams rugsėjo mėnesį 
taip, kaip kad karo reika
lui. Ispanija yra nedidele 
šalis, bet. jinąi turi .pasto
vios armijos. 151,000. Visa 
šita armija bus mobilizuota.

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j 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 3 blokai nuo 
Staon Island Fer
ry.

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 I 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi fvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Id. Trinity t-8714

Jugoslavi- _

JUOZAS KAVALIAUSKAS

džia paskelbė, kad jo “dide-1 
nybč” išvažiavo ant vaka-i 
,cijų! i

Draugiją Adresai, Kurios '
Turi ‘Laisvę” už Organą:

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, M»ss.

Valdyba 1931 metam:
W. Gelusevičia, 51 Glendale St. 
paeglh. A. Sauka,

Pirm.
Pirm.

256 Amen St. I
Nutarimų rašt. J. Stripinin. |

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. VenidauskiB,

’ 12 Andover St.
Ligonių rašt, M. Jazulrevičin.

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškini*,

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave.,: 

B. Zdnnavfčia, 11 Glendale St., J. Balo- I 
vieta, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas,

\ 102 Hantlngton St.
Vinį Montell. Masa.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

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

Pirm.

D.L.K.K. DRAUGIJA
DETROIT.
VALDYBA

J. Hubertas,

MICH.
1931 m.:

« 4177 Ashland
Pirm, pagolbininaas, M. Biršenae,

6388 Sparta 
Nutarimų rašt. P. Gyvis,

. 7148 Mac Kenzie 
Turto rašt. .T. Overaitis, ___ _
Iždininkas A. Vogčia,

KASOS GLOBĖJAI: 
O. Gantaricne,
O. Zigmųnticnč,

Susirinkimai atsibus — ... .
dieni kiekvieno mėnesio, 2 vai. po pietų. 
Lietuvių svetainėje, 25 ir Vernor Highway.

4689
7715

Brandon
Dayton

Ave.

Ave.
Ave.
Ave. i
Ave.

Avė,1242 SolVay

9534 Rusaeli St. 
kas ketvirtą nedel-

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
tb Ligos Skilvio, Žarnų ir Mėžlažarnės, taip pat 

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

|£r?| pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Ifty & Ii Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
y/ty TmirU | mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
uty, įįjpipjf / naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 

J Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

OR. Z l NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
; Nedaliom^-310 A. M. ’iki 4 P. M. įsikūręs 25 Metai

mi i... .. i ..........................................................................................



Puslapis šeštas LAISVE

‘r f wwwkw

Trečiadien., Birželio 1, 1932

VIETINES ŽINIOS
Nedėlioj Liet Darbininkių 
Susivienijimo Rajono 
Piknikas

Liet Darbininku Susivieni
jimo Pirmos Kuopos 
Susirinkimas

Telefonas: Stagg 2-910S

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK LORIMER RESTAURANT

Stokit prieš Imperialistu 
Karą--Demonstruokit Šešta
dienį 12 vai. Dieną

Raudonoji Savaitė Rinkt 
Piliečiu Parašus Komunistu 
Kandidatams

šeštadienį, birželio 4 d.. 13 
vai., prie Whitehall ir South 
Sts., Downtown New Yorke, 
darbininkai demonstruos prieš 
Japonijos konsulatą, nrieš Ja
ponų imperialistų užpuolimus 
ant Chinijos liaudies ir prieš 
kariškas jų provokacijas, da
romas ant Sovietų galvos.

Nors Tautų Lyga ir Ameri
kos valdžia būk tai “nori da
lykus sutvarkyti,” tačiaus Ja
ponijos pulkai tęsia karinius 
veiksmus Chinijoj ir Mandžu- 
rijoj; ir tai daro su žinia Jun
gtinių Valstijų ir Europos im
perialistų.

Pačioj Japonijoj šėlsta bai
sus teroras prieš komunistus ir 
šiaip revoliucinius darbinin
kus; bet Japonų Komunistų 
Partija, nežiūrint visko, orga
nizuoja darbininkus ir valstie
čius ir veda į vis veiklesnę ko
vą prieš savo kriminalius val
donus, už Chinijos liaudies ir 
Sovietų Sąjungos apgynimą.

Paskutiniais laikais, tiesa, 
Amerikoj paskleista gandai, 
kad ši šalis gal pripažins So
vietų valdžią. Bet tegul dar
bininkai neprisigauna. Tie 
gandai yra skleidžiami, kad 
nuramint darbo žmones, idant 
jie nebūtų pasirengę apginti 
Sovietus nuo Wall Stryto im
perialistų. Nes ištikrųjų Ame
rikoj yra daroma skuboti pri
sirengimai karui prieš Sovie
tus; ir tik pereitą penktadie
nį New Jersey valstijoj buvo 
pradėti mobilizaciniai inžinie
rių ir technikų kvotimai, ko- 

• kiam karo darbui katras ge-| 
riau tiks. O Amerikos ginklui 
ir amunicijos fabrikai zvim
bia, bedirbdami amuniciją, 
kurią laivai kasdien vežą į 
Tolimus Rytus, panaudot prieš 
Sovietinį Sibirą.

šeštadienį, todėl, privalo 
susitelkt darbininkų masės į 
demonstraciją prieš Japonijos

Amerikos imperializmą ir 
liaudies

Ateinantį nedėldienį, 5 d. 
birželio, 1932, įvyks Liet. Dar
bininkių Susivienijimo 1-mo 
Rajono piknikas Lindene, N.J.

Nereikia nieko sakyti apie 
tą puikią vietą delei piknikų— 
visi tatai žino. Programa taip
gi bus gera—dainuos Bangos 
Choras iš Elizabeth, N. J. Dr- 
gė Sasnauskiene, “Darb. Bal
so” redaktore, pasakys trum
pą prakalbėlę. Apart to, bus 
įvairių pamarginimų. Taipgi 
bus skanių užkandžių, kuriuos 
pagamins Lindeno ir Elizabe- 
tho drauges.

Vieta pikniko — Progress 
Hali Club, Mitchell Ave., Lin
den, N. J.

KELRODIS: — Atvažiavę į
, va-

Savaitė birželio 11-18 d .yra 
skiriama raudonajai mobiliza
cijai delei 10,000 piliečių pa
rašų surinkimo Komunistų 
Partijos kandidatams, Didžia
jame New Yorke.

Kiekviena darbininkiška or
ganizacija privalo išanksto 
pasiskirt kvotą, kiek ji pasiry
žus surinkt piliečių parašų 
per tą savaitę.

Bendro fronto rinkimų kam
panijos komitetas supranta, 
kad gaut 10,000 parašų į sa
vaitę yra visai galimas daly
kas; bet reikia visoms mūsų Lindeną iki Wood Ave., 
organizacijoms ir nariams išsi-l žinokite, kol davažiuosit Stim-

LDS. 1-mos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks ketvir- j 
tadienį, 2 dieną birželio, j 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten! 
Eyck St., Brooklyn, N. Y., 8 
vai. vakare. Visi nariai ir na
rės, dalyvaukite susirinkime, 
nes yra svarbių klausimų, ku
riuos turėsime svarstyt šiame 
susirinkime.

Atsiveskite naujų narių pri
sirašyti prie LDS. 1-mos kuo
pos.

J. Kairys, Sekr.,
62-74 Fresh Bond Rd., 
Brooklyn, N. Y.

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

ir 
už 
ir

apgynimą Chinijos 
Sovietų Sąjungos.

Rinkite Delegatus j 
Schenectady, N. Y.

NewKomunistų Partijos 
Yorko valstijos konferencija 
nominavimui kandidatų atei
nantiems rinkimams bus bir
želio 19 d., Schenectady, N. Y. 
Bet konferencija susidarys ne 
vien iš komunistų; didelė de
legatų dauguma bus abelnai 
darbininkai, pritarianti klasi
nei kovai, kuriai vadovauja 
Komunistų Partija.

Išrinkite po vieną delegatą 
nuo kožnos vietinės unijos, 
darbininkų šapos komiteto,

— .< Feliksas 
Stagg St., su- 
Harry Schult- 
jam taip už-

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatoinis
Apart Nedėldienių

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

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

LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokiu Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

judinti darban. Galėtume imt 
pavyzdį iš Prospect Darbinin
kų Kliubo. Jis pasiskyrė 1,- 
500 parašų surinkti, ir per pir
mas devynias dienas jau surin
ko 700 piliečių parašų. įvai
rūs kliubo komitetai ir komi- I
sijos leidosi į komunistines var
žytines, katrie padarys geresnį 
rekordą; užsikūrė lenktynės ir 
tarp pavienių kliubiečių; ir to
dėl Prospect Darbininkų Kliu- 
bas ne tik išpildys savo kvotą, 
bet ją greitai viršys.

Birželio 19 d. įvyksta New 
Yorko valstijos komunistų no- 
minacinė konferencija Schenec 
tady, taigi ant rytojaus po už
baigimui raudonosios savaitės. 
Rinkimų Kampanijos komite
tas ragina pasistengti, kad 
Didžiojo New Yorko delegatai 
galėtų nuvežt konferencijai 
raportą apie išpildymą mūsų 
parašų kvotos tą savaitę bir
želio 11-18 d.

Bet nereikia veltui laiką leis 
ti ir dabar, belaukiant raudo
nosios savaitės. Kiekvienas 
darbininkas ir darbininkė tu
rėtų vakarą kitą per savaitę 
pašvęst rinkimui parašų ko
munistams. Ateikite vakarais 
į “Laisvės” raštinę bei kom. 
sekcijos centrą, 61 Graham 
Ave., Brooklyne, ir eikite 
kitais draugais parašanti.

son Ave., ir ten matysite par
ką.

Tą pačią dieną įvyks LDS 
A. 1-mo Rajono konferencija, 
tad tikimės turėt svečių iš 
Great Neck, Newark, Kearney, 
Brooklyn© ir kitų kolonijų.

Komitetas.
(129-131)

BROOKLYN.
Jakubovskis, 75 
si mušė su tulu 
zu. Pastarasis
važiavo, kad Jakubovskis kri
to ir pavojingai persiskėlė gal
vą į šaligatvio briauną. Schul- j 
tzas Areštuotas.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

SU

Sugrįžta Darbininku 
Delegatai iš Sovietu

NEW YORK.—Birželio 
ar dieną pirmiau sugrįš 
amerikinių darbininkų delega
tų iš Sovietų Sąjungos. Ir jie 
dalyvaus Tarptautinės Vieny
bės Dienos išvažiavime, kuris 
įvyks birželio 12 d. Starlight 
Park, 177th St. ir West Farms 
Road, Bronxe, kur išduos sa
vo raportus ir papasakos įspū
džius minioms susirinkusių 
darbininkų. Todėl rengkitės 
į tą išvažiavimą ne vien jo tu
riningą programą girdėti ir 
matyt, bet ir pasitikt delega
tus.

12
16

Majoras Walkeris Norėjo 
Nukniaukt Dokumentus iš 
Tyrinėjimo Komisijos

New York.—Harlem Ope- 
|ra House teatre du peštukai 
susimušė, kilo panika, ka
žin kas surinko “gaisras,’* 
žmonės pradėjo veržtis lau
kan. Pasekmėj to, dvide
šimts penki žmonės tapo su
žeisti.

NEW YORK. — Valstijinei 
Hofstadterio—Seaburio komi
sijai, tyrinėjančiai majoro 
Walkerio gešeftus, Walkeris, 
sulig teismiško pareikalavimo, 
buvo pristatęs dėžę senų čekių 
ir kitokių popierų, turinčio ry
šių su jo piniginiais reikalais. 
Pirm tuos dokumentus priduo- 
siant, majoras, suprantama, iš
rankiojo tokius, kurie atrodė 
jam “nekošer.” Bet gal dar 
abejojo, ar jie gerai išrankiu-j 
ti. Todėl dokumentai ir dingo 
iš komisijos. Walkerio gize
liai juos atvežė atgal į jo 
mus .

Seabury, pasigesdamas 
kumentų, tuoj aus pasiuntė
vo agentus į majoro Walkerio 
buveinę. Jie atgal pasiėmė 
tuos dokumentus. Pas Wal- 
kerį tuo kartu jie rado pa
garsėjusį šmugelninką senato
rių Hastingsą ir majoro ex- 
sekretorių Stantoną. Abudu 
yra įtarti, kaipo dalyviai ma
joro Walkerio ’ graftiškai gau
tose dovanose.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugijos Susirinkimas
Šv. Jurgio Draugijos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, birželio 1 d., 1932, 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
svetainėje, 80 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi
si nariai būtinai dalyvaukite, nes 
turime daug svarbių reikalų apkal
bėti ir išrinkt piknikui komitetą. 
Taip pat bus rinkimas valdybos. To
dėl kožno nario pareiga šiame susi
rinkime dalyvauti ir parinkti valdy- 
bon tinkamus narius.

Sekr. J. A. Draugelis.

na

do-
sa-

5,000 Jaunimo Dienos 
Demonstracijoje

IŠRANDAVOJIMA1
PASIRANDAVOJA didelis kamba-1 

rys, visi patogumai ir telefonas. | 
Netoli Jamaica eleveiterio linijos. 
Reikia išlipti Ant ’ Forest Parkway 
stoties afba Woddhaven Buolevard 
ir eiti į šiaurę. 84-48 89th Street, 
Woodhaven, Nbw York. •

■ I (129-132)

PARDAVIMAI
NAUDOKITĖS PROGA!

Parsiduoda ūkis-farma, 73 akrai 
žemės, gražūs bųdinkai, 1,000 vištų, 
4 galvijai, visa ūkiui mašinerija ir 
įrankiai. Sumanus žmogus gali pa
daryti puikų pragyvenimą. Atsi
kreipkite sekamu antrašu: M. Va-; 
lantine, Windham, Conn.

(126-131)i

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmia* ir chroniikaa vynj ir 

moterų Jigaa kraujo ir edaa. 
Padarau ištyrimu kraujo ir ilapumo. 

DR. MEER
W. 44th St., Room 1#I 

New York, N. Y.
Valandas Priėmimo t 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų uno I 
iki 9 vai. vakaro 

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

156

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 įčirškinimais

IMPERIAL BARBER 
SHČOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

proga mokintis barberystčs ama
to. Išmokysime jus į trumpą lai
ką, o išmokę padarysite puikų 
pragyvenimą. Mes mokiname ne- 
vien tik barbenanti, 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 persit’K- 
rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 lOth Avė.,

Corner 44th St. New York City

ATSIVESKITE!
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TEL. STAGG
2-5043

NOTARY 
PUBLIC

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELA OSKAS) 
G R A B O R I U S 

k UNDERTAKERS AND EMBALMERS >
į 660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y. Mg Į

MUSU (STAIGA ATLIEKA w SEKANČIUS < DARBUS: O ; 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, 'IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM I„ KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ J 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI C LIGONINĘ IR W 9 ’ 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS :
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO W 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' y

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES Įj 
KUOGERIAUS1AI- PATARNAUSIM.

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

' Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, deimantus 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad 
sipirksite.

ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSTOS
UŽ PRIEINAMA

; KAINĄ

ras mane
daiktų ži- 
pigiau nu-

LAIK-
NAU-

MADOS

laikrod-

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

_ naujon vieton,
po numeriu 
ŠI2 Marion St., 
kam y. B r o a d- 
way, Chauncey 

fe-Street stotis 
fe" Brooklyn, N. Y.
W Naujoj vietoj

studija daug 
£eriau jungta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.j Taipgi taisau visokius

I žius ir kitus papuošalų daiktus.! 
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.

Williamsburgiečiams, kuriems 
i pertoli pas mane atvežti pataisy

mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.” (,

VIKTORAS JANUŠKA o
127-17 Liberty Avė H

Tarpe 127 ir 128 gatvių
Richmond Hill, N. Y. 11

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Jauskitės Maloniai \h.
J Didesnėj ir Geresnėj *

NAUJOJ STAUCH MAUDYNĖJ
CONEY ISLAND, Boardwalk, prie Stillwell Avenue

v- ,- Z* Sezonui kambariaiRūbams šepute 2, 3 ir 4 asmenims
Visam Sezonui 20.25 dolerių

DYKAI, MŪSŲ KOSTUMIERIAMS
Roof Garden*—Gimnazaimas—Saulėtas Salionas—Garo Pirtis 

Lietuvių Apsistojimo Vieta Coney Islande

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
NEW YORK.—5,000 darbi

ninkų, daugiausia jaunų, de
monstravo Harleme pirmadie
nį, minėdami jaunimo dieną, 
protestuodami prieš imperia
listinį karą ir reikalaudami 

i paliuosuot devynis Scottsboro 
j jaunuolius ir visus kitus poli
tinius kalinius. Vien Jaunieji 

j unifor- 
• muoti, sudarė apie tūkstantį 
į demonstracijoj. Prieky ėjo 100 

. I ex-kareivių, baltų ir j _
NEW YORK. Patriotiškoj | jįeins vadovavo viepas negras 

Decoration Day šyentęj, poli-' oficieriuSj tarnavęs ’ laike pa- 
cija turėjo gana darbo, ;kol nu- ;sautjni0 karo. Bet negrų mar
šinė raudonų vėliavą, padary- šuotojų abeinai buv0 perma- tą iš moteriškos suknelės, lkel-lžaij tik apie 500> nors šjaip

nuo opozicines grupes federa- POLICIJA TURĖJO DARBO i t>* • • • j. _. , . (t . v S iuklju uakdu domenai, daugumojcmej bei “socialistinėj um- NUTRAUKT RAUDONĄ VĖ- 
joj ir nuo kiekvienos draugijos LIAVĄ NUO AUGŠTO 
bei kuopos, jeigu organizacija STIEBO 
bei grupė turi iki 200 narių; 
o jfeigu daugiau kaip 200, tai, 
išrinkite po du delegatu. 1 Įga
liojimus siųskite tuojaus šiuo 
adresu: Election Campaign 
Office, 50 E. 13th St. Room 
505, Now York.

cinėj bei “socialistinėj

KOVAI PRIEŠ VAIKŲ BADĄ 
BUS KONFERENCIJA 
SEKMADIENĮ

'Darbi ninku Taprptautinė 
Pagelba šaukia konferenciją 
kovai prieš vaikų badą ir 
skurdą; nori įtraukt darbinin
kų šeimynas į veiklų dalyva
vimą judėjime už bedarbių 
apdraudą. Kodferencija įvyks 
ateinantį sekmadienį, Manhat
tan Lyceum, 66 East 4th St., 
NeW Yorke. Pradžia 12:30 
vai. dieną. Lietuvių dąrbinin- 
kų organizacijos pasiųskite 
savo delegatus į konferenciją.

Telephone, Evergreen 6-5310 ♦

J. GARŠVA
Graborius

negrų;j

tą į stiebą Central Parke, ku
ris paprastai tarnauja iškėli
mui amerikoniškos vėliavos.1 
Kada patriotai norėjo iškelti l 
savo vėliavą, pagi, žiūri, jau

oeVS' .kštėje"pr'ie"’ilOth Št.“,'kur pen- 
m .__ kalbėtojai sakė prakalbas.

Tūkstančiams buržujų 
demonstracija sugadino'' 
patriotinėje jų Decoration 
noje'

desėtkai tūkstančių negrų dar
bininkų, sustoję ant šaligatvių 
tėmijo parodą ir išreiškė jai 
pritarimą.

Demonstracija užsibaigė ai-
suoja raudona vėliava, 
kas! Tuojaus duota žinia po-j 
licijos “trevogos” būriui. At-' 
pyškėjo policija; stato kopė
čias prie stiebo, užlipt ir nu
plėšt raudonąją vėliavą;( bet 
kopėčios pertrumpos. Ir rau
donoji vėliava: toliau sau ple- 
ySsuoja, kol sugabeno iš par
ko komandos reikalingus prie
taisus pasiekt ir nutraukt ją
ją. Tik tada tegalėjo iškelt 
Wall Stryto patriotišką vėlia
vą. * i. L ■ į i i i' ’

ši 
ūpą 
die-

NETYČIA NUŠOVĘS BROLĮ

Long Island City Chr. Ter- 
racino, areštuotas už savo bro
lio nušovimą, aiškinasi, kad 
revolveris netyčia išsišovęs, 
kuomet jis jį valęs^ pereitą 
sekmadienį.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

1 ■ ATDARA DIENĄ
( IR NAKTJ

N A UZa USIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue %
(Arti Marcy Aveijue)

BROOKLYN, N. Y.

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

Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

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

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

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

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

, ’ ' Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

SKAITYKIT, PLATINKI!
; “LAISVĘ.”

WIPHIMIIHIlHIIMrir»»IM11t»TIIkTnWIIMirMIIMIlMIIFiriMtn«lllMUMUMIIMllMIIM!IMI»fR

DEKAVOJU pacientams
Aš dekavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje .patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas,* Midwood 8-6261
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