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Darbiu. Demonstruos Ties Japonijos Konsulatu birž.4 d. 'kai

Bedarbiai BuvoJaponijos

Užpulti Detroite

■India
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jasi

Čionai kontr

4,000 IŠMETĖ Iš DARBO

PADIDĖJO BEDARBe

Subank-

ALKANŲJŲ 
MARŠA VIMAS

Atvyko Šešių Šalių 
Plieno Magnatai

žmogžudžiui Sugrąžino 
Pilietybės Teises

Ne Galingas Amerikos ir Viso Pasaulio Darbininkų Judė
jimas po Komunistų Vadovybe; Kova už Jaunuolių Gyvy
bę yra Reikalas Visos Darbininkų KlasėsJaponijos 

ir Ameri-

Visi šitie trys punktai 
randasi Sovietų teritorijoj.

Gi Japonijos imperialis
tų agentas Adachi, kuris 
dabar baladojasi Amerikoj, 
pareiškė:

“Juo greičiau išmuš ka-

licisto. To darbininko mo

MIRĖ SENIAUSIA 
LIETUVOS MOTERIS

Papen pradžioje karo bu
vo Vokietijos milit. atstovu 
Jungtinėse Valstijose, bet 
tapo prašalintas už darymą 
suokalbio prieš' talkininkus. 
TaČiaus, sakoma, dabar Pa
pen yra karštas šalininkas 
vienybės su Franci jos impe- FRANKFORT, Ky.—Gu

bernatorius Laffoon sugrą
žino pilietybės teises lieute- 
nantui Massie, kuris pagar
sėjo kaipo nužudytojas dar
bininko Honolulu mieste 
Hawaii gubernatorius dova
nojo jam bausmę už žmog- 

ižudystę, o Kentucky valst 
| bosas padarė jį “gerbiamu’ 
piliečiu. < Bet tas pats gu
bernatorius Laffooni be pa
sigailėjimo terorizuoja Kėn* 
tucky valstijos mainierius. >

ruoštos prieš bedarbius

KONVENCIJOS 
ĮSPŪDŽIAI

RENKA AUKAS!
BALTAGVARDIEČIAMS

JAPONIJOS PLĖŠIKAI ATVIRAI KALBA' Streikas Prieš 
Branginims Duonos PRIVERSTAS PERSVARSTYT SCOTTSBORO JAUNUOLIŲ

BYLĄ; SVARSTYMAS LAP. 10; ATIDĖTAS IR NUŽUDYMAS

NEW ORLEANS. — Va
kar čionai pakorė keturis 
žmones, kurie buvo nuteisti 
kaipo bankų plėšikai. Trys 
iš pakartųjų buvę Chicagos 
gengsteriai.

Belmar, N. J. — Geg. 31 
d. čionai traukinys užbėgo 
ant automobiliaus, kuris lė
kė skersai geležinkelį. Ke
turi žmonės ant vietos už
mušta, o du sunkiai sužeis-

Tavorinių 
vagonų liodavimas vėl su
mažėjo per pereitą savaitę 
vienu nuošimčiu. Tas paro
do tolimesnį prekybos smu
kimą.

Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Birželio (June) 2, 1932 Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

London. — Anglies savi
ninkų, valdžios ir reakcinės 
mainierių unijos vadai veda 
derybas, kaip nukapoti mai- 
nieriams algas.

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

HAMMOND, Ind 
na valstijos bedarbiai ren
gia alkanųjų maršavimą į 
valstijos sostinę Indianapo- 
lį. Maršavimas įvyks birže
lio 22. Darbininkai reika
laus pašalpos nuo valdžios.

BERLYN. — Prezidentas 
Hindenburgas paskyrė dide
lį reakcionierių Papen Vo
kietijos premjeru. Kabine
to sąstatas dar nepaskelb-

Policija Bandė 
Sugriaut Šeimyną

Paryžius. — Daktarai pri
pažino, kad prezidento Dou- 
merio nužudytojas Gorgulo- 
vas yra sveiko proto ir 
žmogžudystę papildė pilnai 
apgalvojęs.

Harbine, Mandžurijoje, iš
einantis laikrašt. “Kuoning 
Kubao” sekamai begėdiškai 
rašo apie Japonijos imperi
alistų užmačias:

“Japonija rokuoja, kad 
delei sustiprinimo savo po
zicijos Mandžurijoje, jinai 
turi išgrūsti Raudonąją Ar
miją iš Pajūrio ir Amūro 
distriktų. Be to, jai reika
linga užgrobti Sibiras, idant 
užtikrinus ramybę trans- 
portacijos ir Mandžurijos 
reikalų tvarkymo sistemoj. 
Japonijos armija turi įsteig
ti tris apsigynimo linijas: 
pirmą Čitoj; antrą—Novosi
birske; ir trečią—Uraluo-

VIENUS MŪŠIUS PRALAIMĖJO, 0 KI
TUS LAIMĖJO CHINŲ RAUD. ARMIJA

UKMERGĖ. — Daigių 
kaime mirė Ona Valkaus
kienė. Sakoma, jog ji turė
jo 130 metų amžiaus ir bu
vo seniausia moteris visoj 
Lietuvoje.

Darbininkų Laimė* 
— jimas Patersone

Masinio Darbininkų Judėjimo Didelis Lai 
me jimas Kovoje už Astuonių Nekaltų 

Jaunuolių Gyvybę

New ,Yorko darbininkai 
rengia masinę demonstraci
ją prieš Japonijos imperia
listus ties Japonijos konsu
lato ofisu, Whitehall ir 
Broad Sts. Tai bus ateinan
tį šeštadienį, birželio 4 d., 
dvyliktą valandą dieną. Lie
tuviai darbininkai šaukiami 
dalyvauti šioje protesto de
monstracijoj.

HARTFORD, Conn. - 
Žydų kepyklos pakėlė duo 
nos kainą, po 2 centu an"

wei provincijoj artinasi prie 
Tientsin-Pukow gelžkelio ir 
grūmoja užėmimu miestų 
Chanpulingdr Chiįico. Mie
stas Chanpuling randasi tik 
už 40 mylių nuo IQapkingo! 
Čia Raudonoji Armija susi
dedanti iš 10,000 gerai gink
luotų kareivių,; Raudonoji 
Armija jau užėmė miestą 
Luchowfu, kuriame randa
si daug užsienio misionie
rių.

Scranton, Pa 
rūtavo vietos buržuazinis 
laikraštis “The Sun.” i <

mėtas. Reikalavimas “Ša
lin rankas nuo nekaltų jau
nuolių gyvybės” turi pasida
ryti dar garsesnis.

Kova už Scottsboro jau
nuolius yra visos darbinin
kų klasės reikalas. Prieš 
juos buvo sudarytas suokal
bis tam, idant padalinti 
juodveidžius ir baltveidžius 
darbininkus, idant supjudy
ti vienus prieš kitus. Tai 
valdžios ir bosų triksas 
prieš darbininkus.

Kova ūžz Scottsboro 
jaunuolius yra ženklas Am
erikos proletariato solidaru
mo!

Brooklyn, N. Y. — Tris
dešimts vaistinių savininkų 
prisipažino, kad jie pardavi
nėja degtinę. Kiekvienas 
nuteistas užsimokėti po 
$150.

Harwich, Anglija. — Žve 
jų laivelis susikirto su dide 
liu laivu ir keturi žvejai nu 
skendo.

Buržuazinis Teismas Bijo Masinio Keršto, štai Kodėl 
Nusprendė Apeliaciją Svarstyti. Bet Kova del Nekal
tų Jaunuolių Dar Nėra Galutinai Laimėta. Laimėtas 
Pirmas Svarbus Mūšis, kad Jaunuoliai Nebus Nužu
dyti Birželio 24 d., Kaipo Valdžios Paskirta. Bet Lap
kričio 10 d. Augščiausias Teismas gali Užgirti žemes
nio Teismo Tarimą ir Pasmerkti Jaunuolius Nužu

dymui.

Komunistų Partijos 
Rinkimų Kampanija

PRAGUE 
revoliucionieriai renka au
kas delei palaikymo “rusų 
baltagvardiečių a r m i j o s” 
Mandžurijoje.

WASHINGTON 
apie du tūkstančiai eks-ka 
reivįų suplaukė į Washing- smarkiai 
toną ir reikalauja atmokė- 
jimo bonų. O vis daugiau 
jų važiuoja iš visų Ameri- 
koszkampų. Būriai traukia 
iš Chicagos, Detroito, Cle- 
velando, New Orleans ir tt. 
Vakarų grupės lyderis pa
reiškė, :kad neužilgo Wash- 
ingtonan pribus du šimtai 
tūkstančių buvusių kareivių 
ir pasiliks čia taip ilgai, kol 
jie laimės savo reikalavi
mus.

Jau ,vių auga nepasitenkinimas 
bruzdėjimas. Daug jų 

revoliucionizuo-

CHICAGO, III. — Komu
nistų Partijos rinkimų kam
panijos komitetas atsišau
kia į visus narius, į visus 
komunistų simpatikus, į vi
sus darbininkus ir darbinin
kes tuojaus stoti į rinkimų 
kampanijos darbą. Visur 
reikia rinkti piliečių para
šus, idant Chicagos konven
cijos nominuoti kandidatai 
būtų uždėti ant baloto kiek
vienoje valstijoje.

šiemet rinkimų kampani
ja turi pasiekti kiekvieną 
darbininką dirbtuvėje, kiek
vieną mainierį kasykloje, 
kiekvieną bedarbį, kiekvie
ną vargingą farmerį, kiek
vieną darbininkę šeiminin-

Kanadoje ir Jungtinėse Valstijose Japonijos Valdžios Agen
tai Perka Amunicijai Medaagą; Taip Pat iš Amerikos kiekvieno rnažo kepaliuko. 
Gabenama Amunicija j Tolimuosius Rytus; New Yorkol Geg. 30 d. žydai darbinin- 

i ir jų šeimynos paskelbė 
streiką, protestuodami prieš 
branginimą duonos. Darbi
ninkai tas kepyklas pikie- 
tuoja. Jau ir’policija atbė
go į pagelbą biznieriams 
savininkams. I 
darbininkams vado v a uja 
Komunistų Partija.

Lietuviai darbininkai irgi 
privalo imti pavyzdį iš žy
dų darbininkų ir nepirkti 
duonos, ant kurios kainos 
yra pakeltos. Reikia vi
siems bendrai kovoti ne tik 
prieš branginimą duonos, 
bet abelnai prieš brangų 
pragyvenimą, prieš augštas 
kainas mėsos, pieno, drapa
nų, čeverykų ir t. t. Tokius 
streikus reika skleisti po vi
sas gatves.

Streikierys.

rialįstai^ J
Paskyrimas Papeno pre

mjeru ' reiškia smarkų pa
sukimą Vokietijos politikos 
į dešinę, arčiau prie Hitle
rio.- Gi Hitleris savo juodo
sios partijos vardu pasvei
kino Hindenburgą už išviji
mą Brueningo kabineto.

Papen sudarysiąs kabine
tą iš dešiniųjų ir vidurinių 
partijų, bet Hitlerio partija 
<al kas pasiliksianti už ka
bineto sienų.

TELŠIAI,: Lietuva 
naujai statomo 
privažiavo; darbininkų iš vi
sų kampų; Darbą tegavo 
desėtkas kitas. Likusių i be
darbių padėtis baisiai sun-<

DETROIT, Mich. — Geg. 
31 d. keli šimtai bedarbių 
darbininkų sumaršavo į 
miesto tarybos posėdį ir 
rekalavo, kad nebūtų užda
ryta viena didelė “flop-au- 
zė.” Policija bedarbius 
užpuolė mušti ir grūsti lau
kan. Kova ėjo kelias minu
tes. Žinoma, ginkluota po
licija bedarbius nugalėjo ir 
išmušė iš tarybos rūmų. Ta
Čiaus paskui valdžia pareiš
kė, kad tas bedarbių namas 
nebus uždarytas.

enkis 
darbininkus visai paliuosa- 
vus, kad visai sudaužius 
kruviną suokalbį prieš jų 
gyvybę. . •

ras, tuo geriau bus Japoni
jai. Sovietų Sąjunga eina 
tvirtyn kiekvieną dieną. 
Jeigu Japonija atidėtų ka
rą iki rytdienos, tai galėtų 
būti pervėlu.”

Tai tokie yra 
plėšikų tikslai.

Pasirodo, kad 
agentai Kanadoj 
koj perka šimtais tonų vi
sokios medžiagos delei da
rymo amunicijos. Taip pat 
iš Amerikos amunicija ga
benama į Tolimuosius Ry-

HINDENBURGAS PASKYRĖ VOKIETI
JOS PREMJERU REAKCIONIERĮ PAPEN

teris nuėjo į policijos stotį 
pasiteirauti, kas atsitiko su

PATERSON, N. J. — čio
nai penki darbininkai lau
kia teismo. Kaltinami už
mušime boso, nors jie ne
kalti. Kad sėkmingiau pa
siuntus į elektros kėdę tuos 
darjbininkus, tai pirma du iš 
jų-t-draugai Lieb ir Gersha- 
nowitz, buvo apkaltinti ’ ir 
teisiami už “užpuolimą.” 
Nuteisus ant šito kaltinimo, 
būtų buvę lengviau prisegti 
jiems žmogžudystę. Bet ši
tas suokalbis valdžiai ne
pavyko. Prisiekusiųjų po- 
sėdininkų teismas tuos du 
darbininku rado nekaltais. 
Tai didelis laimėjimas Pa- 
tersono darbininkų. Dabar 
reikia dar smarkiau 
buotis, kad visus

NEW YORįK. — Laivu 
Ile-.de France atvyko pen
kiolika Europos plieno mag
natų, būtent, Francijos, Bel
gijos, Anglijos, Šveicarijos, 
Čechoslovakijos ir Italijos. 
Jie studijuosią Amerikos 
plieno gamybos metodas. 
Aplankysią Chięagą, Detro
itą, Clevęlandą ir Youngs- 
towną. ;

Tuo tarpu plieno fabrikai 
stovi uždaryti ir plieno dar
bininkai kovoja su alkiu. 
Yra kas studijuoti!

BERLYN, Vokietija. — 
Mieste Zittau užsidarė di
džiulis audimo fabrikas ir 
keturi tūkstančiai audėjų 
atsidūrė bedarbių eilėse. '

jos vyru. Vienas policistas 
j priėjo prie jos ir kalbėjo:

“Veikiausia jūsų vyras 
yra tarpe suareštuotų Mel
rose Parke su tais raudonai
siais. Moteriške, kokiems 
galams jūs rūpinatės tokiu 
vyru. Jis niekados nedirbs. 
Tu turi du mažu kūdikiu. 
Kodėl nesistengi gauti tokį 
vyrą, kuris dirba? Tu tu
ri rūpintis savo kūdikiais ir 
savim, o ne jūomi. Jis yra 
raudonasis ir nevertas rū
pinimosi !”

“Daily Workeryje” spaus
dinami Chicagos nacionalės 
nominacijų k o n v e n c i jos 
įspūdžiai. Rašo juos patys

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Gi revoliucinė Eks-KareL 
vių Lyga rengia demonstra
ciją birželįo 8 d. prie kong
reso t rūmų. Washingtono 
policijos galva kaltina Ly
gą komunizme ir rengiasi 
demonstraciją numalšinti.

Nereikia manyt, kad visi 
atmaršavę į Washingtoną 
eks-kareiviai yra po revoliu
cine vadovybe. Kai ku
rioms grupėms vadovauja 
reakciniai elementai ir da
ro viską, kad kareivius pa
laikyti ramybėje, idant jie 
nieko. nelaimėtų.

Valdžia sako, kad užlai
kymui eks-kareivių į dieną 
išleidžiama tik po dešimts 
centų ant kiekvieno f'*-Reiš
kia, jie laikomi pusbadžiai. 

Tik'vienas svar-'Tuo būdu tarpe eks-karei-

WASHINGTON.—Augš- bus mūšis toje kovoje lai 
čiausio Teismo rūmai geg. 
31 d. buvo apstatyti gink
luotais policistais. Ten pat 
buvo pastatytos mašininės 
kanuolės. Bosų atstovai bi
jojo darbininkų demonstra
cijos, jeigu Augščiausis Tei
smas būtų, atmetęs reikala
vimą persvarstyti. Scottsbo
ro jaunuolių nuteisimą mir- 
|tin. Bosai bijojo darbinin- 
jkų masinio veikimo po va
dovybe Komunistų Partijos.

Šita baimė, šitas masinis 
darbininkų r e i k a 1 avimas 
privertė Augščiatisio Teis
mo tūzus nuspręsti, kad 
jaunuolių byla bus pernag-' 
rinėta. Tas pernagrinėjimas 
įvyks lapkričio 10 d. Tuo 
būdu nužudymas nekaltų 
jaunuolių tampa automatiš
kai atidėtds. Jie turėjo būt 
nužudyti birželio 24 d.

: Tai labai svarbus darbi
ninkų klasės laimėjimas. 
Tai dar vienas įrodymas, 
kad tik su masiniu veikimu 
buržuazija skaitosi, kad 
tiktai masinis spaudimas 
gali priversti ją atimti sa
vo kruvinus nagus nuo gy
vybės nekaltų aštuonių dar
bininkų klasės jaunuolių.

Dabar visiems aišku, kad 
Scottsboro jaunuoliai būtų 
buvę tuojaus nulinčiuoti, 
kuomet jie buvo nuteisti 
mirtin virš metai* atgal. Bu
deliai būtų Sudeginę jūos 
elektros kėdėje. • ’ iBet ' jau
nuoliams pagėlbon pribuvo 
revoliucinis darbininkų j u1 
dėjimas po Komunistų Par
tijos vadovybe. Prasidėjo 
masinės demonstracijos ir 
masiniai protestai prieš šitą 
kruviną pasįkesinimą ant 
nekaltų jaunuolių gyvybės; 
Pagaliaus kova už; juos pra
siplėtė po visą pasaulį. Ir 
kruvinoji valdžia buvo pri
versta žingsnis po žingsnio 
trauktis atgal, nužudymą 
atidedant nuo j gegužės 13 
iki birželio 24, o dabar vėl 
iki lapkričio 10 d. L

Tačiaus, reikia nepamirš
ti, kad kova už jaunuolių 
gyvybę dar nėra galutinai 
laimėta

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik

Iš Shanghajaus praneša
ma, kad Nankingo valdžios 
kariuomenė nugalėjo Chini- 
jos Raudonąją Armiją ne
toli Hankowo, užmušė du 
tūkstančiu raudonarmiečiui 
ir paėmė iš jų daug amuni
cijos. Taip pat atėmė trisi 
miestus — Tsaoshih, Tine* 
men ir Hanchwan.)

Bet taip pat pranešama, 
kad Raudonoji Armija An-

skerdynės Melrose P^rke 
rašo “Daily Workeriui

CHICAGO, Ill. — Vienas 
darbininkas, kuris tapo su
areštuotas laike policijos su-

delegatai. Be galo įdomūs 
tie įspūdžiai. “Laisvėje” ir
gi jų bus talpinama.

f
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BININKV KLASES KANDIDATU nevdiej apgynė yisųi’ rūšių
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apskričių piknike?
1, Kurie nepatėmijot, tai 

šiuomi prašomi gerai įsitSmyti, 
kad minėtas piknikas-išvažia
vimas bus birželio (June) 5 
d., 1932, (sekmadienį), Hel- 
mevich Grove, North Main 
St., prie buso stoties 13, 
Bridgeport, Conn.

2. Dainų programos dalį iš
pildys Choras Daina iš New 
Haven, Conn, šitas

••yraj ra. Jėigu imperialistai 1918 mokytojo, J. P.
^4-^4^ 4-.4x.X-4W K Artn X-J.1 <-.4.44.. <111H m’n Ii ne V p Infn

karo laivus. Jiems būtinai 
reikalingi: šarvuočiai, krei
seriai, submarinai ir kitoki

Sovietų Sąjungos trakto
rių gaminimo fabrikai su- ____
teikia kasdien šaliai po 350 žudymo laivai. Tik Sovietų 
traktorių. Stalingrade pa- Sąjungos ir eilės mažesnių 
gamina 15Q traktorių į die- valstybėlių delegacijos rei- 
ną. Charkovo traktorių ga-1 kalavo pripažinti karo lai
minimo fabrikas su 25 d. |Vus, kaipo užpuolimo įran- 
balandžio pradėjo pągąmin-jkius ir todėl juos sunaikinti, 
ti po 100, o jųęnihgradeĮ 
“Krasnyj Putilovec” taipgi! 
pagamina po 100 traktorių 

i į dieną. '

•• » , i

“Foster, Vadas 
Klasių Kovoje”

kaipo vadas didžiojo plieno 
streiko, Pennsylvania-Ohio- 
West Virginia-K e n t u c ky 

___ i, pasižy- 
gatas iš Clevėlando, savomiėjęs kovotojas už paliuo-

, RENGIA KELIA ATVIRAI FAŠISTINEI ' . . . . . . . . . .

Bntered as second class matter March 11, 1924, at. the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879. B. D. Amis, negras dele-! mainierių streiko 

gatas is f

DIKTATŪRAI VOKIETIJOJE
savimi ^cottsboro jaunuo
lių,- uz pąliuosayimą Tom. 
Mooney jp Berkman. Delei 
tų, priežasčių,, skurios paro- 

datu į J. V. prezidentus, pa-1 do jo i galimumą vadovauti 
'__YLZ: darbininkus šiandien rhirti-

i Parti- 
nominacijos 

konvencijoj Chicago j, pa
siūlydamas Fosterį kandi-

' Kartu su krizio didėjimu Vokietijoj smarkiai didėja ir
• darbo masių kovingumas prieš kapitalistų atakas. Be-
• darbių kovingos demonstracijos ir šiaip■ kovingųjų dar

bininkų susikirtimai su fašistais ir policija—kasdieninis 
apsireiškimas Vokietijos pramoniniuose cėntrūose, mies
tuose ir miesteliuose. Vis daugiau ir daugiau darbo

’ masių linksta komunistinio judėjimo pusėn. Socialderiię- 
kratų Partijos eiliniai nariai šimtais mėta tą partiją ir 
stoja į Komunistų Partiją. ■

Iki šiol kapitalistų klasė darbo mases spaudė per savo 
pusiaufašistinę Brueningo-Hindenburgo valdžią. Ta val
džia išleidinėjo fašistinio pobūdžio “nepaprastos padė- 

*•' ties” įstatymus, atkreiptus prieš darbininkų klasę; ka
pojo darbininkams algas, mažino ir tą menką pašalpą be
darbiams, kėlė taksas ir t. t. Bet dabar kapitalistai jau 

i', nėbepasitenkina pusiau fašistine valdžia. Dabar jie ren- 
s‘‘ gia kelią atvirai fašistinei diktatūrai.

Prez. Hindenburgas, kurį Vokietijos socialfašistai vi- 
... somis spėkomis rėmė, kad tik išrinkti prezidentu, sulig

įsakymo stambiųjų kapitalistų atstatė Dr. Heinrich Bru- jaus darbininkų ir mobiliza- 
ening iš kancleriaus vietos, kad prirengti kelią atvirai J _
fašistinei diktatūrai. Dabar jis deda pastangas sudarytikareiviiT pVie Sovietų" paru-
“nacionalės koncentracijos” kabinetą, į kurį įeitų di-Įbegį0 “
džiausi reakcionieriai—fašistiniai elementai. Ir tokis1

reiškė:
■ 'ii'.

“Pasaųlįo i m p erializmas 
visu , įsiutimu rengiasi prie 
naujo pasaulinio^ karo—prie 
žudymo darbininkų’ir bied- 
nhjų farmerių, prie‘atakos 
ant Sovietų Sąjtirigds, del 
perdalihimo' Chiniios. Tam 
įsiūtūšiahl1 puolilhę pagrieb
ti daugiau grobio, Japoni
jos imperializmas, gauda
mas moralę paramą iš Tau
tų Lygos, agresyviškai žen
gia prie karo.

“Amerikos imperializmas' Kord, komunistų kandidatą 
teikia paramą- siųsdamas 'i vlce-Prezidentųs. .^Jis savo 
karo medžiagą ir amunici
ją Japonijai ir pasyviškai 
sutikdamas su Mandžurijos 
plėšimu^ žudymu Shangha-

no j kovoj ė prieš imperialis
tinį1 karą ir kapitalizmą— 
parodyti revoliucinę išeitį ’iš 
krizio, aš nominuoju Wil
liam Z.i Foster.” . ;»

> ' • ‘ : i ■ > ; i !

“Fordas—Simbolas Mūsų . 
Programos”

C. A. Hathaway,'Komuni
stų Rinkimų' Kampanijos 
Nacionalio Komiteto mana- 
džerius, pasiūlė James W.

vimu tūkstančių Japonijos

“Mūsų Partija mobilizuo-

■nominavimo prakalboj tarp 
kito ko pareiškė:

“Komunistų Partija nuta
rė rekomenduoti per tą kon
venciją žingsnį, kurį pir- 
miaus r^edarė jokia naciona- 
lė politinė partija. Mes siū
lome kandidatu į Jungtinių 
Valstijų prezidentus negrą, i «• -I • • t 1®ine?a<< bŪtlJ tai ta!.bŪtll’.taip ja Amerikos darbininkus:at- darbininką, vadą pavergtų-'

.tapant, pereinamojo pobūdžio ; tai butų ryskus zings- kakliam p a s ip , ešinimui • n . ’Fonių. 
ms nrie atviros fašistines diktatūros. k___ __ Jų fe ų •

*
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Drg. Alksnis, ĘSSR. orlai- 
vininkystės vadas, šaukia 
darbiriinkus budėti prieš ka-

choras 
vedamas jauno gabaus 

Latvio,
Sovietų Sąjungoje atkreip-1 metais turėjo15,000 orlaivių, sudainuos keletą rinktinių dai- 

tą atyda į grybavimą. 1930 i tai 1932 metais jau turi 50,- neli«-
3. Vengrų Darbininkų

jis

tnetais pagaminta 13,000 to- 000. Auga 'kanublių, orjai- 
nų grybų. Tai buvo nepil- vįų, tankų,- kųl^asvaidžių ir 
nai išpildytas planas; ■ 1931 kfitokh k<ara įrankių skai- 
’riietais* jau pagamino 28,600 !čius. : h T s''' 1 ' < ' 
tontį grybų,' arba ant’ 7,OQOį| , ; , r-—
tonų . pralenkė ^planą. ! 19321 “Laisvėje” No. 112 . buvo 
metais pasibrėžta paganūn-, pasakyta, kad sklokininkai 
ti 40,000 tonų džiovintų gry- nesugrąžino ALDLD ”231 
bų. Del sekmingesnio gry- kuopai, Huntington, N. Y., 
bavimo ir grybų prirengi- jos iždą 43 centus. Dabar 
mo tam tikslui yra įsteigta buvo atvykęs d. A- Paukš- 
įstaiga, kurioje dirba tik du tis, tos kuopos sekretorius. 
(--------1------ 4 T4*l- •• ■ v*. , n , .

teikia patarimus ir laiko tiesa. Senoji kuopos valdy- sočkis iŠ. Harford, Čonn. Pro- 
prelekcijas. Šiemet bus iš- ba jam sugrąžino iždo 34 
leista su patarimais grybau- j centus rezignuodama, * nes 
tojams brošiūra 50,000 eg- tiek iždo tik ir buvo, 
zempliorių skaičiuje. ,

3. Vengrų Darbininkų Vy
rų/‘Liberty’’ Choras, kuris sa
vo skaičiumi ir gabumu yra 
gerai atšižymėjęš, ’išpildys 
jiems skirtą dalį dainų'. Vie
tiniai darbininkai,' dalyvau
janti darbininkų parengimuo
se, minėtą chorą gerai pažįs
ta kaipo pasitarnavusį dar
bininkiškuose parengimuose.

4. Simfon. Orkestrą, kurioj 
surinkta gabiausios muzikalės 
spėkos ir kuriai vadovauja

t

t o 7 ~ v - ~-- va’-'j Akvivjyvu uvivivvviAuuj O|JCI\V0 u r\.i4XJLCii vauuvauju

apmokami darbininkai. Jie ir jis pranešė, kad tai ne- muzikos mylėtojas drg. V. Vi-

grapm dapildys harmoningais 
maršais, overturomis ir kitais 
maloniais muzikos kavalkais.

5. Drg. R. Mizara pasakys 
šių dienų klausimais prakal
bą. Mizara nesenai sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos. Jis turi 

įdaug medžiagos pasakyti iš
gyvenimo darbininkų tėvynės. 
Be to, būdamas priešakyje lie
tuvių darbininkų organizacijų, 
nušvies dabartinę padėtį kla
sinės kovos ir mūsų visų pa
reigas. ‘

6. Bus atstovas iš Komunis
tų Partijos vietinio distrikto, 
kuris anglų kalba praneš 
apie pasekmes ir svarbą tik 
ką praėjusios nominacijų kon
vencijos, kuri įvyko Chicago), 
III.

7. Minėta Simfonijos Or
kestrą grkjįs šokėjams per vi
sa šokimo laika.
• Todėl, draugai ir draugės, 
jūsų pareiga yra apsilankyti, 
panaudoti šią progą, išgirsti 
gražių dainelių, pasiklausyti 
jautrios muzikos, iš kalbėto
jų patirti apie kovas ir mūsų

i visų uždavinius.
I Helmevich Grove, kaipo 
nauja vieta, tai pareiga visų 
veikėjų ir si m p atikų persitik
rinti, ar vieta bus fįnkama mū
sų parengimams.

Atminkite, kad, dalyvauda
mi patys ir kalbindami kitus 

Į atliekame ketveriopą naudą: •

------------------ 4 E. Butkuš “Klampynėj 
Paaiškėjo, kad nuo 1922 Petras Uoloms k

iki 1927 metų Gorgulovas, ^vykę4į Lietuvą, kad ten; 
užmušėjas Franci jos prezi- nusipirkus: dvarą.. Kiek yra 
dento Doumerio, gavo 50,- žinoma, Petras išvyko del 
600 kronų iš Čechoslovaki-sveikatos pataisymo, $u 
jos valdžios.
komunistų atstovas draugas • 
Nedvęd pareiškė: “Aš turiu1 
neginčijamus įrodymus, kąd ‘ . _ . . ... 
mūsų užsienio ministerijos,;

Paaiškėjo

užmušėjas Franci jos prezi-

fciijtant, “pereinamojo pobūdžio”; 
nis prie atviros fašistinės diktatūros.
-Po rezignavimo Brueningo kabineto, Hind 

rėsi su buržuazinių partijų vadais del sudarymo naujo 
kabineto. Su Socialdemokratų Partijos vadu Weis Breit- 
sheiciĮis kalbėjosi tik; penkias rpįhutas, oi šų fąšistų Madū. 
Hitleriu tarėsi'suvirs; vataiidos Taįko. Hįųdenbtirgals npF; 
ri sudaryti tokį kabirlętą, j kurį 'remtų ūjtlęrinihkai įišiįsr 
tai, bet hitlerininkai fašistai ’ reikalauja didėlių konce
sijų. Jie nori būt vadais naujos valdžios. Jie nelabai no
ri eiti į tokią koaliciją, kurioj jie nebūtų didžiumoj. Ne
suteikiant jiems tos koncesijos, jie reikalauja paleisti da-jmą veikime, pagelbės su- 
bartinį parlamentą ir paskelbti naujus rinkimus; fašis- drūtinti Raudonąją Armiją 
tai tikisi tuo būdu daugiau šųdrūtinti savo spėkas. Hit- ir sudrūtins Sovietų Sąjun- 
leris, pasikalbėjime su Hindenburgu, pareiškė, kad jis --------- -
rems laikinai bile naują yaldžią tik su ta: išlyga, kad 
greitai bus paleistas parlamentas ir paskelbti nauji rin
kimai.

Po pasitarimo su įvairių buržuazinių partijų vadais, 
Hindenburgas paskelbė, kad jis pasirenka kanclerių Von 
Papęn, kuris yra vadu centro (katalikų) partijos reak
cinio fašiątinio sparno. Kiti sudaromo kabineto nariai 
taipgi reakciniai fašistiniai elementai.

Taigi, šiaip taip bus sudarytas naujas kabinetas iš re
akcinių fašistinių elementų, bet tai bus tik laikinas, tai 
bus kaip ir tiltas perėjimui prie atviros fašistinės dik- 
taturęįs;.

Jatr dabar hitlerininkai fašistai sveikina-Hindenburgą ^ūdu kapitalistų klasė su- ........ 
kad jis atstatė Brueningą ir rengia dirva atvirai fašisti- randa reikalingu remti so-jfarmeriai, būtų konfiskuota! 
nei diktatūrai. Tūkstančiai-hitlerininkų fašistų Berly- cialistų partiją,, idant nau- ir pavesta negrams. ___ - c - . - .
ne susirinko prie Hiritfehburgorpalociaūs ir šaukė: TLai do^ socialfašistinius vadus, yra vienatinis būdas užtik-įvįSų valstijų. Konvehci- 
gyvuoją^Įndenburgas!” • —^7 p“1™f... YL-Pi

O visai nesenai, laike prezidentinių rinkimų, Vokieti- kpviugo masių pakilimo ka-.randaūninkahi - faimėliam, (ninku dalyvavo , svetainėje, 
jos sociąlfašistiniai vadai sake prakalbas už Hindenbugą, pitalistams n e p a v ojingon j “Antra, mes siūlome pa- Nominuoti draugai į prezi- 
agitavo’darbihinkus Halšti&ti už jį, šaky darniu jog jeigu kryptin. Taipgi 'dedamos ; naikinti .dabartinius. valsti- deiitus W. Ž. Fosteris ir į 
Hindenburgaą bus išrinktas prezidentu, tai jis apsaugos pastangos- atgaivinti smar- j jų’ rubežiuš ii’ įsteigti atski-1

Hindenburgo iir SiSėrid mažas skiitųthas, kad’ Hife&en- 
burgąs, išrinktas preziderjtįį rengs dirvą ątvirab ^šįs- p^tę, kaip., .kad.< apsireiske 
tinei diktatūrai,, j f hiū$ų. binto teisybė! 5 • Socialfašistai/ ^onnsylvama-Ohi.o mainie- 
remdami Hinderįbūfga, tfeiip įjat prisidėjo? ;p$e rengimo fstręike. l asm maneyra- 
dirvos atvihd f^istfei diktatūrai. U HTn U' f HT ' 'vim^s turi Y^natinį tikslą—

Vokietijos Komunistų Parti a nūrŠ® kai? fin^siniai išduoti streikiėrių kovas 
kapitalistai, kaizeriniai elehienf^i ip, generolai daye įsa
kymą' Brueningui pasitraukti, '-£acĮ Vokietijos valdančioji, 
kląsė rengiasi įvesti atvirą fosilinę diktatūrą, ir prime
na darbininkams, jog uz esaiią; padėtį yra |tšakomihgij

. Mes da
rome tą pasiūlymą ne su 
balsų gaudymo tikslu. Mes

į toms 1 planuojamoms ■ ata-
ta- ikpms ;ant 'Sovietų Sąjungos.

Mes sakome, kad kapitaliz- tai darome, nes tai supuola 
mas nusiląuš są^o dantis Su pamatine Komunistų 
anDsocjąįis ^nės mrybos ge- Partijos pozicija ir su pozi- 
le'žinėLtvimmoį’nes Ame-'cija tų, Wife remia Komu- 
nko0^oleikivam, kartu su nistų Partijį’ hegrų klaūsi-
tarprakiriniu į>r o 1 etariatu, me. 
įsikiš. Tokia intervencija 
išreikš darbininku solidaru- c*

gos gynimą.
“Kad pravesti tą karo po

litiką ir ataką prieš darbi
ninkus, buržuazija budavo- 
ja savo trečią partiją, socia
listų partiją, atsižvelgiant į 
tai, kad smarkiai masėse 
įtaka puola republikonų ir 
demokratų partijų. Smar
ki masių radikalizacija pa
rodo, kad republikonų ir de
mokratų partijos nebegali 
lengvai nepasitenkinančias 
mases nuraminti. Tokiu

V
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“Mes stojame už pilną be-

nusipirkus. dVarą. Kiek yra

Parlamente 'tikslu sugrįžti atgal į Ame- 
■riką. Ilgų metų spaustu
vės darbas ją jam visai pa
kirto. Butkus primena ru-

AA^į,*.*^*^**,*.  ̂ įA. VZK..J AAA A K V, VA , , #

tarpe 19Ž2 ir 1927 metų iš so eūmmko Krilovo asilą, 
mūsų užsienio ministerijds, ^otą liūtą ir
vadovaujamos pono BeneSo,'iPareis^^: ^ai žino ir asilo 
Gorgulovui teko 50,000 kro- Į kanopą.
nų.' Užtekdavo atvykusioms i ’' D- Soloniskaą. 
kontr - T’evbliucionieriams i • .....

PHILADELPHIA, PA

gyvuoja ^Hindenburgas!”

sąlyginę lygybę negrams, ne'pasakytį. Aš 4sU bolševiku i 
už lygybę kokioj tai siaurai'priešaS, aš pasirengęs su-1 
apribotoj prasmėj, bet už grįžti bile laiku į Sovietu 
pilną ekonominę, politinę ir! Sąjungą kovai prieš bolševi- 
socialę lygybę. Toliaus mes kus, ir tokiems gaivalams 
stojame už tvirtą kovos atidarydavo Čechoslovakijos i 
frontą visų darbininkų, ne- ’ * ..................................
grų ir baltųjų, kad iškovo- ■ 
jus tokią lygybę dabar, ir kronu 
l.*a&L rl*...,*. !*..h^
Isavimo visų paveigtųjų ka- kutinis, kurį remia europinė bonus. Demonstracija bus prie 

miesto svetainės, birželio mėn.
4 dieną, 7 vai. vakare, prie 
Reyburn Plaza.

Tai pasekmė kovos Komu
nistų Partijos Pirmą Dieną' Sueinam su savo senai maty-

, pasikalbame, 
ir laikyti susirinki- j pasilinKs.mnam, gaunatn pa- 

privertė miesto valdžią ^yS sau daugiau energijos vei- 
-------::~l ir iS-ikimui, paremiam savo orga- 

leidimą. Darbininkai, ■ njZaCijas ir Užduodam smūgį 
stokite dar su didesne energi-ĮmQSy organizacijų priešams, 
- . -t---------------------- '“ parodydami savo susipratimą,
rą ir duokite paramą karei- vienybę iY solidarumą.
viams išreikalauti bonus. Ka-i Bedarbė skaudžiai atšilie- 
reivių lyga išsiuntė telegramą. pįa ant vigų k tos pri(?žas. 

vice-prezidentus J W Ford S’ubernato^1U1 rel a- ties dalis mūsų geriausių sim-vice pieziaentuo J. vv.ioia, laudama> kad b ielsla. Na. daJyvauti ..va.
tional Guard troka. nuvežimui ■ žiavime. Todel yisi galintieji 

! dalyvauti,, nedarykite klaidos, 
pasilikdajųi namie.
M Dar noi^u priminti, kad iš
važiavimas prasidės 10 vai. 
ryto. Muzika del šokių pra
sidės 1 vai. dieną. Dainų ir 
prakalbų programa 5 vai. p.
P-

Atvažiavę į Bridgeportą, va
žiuokite North Main St. iki 
rasite buso 13 stotį. Tenais su- 

AŠ- kit po kairei mažu keliuku iki

i visas užeigas ir teikdavo is1 
valdžios iždo tūkstančius j j

v

Telegrama “Daily Workeriui” 
ir “Laisvei”

Darbininkai! Ex-servicemen’s 
League, Philadelphia, Pa., ga
vo leidimą turėti demonstraci-

izuu LUKbLunciub | ją, prisiruošimui deinonstruo-! 
v ,. r . . r ------ -c Gorgulovas buvo ti j Washingtona ir reikalauti, I
žengti pirmyn linkui paliuo- ne pjrmutinis ir yra ne pas- kad valdžia išmokėtų jiems

pitalizmo viešpatavimo prie
spauda. .

“Pirmoje vietoje mes rei
kalaujame, kad žemė pieti
nių baltųjų žemvaldžių, ku-

ir amerikinė buržuazija. 
Rusams kontrrevoliucionie
riams tūkstančius moka, o 
savo šalių bedarbius šaudo.

f

f

rią per metų metus apdirbi-1 Jungtiniu Valstiiu Komu- už teisę demonstruot tais draugais,
’nėjo negrai randauninkai 'nistu< Partijos nominacijos iffatvė:fnis. ir laikyti susirinki-j pasi]jnKsmiUam

p ' . nisių« idilijos iioiiiiiidcijus mus pnverte miesto valdžią 4Vą a»ii<ri«i

Tail
mus, t______ _____

konferencija įvyko Chicago- daryti žingsnius atgal 
je. Delegatų dalyvavo 1,200 duoti

kaipo priemonę pakreipimui ginimui ekonominės lygybės ljos laiku tūkstančiai darbi- ja . kovoti prieš ’ policijoš tero

kryptin.
“Antra, iries siūlome .pa- Nominuoti draugai į prezi-

agitavo darbininkus balsuoti už jį, sakydami, jog jeigu

Vokietiją nuo lągį^ino. Ąfe tuometj^akėme; ^d '.t'a<rp.i^iaiK Srūvančią Amerikos valstiją toje teritorijoj, negras darbininkų vadas.
Kpnfęrencįja, nutarė dar- kareivių į Washingtona. Kiek-

Vokietijos Komunistų Partiją nūro
• . • * i • t • l * *■ k • y ' ‘ i i [ f v' r

na darbininkams, jog už <
soci&ifašištai, kurie rėmė BrUehingo vMdžios, ftfepaprastos 
padėties įstatymų diktatūrą. . Konlūni'štų Patftlja vėl siū
lo sudaryti revoliucinį bendrą frontu fasų klasiniai sąmo
ningų’darbininkų, ypatingai Socialistų Partijos ir Krikš
čionių Unijų narių. Aišku, kad ref o raistiniai ir socialfa- 
šistiniai vadai tam nepritars. Bet daugelis'eilinių narių 
darbininkų rems tą pasiūlymą. ‘

Ir tik vienatiniu būdu Vokietijos darbininkai gali sėk
mingai kovoti prieš kylančią fašizmo bangią, tai suda
rant bendrą frontą. j :• ‘;

Imperialistams rengiantis' prie karo prieš Sovietų Są
jungą, fašistines reakcijos bąpga’ kyla ije tik Vokietijoj, 
bet ir kitosė kapitalistinėse šdlysė,. Ant kiek bus tvirtas 
darbinįtikų bendras Grobtas, 4nt tiek darbininkai, pajėgs 
atmušti fašizmą ir vešti kovą prieš'imperialistų rengia
mą karą.

į ir 
apgauti kovojančiuš darbi- 
hinKus it" šuUikįįZtr1 juos nuo 
štidjimo į 'kovingas3 Raudo
nas Darbo Unijas.

J . t. ■ i ■’ ‘J ' , '

Klasė Ęrieš Klasę
“Tai tokioj padėtyj mūsų

kurioje yra taip vadinamas 
“Juodasis Buožtas,” kur ne
grai sudaro didelę didžiumą

, i, . . ’' i:
Trecia, kad toje teritori

joj negrams būtų suteikta 
pilna apsisprendimo teisė; 
teisė valdytis, kaip jiems 
patinka, teisė atsiskirti nuoį

buotis,;kad Komunistų Par-j viena darbininkų organizacijai 
tijos kandidatai gautų ne turi pagelbėti kareiviams šioj 
mažiau 1!,000,000 balsų bū- demonstracijoj ir , išreikalauti 
simuose

v i » i i

rinkimuose. Tas bonus 
bus galima atsiekei, jeigu. '• ' , 
mes visi’ energingą! dirbsi-/ 
me.

Viši dalyvaukite.;
■ ' L. Platt

t
' Jungtinių Valstijų, jeigu jie šiemet į ĄLDLD 11 kuo- 
nori.. Su tais reikalavimais j pą, Worcester, Mass., 
|dcd negrų, su revoliuciniais !gaUta 12 naujų narių.

jau
_ . o________________________ v-c ___ t Tai

— ------ u baltaisiais darbininkais ko-Į pagirtinas darbas draugų
Partija patiekia programą vo.š. priešakyj, vienybė baĮ- worcesterieciu! Drg. J. J. 

m _  • v/ i t I J • *1 ' '1 • • L; 4h •V-X * * ' A _ . ' -tųjų darbininkų, smulkiųjų 
farmerių ir negrų masių

klasės prieš klasę, progra
ma kovos iki galo nuverti
mui kapitalizmo. Tokiu bū- gali būt sudaryta 
du, kad Veštb -Tas milžiniš-1

n

kas kovas ir patapti simbo- 
lu ir pirmuoju-nese j u velia- 
vos kovos prieš kapitąlizmą, Partija 
kad priversti buržuaziją su
teikti-'koncesijas,' aš nomi- 
nuoju FJ/ V. pijezidentus ta parįiškė;
'Vieną, kuris yra? giliai įsi- ( .. L--t .>>i;
šaknejęš darbininkų klasėj,

“Vienatine Darbininku >

Fosteris, priimdamas kan
didatūrą į J. VS prezidentus,

Bakšys, kuopos sekretorius, 
rašo: “Mūsų kuoįa perei
tais metais šiuo laiku turė
jo pasimokė jusiu tik 39 na
rius, gi šiemet jau yra pasi- 
niokė jusiu 63' nariai, o 
“Klampynėje” sako, kad būk 
mes turime tik!,14 narių.”“ 
Tegul jie meluoja, ką tik no
ri, nes “Klampy: 
leidžiama’; kkd' purvinti ’ mū
sų judėjimą. ’

REIKIA PAŠALPOS
streikieriAms

DENVER, Colo. —
tudniolika tūkstančių cukri- vietai, 
nių ' runkelių darbininkų 
randasi kritiškoj padėtyj. 
Je jau kelintą savaitę strei
kuoja ir daugelis iš jų ran
dasi alkio padėtyje. Reika
lingi skubi pašalpa.

Havaną, Kuba. — Geg. 31 
trijose aukštesnėse mokyk
lose

Darbininkas.

MIRĖ 525 SVARŲ
1 Moteriškė

CHICAGO, III — Mirė 
Želia Steele, 525 svarų mo
teriškė. Paruoštas specialis 
grabas ir dvylika vyrų neš

eksplbdavo bombos, jos lavoną. Kadaise Steele 
ne”, tdm iF liekas • neužmuštą Vei- tesvėrė 130 svarų, bet nuo 

klausia • būvo valdžios pro- kėistoš ligos pradėjo nėsvie- 
vokatorių darbas. tiskai riebėti.vokatorių darbas.i(Tąsa 3-čiam pusi.)
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.MINAVIMAS IR PRAKALBOS DAR- 1 
BIN1NKŲ KLASES KANDIDATŲ

NUOTRUPOS

(Tąsa iš

Valstijų.” į laidoj telpa žinia iš “Vil
nies” šėrininkų suvažiavi
mo, įvykusio 8 d. geg. Ži
nia pavėluota lygiai dviem is 

.savaitėmis. Iš dienraščio 
į įstaigos žinia ėmė dvi savai-

James W. hord, kandida-'įj,—jg Chicagos j New Yor- 
tas ant komunistų tikieto į ^a.
vice-prezidentus, p r i imda- “ 

lė? nauda visaip darbininkų |republikoniška>- demokratiška 
klasės judėjimui.* valdžia.

gauti Kliubo narius ,darbinin Kliubo darbininkus narius. 
Lakai svarbu darbininkams 
šiuo momentu panaudoti poli
tinę kovą prieš kapitalistines 
partijas, kurios šalį privedė 

. Ka-

Tai prieš šią lietu- kus^ išvilioti iš jų bialsus 'ka- 
šis dalykas turėtų būti vi« .darbininkų konferenciją, 

' | prieš išrinkimą į konferenciją
delegatų, susiorganizavę visi 
darbininkų priešai, fašistai, so 
cial- fašistai ir renegato Pru- 
seikos pasekėjai, kaip kad L. 
D.S. 79 kp. fin. sek. J. Gu
daitis ir kiti. Jie per akis me
luoja, kad minimas kliubas 
“bepartyvis,” kad “niekur ne- 

/’ ū’ būk 
“įstatai neleidžią dalyvauti jo
kioj partijoj.”

Bet pažiūrėkim, ar ištiesų 
“niekur nesikiša į politiką,” 
kaip kad jie bando jieškot už 
save žioplesnių ir įkalbėti apie 
“bepartyviškumą.” Pereitą ru
denį, 1931., buvo municipaliai 

miesto rinkimai. Prieš

kalbamąs tuojau, kad su ru
deniniu sezonu būtų galima 
pradėti darbą.

Es-Džei.

HARTFORD, CONN.

valdžia.
kandidatams. Pas-

Lietuvių Amerikos Ūkčsų Poli- ga]įs kištis į politiką

Suvėlintos žinios
Mūsų 'dienraščių redakci- 

viešpataujančią partiją, į jos dažnai pastebi korės-

s"”'lini'1 "D,ily WOTk™"23 
goj. Bet darbininkai nega
li nieko nuo jų tikėtis, apart ——
tolimesnio tęsimo dabartį- i «N j DarĮ,ininltaj 

,nio skurdo ir bado. Jos yra i - °. 
kapitalistų klasės partijos.! Jungiasi 
Ateinančioj rinkimų kam-! 
panijoj progresyviai: Pin-' 
chotai, La Guardi j ai, La- 
Follettai, Muiiayai ii t. t. mas nominacija, tarp kito 
parodys demagogišką opozi- ko areiškč. ’ 

-I » TJT z-x w V y-s. «.»v 1 JXn 1 1

.U urv^a. Bet jie :' “Negrai gyvuoja šioje ša-j . .
kiekviena pamatine 1 Ivj kaipo tauta draugijos iš- slgy3 imįl- 1 asigyi imu bu- buvo pi įsiusta 

politiką. Jie yra <-• jy P mais darbai natvs nenasida- kampanijos konferenciją, ku-smulkiuju kapita- po septymasdesimts metų mais uawai patys nepasiaa , m Am iKom Partijos p 1 variinamn “ičliuncmvi Norint ką paveikti, rei- 'SauKia, Am. likom. lartijoslistų ir turtinsrųju farme-A^^P vauinamo įsnuosavi- . . ___ ’ t ^vovriio kondvai aii

ciją Hooverio valdžiai balsų 
gaudymo tikslu. Bet jie: 
rėmė I 
valdžios 
atstovai

pitalistų
kiaus tie patys ponai policijos 
buožėmis darbininkų galvas
skaldo ir kulkomis šeria, ka- prie baisiausios padėties.

pareikalauja da sandėliai lūžta nuo pervir- 
šiaus maisto, drabužių ir ra- 

stovi

da darbininkai 
duonos.

Kliubo valdyba su savo tai- kandų, geriausi namai 
kininkais sako, kad čia tai “ne tušti, o tuom pat darbininkai 
politika.” O mes, susipratę priversti badauti, nuplyšę, ba- 
darbininkai ir komunistai, sa- si vaikščioja ir iš namų mė- 
kome, kad .yra dvi klasės (daritomi.

Kliubo valdyba ir jos pri- 
Politika darbininkų tarėjai buvo suplanavę į Kliu- 

tz,. „ I v. , „ ,,u.. ....... , • . .i.

bininkų ir kapitalistų) ir dvi 
politikos.
ir politika kapitalistų. Kasįbo konstituciją įsprausti punk- 
prieš darbininkų . politiką, tas • tą, pagal kurį nariai susirgę ir 
prieš visą darbininkų klasę. Į į kiek biskį ilgiaus pasirgę ir iš- 
tą konferenciją kviečiama at-lėmę tam tikrą sumą pašalpos, 
stovai visokių sriovių lietu-1 nustoja ant visuomet savo pa-, 
vių organizacijų, d r a u g i jų, j šalpos, čia norėta Kliube pri- 
kliubų, nes darbininkų gyve-Į klausančius darbininkus pui- 
pimo reikalai yra visų bendri kiai apgauti ir darbininkams 

būtų buvę didelė skriauda, bet 
nariai tą suprato ir sumušė 
didžiuma balsų tą fašistų pla
ną, nepaisant, kad ir tam jie 
buvo susiorganizavę.

Tai Kliubo nariai visuomet 
privalo stovėti ant sargybos ir 

Reikia Pasa“; nesiduot fašistams save mul-

tikos Neprigulmingo Kliubo 
Valdyba ir Jos Vienminčiai 
Griežtai Atmeta Darbininkų 
Politiką. Bet Mielai Priima 
Demokratų, Republikonų ka

pitalistų Politiką, Buvo Pa
sikėsinę Nuskriaust Kliubo 

Sergančius Narius.

Gegužės 22 d. LAUPN. v.Q 
Kliubo įvykusiame susirinkime!’ .... . v. . .. . . .. ,.v. . . | pat rinkimus įvyko šio kliubo, ir visus kapitalistų kląse lygiai

1 et 18)K S• K V1C*** i *— . • • *x* t v • • • • i„ . . I v. ,. . . mepesims mitingas. Ir čia p. engia. .Bet Pasigyri-:“ Lprez>dentin1U atsjlank- (ž į. pasjunlim^ delegatų .
į užkviesti per kliubo fašistinękonferenciją balsavo virš 40 

mo " o"dabar krizis tatai atsidėjusiai dirbti. Lietuvių Frakciją. bendrai su. mo. u aaoar kuzis laiai >> . kitomis lietuvių darbininkų or-
dar pablogino ir atnešė ne-į Po pasigyrimų apsidai-! ganizacijomis, kuri įvyks bir-( 

skurdą negrų ; rius, pamatoma, kad ne vis- 
|kas yra taip, kaip manyta. 
Štai, “Vilnies” No. 116 d. A. 
B. rašo, jog lietuviuose dar
bininkuose matosi atsiliki- 

!mas. Jis sako: “Susirinki- 
.muose draugai tebekalba 
pesimistiniai, nusiminusiai, 
tartum pririštu liežuviu, 
tartum jų dabartinis gyve
nimas nespaudžia, kaip ko
kiomis replėmis. Jie skun
džiasi, bet nejieško išeities.”

Pasigyrimai ir Tikrenybė
Būna: kartais pas mus pa- į

rių.
“1 

jieškoti pagelbos pas sočia- ■ 
listų partiją, kuri nesenai 
turėjo savo konvenciją Mil-1 
waukee. Socialistų partija 
yra trečia kapitalistų parti
ja. j

“Pavojingiausi iš visų 
socialistų partijos dalių yra 
taip vadinami ‘kairieji’ ir 
kraštutiniai elementai, ‘mi-' 
litantai,’ mustijiečiai ir ko-i 

• munistai renegatai. Tie ele- i 
mentai atlieka specialę už- [ 
duotį pridengimui reakcinės j ■

apsakomą ’ '
: masėms. Mieste po miesto 
ir visose šalies dalyse vienas 
iš trijų negrų darbininkų 
yra be darbo.

i “Negrai buvo atskirti nuo ' 
baltųjų armijoj; jie buvo į 
diskriminuojami ir lynčiuo- 
jami. Sugrįžus jiems į šią 

•šalį, daugelis iš jų buvo nu- 
lynčiuoti bebūnant apsiren- 

:gus jiems Jungtinių Valsti
jų armijos uniforma.

“Dvi kapitalistų partijos,

želio 23 d., Laisvės Choro sve
tainėje, 59 Park St., vakare. 
Šios konferencijos tikslai: už- 
girti nominuotus į preziden
tus ir vice-prezidentus Komu
nistų Partijos kandidatus, ku
rie nominuoti nacionalėj kon
vencijoj, įvykusio Chicagoj, 
geg. 28-29 dd., 1932. Konfe
rencija šaukiama i 

j planų propagandos 
luž darbininkų klasės 
tus.

Reikia plačiausiai

išdirbimui 
pletįmui 

i kandida-

agituoti
Je, tai Šitaip kalba draugas darbininkus, išaiškinti svarbą 

_ . , i aplankęs daugelį kolonijų, šių rinkimų, kada apie 13,000,-
politikos Hillquitu, Thoma-! republikonų ir demokratų, patyręs dalykus. 000 darbininkų neturi ir nega-
sų, Brounų ir t. t. debesiu i gelbsti pravesti atakas ant 
revoliucinių frazių. Sočia- į negrų masių. Socialistų 
listų partija yra darbininkų i partija, nepaisant jos nu- 
klasės priešas. Tai yra da- duodamo draugiškumo lin-

“Delko LDSA Centras Turi 
Būti Chicagoj”

Ii gauti jokio darbo; kada 
visa darbininkų klasė kenčia 
didžiausį vargą po Hooverio

balsavo virš 40 
į valdybą) kapitalistinės parti- • narių. Bet prieš balsų fašisti- 
!jos kandidatas ant majoro, j niai elementai priskaitė dau- 
dabartinis majoras, ponas Ran
kin, su kitu buržuaziniu pašle
mėku. Kloubo pirmininkas ir 
kiti kliubo politikierėliai fa
šistai net nosia žemę siekė 
“kloniodamiesi,” spaudė ir lai
žė rankas kapitalistiniams po
litikieriams. Dabar tas ponas 
Conn, valstijos bedarbių dele
gacijai, geg. 17-18 dd., atsisa-Įšistinės valdybos, sudaryti kai- 
kė suteikti nakvynes, maistą,.Į rįjį darbininkų sparną-frakci- 
vakarienę ir pusryčius.

Tokiems darbininkų 
dotojams, nevidonams, 
kratų, republikonų ar 
buržuazinėms partijoms kliu
bas eina tarnauti; jiems pra
kalbas rengia; visokius kapita
listų pašlemėkus kviečia į 
kliubo susirinkimus kalbėti už 
kapitalistų partijas, kad ap-

giau. Daug narių susilaikė 
nuo balsavimo.
kyt.i, kad fašistiniai gaivalai 
buvo iškalno gerai prisirengę, 
visos jų sriovės susivienijo 
prieš darbininkus. Darbinin
kai, Kliube priklausanti, kurie 
sudaro nemažiaus 95 nuoš., 
privalo, nepaisant Kliubo fa-

kinti.
Senas Kliubo Narys.

išnau- 
demo- 
kitoms

ją ir per Kliubo reakcionierių 
galvas išrinkti savo delegatus 
ir atstovauti konferencijoje

New York. — Numirė di
delės spaustuvės savininkas 
C. H. Young, paliko grynais 
pinigais $681,390. Tuo tar
pu daug jo spaustuvės dar
bininkų randasi bedarbių 
eilėse ir badauja.

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

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

8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.
■—•—■d —-y* ■ ■■■M w " • * • • • -Blr

lis kapitalistų išnaudojimo kui negrų, pamatiniai laiko- šitokia antrašte tilpov“Vil- 
—-si tos pačios linijos ir tos ny,” 24 d. geg., straipsnelis.

! pačios politikos Amerikos Pamatęs tąjį straipsnelį,
• Darbo Federacijos ir vieš- maniau rasiu aiškias išva- Į 
.pataujančios klasė: 
negrų masių

mašinerijos.
“Komunistų Partija taip

gi persergsti darbininkus 
nuo parsidavusių, fašistinių 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadų. , . < -

“Komunistų Partija yra 
vienatinė partija, kuri gina 
darbo masių interesus. Vien 
tik jos programa patiekia 
būdus įgijimui pašalpos čia 
ir i

linkui das, kodėl gi LDSA centras ■
. , turėtų būti keliamas Chica- ' 

gon. Bet perskaitęs, pama-1 
’čiau, kad apsirikta. Vieton 

įrodo, įrodyti “kodėl,” straipsnelio
Bendra Kova

“Pats gyvenimas
kad negrai darbininkai jūn- autorė O. V. įrodo, kaip ge- 
giasi į kovą kartu su baltai-1 rai yra darbuojamasi Chi- 
siais darbininkais; negrų ir cagos apielinkėje. Ten kuo-UUUU& paocwpvo via. z cj t — - - , . i

ir dabar del badaujančių,^1^, darbininkų kovos pos auga, ten jos gerai vei-, 
Minsiu; vien tik ji rengia, ke- Į^a> Chicagoj, prieš mėtymą kia, geriau prisitaiko prie , 
lią del galutino išliuosavimo. jiš naimh kova už bedarbių naujų sąlygų paaštrėjusios) 
Komunistų Partija šaukia pašalpą Clevelande, kovos klasių kovos. Ir ant galo,[ 
darbininkus organ izuotis anglies kasyklose West Vir- as to viso padaroma išvada, 
del militantiškų kovų dabar ;gi™joj ir Pennsylvamjoj. ” -- — ——

i prieš badą ir prieš karą. | “Negrai darbininkai P - ( - - -
Šaukdama rengtis panaiki- taipgi^ pradėjo kovą į Mano supratimas kitoks, 
nimui kapitalistų išeities iš Pf^š baltųjų žemvaldžių rpen, ^ur geraį vįskas Seka- 

'krizio masiniu badu ir ka- viešpatavimą.
ru, Komunistų Partija siū
lo revoliucinę išeitį iš kri- gai nesibaigia valdančiosios O jei nqrima pasakyti, ir jei | 
zio per klasių kovą ir nu- klasės baltaisiais agentais, riaip suprantama, jog kur i 
vertimą kapitalizmo ir įstei- bet taipgi jų randasi tarpe Centras, tai ten ir organi- 
gimą darbininkų ir farme- negrų politikierių ir reakci- zacija gali geriau bujoti,— 
rių valdžios. ! nių organizacijų, kaip tai tuomet reikia žiūrėti, kurioj

“Jungtinių Valstijų Ko-; National Assaciation for the kolonijoj ar apskrityj orga- 
munistų Partija yra dalis | Advancement of Colored nizaeijos bujojimas yra že- 
didžiosios pasaulinės Lenino • People. imiausiame laipsnyj, ten ir

“Komunistų Partija kovo-!ke,ti orsaniMcijos Centra- 
ja už besąlyginę politinę, I

; Siųsti Instruktorių per 
Kolonijas

xjvj ii a cimoj i v cviujuj. i Centrui čia esant, oi gani- (
Negrai darbininkai pie-lzacija geriau bujotų.”

si, tai jau įrodoma, kad ir 
“Negrų darbininkų prie- be Centro buveinės sekasi.

^partijos—Komunistų Inter
nacionalo. ’Ji yra broliška
partija didžiajai Rusijos ę,Komunistu Partijai, ^ ekonominę ir socialę lygybę 
nušvietė pasaulinės revoliu-|c e! ,neFrlJ maslų’ koY°Pa i 
cijos kelią, ir pergalingai vy-P.rie® ,vlsas Tose kolonijose, kur buvo
kiną Penkių Metų Planą, surengtos politikos studiją-
del ko net, visas pasaulis ste- ’°” 
bisi. Ji taipgi yra broliško
ji partija didvyriškai Japo
nijos Komunistų Partijai, 
kuri taip narsiai kovoja 
prieš imperialistinį karą, ir 
Chinijos Komunistų Parti
jai, kuri dabar kontroliuoja 
didelius Chinijos plotus. Ji 
yra broliškoji partija Vo
kietijos Komunistų Parti
jai, kuri smarkiai rengia 
milionus Vokietijos darbi
ninkų del revoliucijos.

“Komunistų Partija Ame
rikoj dar palyginamai yra 
maža, bet jos rankose ran
dasi ateities likimas milionų 
darbininkų šioje šalyje. Re
voliuciniai darbininkai ir 
fąrmeriai išbudavos ją į v

visų negrų nuo baltųjų at-;vim0^ raokyklos, sakoma, 
skyrimų kiekvienoj srityj.Ji lankjusjeji pamokas, žymiai 
kovoja uz negrų apsispren-| ilavįnJ0 rTai įro. 
dime> teisę Juodajame Ruoz-’į, kad ir ki«ur refkia 
te kur negrai sudaro di-; Jkias ’mok klas stei ti Ma_ 
dziumą gyventojų Visi, tie ;žesn-se kolįnijose la§ai jau. 
reikalavimai gali but atsiek- čiamas trQkulįas JnstruJkto- 
ti per tampriausią kovos j Ar mūsų organizacijų 
vienybę negrų darbininkų ce^trai negailtų suplanuo- 
su baltaisiais darbininkais it. ir • Kti kefiauj£ntį in. 
pries kapitalistinę pnespau- • truk£ori* per visasJ]ietuvių 

kolonijas? Tokio instrukto
riaus kelionės lėšas ir gyve
nimą galėtų padengti dali
nai centralinės organizaci
jos, ir dalijai pačios koloni
jos. Juk jei toks instrukto
rius žymiai prigelbėtų pra
plėsti mūsų organizacijų 
narių žiniją, klasinį sam- 
Iprotavimą, tai gi būtų dide-

dą.
“Priimdamas nominaciją 

į vice-prezidentus, aš drąsiai 
ir be jokios baimės išstaty- 
siu priekin Komunistų Par
tijos rinkimų platformą ir 
šauksiu negrų mases kovoti 
kartu su baltaisiais darbi
ninkais už tuos reikalavi
mus,” . ’.

Ar Užsitrauki?

Tylėjimas 
gali būti auksinis

♦. • bet ar dėl to kiti 
cigaretų skelbimai paprastai 

tyli šiuo klausimu?

’I/’’’’ ADA teisybė skaudi - labai naturaliska 
vengti dalyko! Užsitraukimas senai buvo 

“neliečiama” tema cigaretų skelbimuose. Ir 
nenuostabu. Kiekviename tabako lape - net 
geriausio ir lengviausio - gamta slepia tūlus 
nešvarumus, kurie, jei nepašalinti, nepalankūs 
jautrioms gleivėms!

Ir kadaiigi, žinodamas ar nežinodamas, kiek
vienas rūkytojas ar rūkytoja užsitraukia kokią 
nors dalį dūmų iš savo cigareto, Lucky Strike 
išvystė tų didį mokslišką procesą, kuris pašalina 

i

tūlus nesvarumus. Luckies tą procesą išrado. 
Tik Luckies jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Daugiau kaip 20.000 
gydytojų, kuriems buvo duota išbandyti Luckies, 
pamatuodami savo nuomones savo pačių patyri
mu rūkyme, pareiškė, jog Luckies mažiau erzina 
gerklę negu kiti cigaretai.

It’s toasted
T ■ . . .1 ' 4 1

’ O. K. AMERIKA
'ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMAVO modernilkų 
minulių su pasaulio geriausiais lokių orkestrais ir Lucky Strike 
iiniomis, kiekvienų Antradienio, Ketvirtadienio, ir Seltadienio vakarų, 

, ’ , per N.B.C. Radio tinklų.
‘. ■ ’ l' ;•• •
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B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA —
Nenoriu ir tiek!
—Ar del draugiškumo su Žuravlievu?—

—-
, CHESTER, PA.

ALDLD^ 30 kp. susirinkimas bu 
’ ... k ry

te, Lietuvių Kliube, 339 E. 4th St. 
Visi draugai malonėkite ateiti, nes 
turime daug visokių svarbių reikalų 
kurie reikės apsvarstyti. Atsiveskit 
naujų narių.

Sekr. P. Kašarauskas.
(130-131)

PATERSON, N. J.
ALDLD. 84 Kuopos susirinkimas 

’. birželio, 10 vai. iš ryto, 
Holsman St., Paterson. Draugai, 

1 malonėkite susirinkti visi nariai, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti. 
Artinasi 2 Apskričio konferencija, 
reikės išrinkti delegatai į konferen
ciją. Taipgi atėjo antras tomas kny
gos “Religija;” šiame susirinkime 
gausite ją.

Org. S. Auliukonis.
(130-131)

J..'.'“'.'; " v ' tl '. 'v- l,r’I 
berman pareiškė, 
gystės , konstitucija: nurodo, 
kad komitetas yra renkamas 
du sykius į metus, tai yra, me
tiniam susirinkime pusė komi
teto, o kita pusė pusmetiniam 
susirinkime. Bet jis nori pa
tirti, kiek narių yra, kurie no
ri, kad būtų perrinktas visas 
komitetas, šis klausimas taip 
pat leista apkalbėjimui. Kal
bėjo po du iš abiejų pusių po 
tris minutes. Pirmiausia, iššau
kia P. Grekštą. Jis kalba prieš 
komitetą, kaltindamas jį pasi
sako, kad jie, Kavolius, Grekš- 
tas ir jų pasekėjai padavė 
draugystę į teismą ir, reika
lauja, kad būtų išrinktas nau
jas komitetas. Matot, kokias 
nesąmones kalba. Jie nuklam
pojo į teismą, padarė didelius 
iškaščius ir už tai komitetas,, 
kuris giria draugystę, kaltas. 
Antras kalba J. Kalinauskas. 
Jis kalba aiškiai, nurodyda
mas, kad draugystė per visą 
savo gyvenimą renka tik pu
sę komiteto ant sykio, ką ir 
konstitucija nurodo. Antra, tai

i metai,

kad diau-fy-’ Pirm$ seredą po, pirmam

(Tąsa)
—Gerai darai, Vasilieve,—ramiai kalbė

jo Maksimas.—Senai jau tau laikas,—nusi- pajuokavo Miščenko.
............................ —Tai ne jūsų dalykas!—suriko nervin

gai jis.—Nuo jūs greitai visi pabėgs!
Na jau , na, draugai bus su mumis, o 

tavęs ir nereikia!—sušuko Miščenko.
Maksimas padėjo į baksiuką bilietus. 

Kamenievas ramiai vartė žurnalą.—Kaip 
kurių gaila!

—Na, ar tu matei, drauge, kaip žmogus 
nuspjauna nuo tilto į plaukiantį vandenį? 
—paklausė jo Maksimas.

—Na?
—Supranti, ir čia yra pavasaris, vandens 

išsiliejimas. Komjaunimas tai vandens iš
siliejimas, ir toki elementai, tai ant jo pa
viršiaus šiukšlės, ir spjaudalas yra spjau
dalu patol, pakol jį nesumaišo vanduo.

—Na?
—Tai ir Vasilievas buvo niekas, kaip i 

spjaudalas mūsų tarpe.
- m • i •+• i • Teisingai! sušuko Aporenko.—Jo vi- gis komitetas jau keli

klauso, nuo 1923 metų—lai ką, pasitrauki, į saj negaila ir gerai, kad pasitraukė, o tai kaip tarnauja del draugystes

juokė, ir atsisukęs į jaunimą-kalbėjo:— 
Mat kokis, manė—įstos į komjaunimo kuo
pą, tai mes jį tuojaus pasiųsime į augš- 

' tesnę mokyklą. 0 čia mes, griežnieji, ir 
nepasiskubinome. Tai kam jam dabar 
komjaunimas? Negera pas tave; Žurav- 
liev, kompanija, blogai!

—Nuo jūs visi išbėgios!—piktai numetė 
Vasilievas.

—Ne, neišbėgios, o jūs ir nereikia!—me
tė jam Kamenievas.

—0 tokių, kaip tu, tai mums ij* nereikia! 
—įkirto Miščenko.

•—Reiškia, ir likite sveiki! Einame; Žu- 
ravliev! į

Žuraviievas pasimlndžiukavo ant vietos, 
nedrąsiai pažiūrėjo į Maksimą ir išėjo.

—Kas toliaus?—ir Maksimas paėmė tre
čią bilietą—Železniakas, Dimitrius, pri-

Železniak? i .... . ...
—Taip!—atsakė žemai nuleidęs galvą. .
—Na, o ką gi tu, ar sukvailiojai!—suriko pastebėjo’Miščenko? 

Aporenko.—Ko gi tu pasitrauki?

PRANEŠIMAI E KITUR Į sekmadienį, 5 d. birželio, 10 vaikas ir konstitucijoj' pasakyta? 
Atsakymas: Negerai. Bet jie 
(skundikai) melagingai pasta
tė klausimą. Pirmas, tai kons
titucijoj nėra pasakyta, ko
kią dieną turi būti laikomi su
sirinkimai. Konstitucijoj tik 
pasakyta, kad kiekvieną mė
nesį turi būti laikomi susirinki
mai. O pirmą seredą po pir
mam, tai tik tradiciniai buvo 
laikoma. Antra, tai jie ne
pasakė, kad komitetas minėtoj 
tradicinėj dienoj negavo sve
tainės. Tokiu būdu susirinki
mas buvo sušauktas vieną sa
vaitę vėliaus. Tai koks čia 
komiteto prasižengimas ? An
tras jų klausimas ,tai ar ko
mitetas turėjo tiesą kovo 9 d., 
1932, neleisti jų (narių) į su
sirinkimą ? Atsakymas: Tas 
buvo padaryta klaidingai. Bet 
ir čia jie neapsiėjo be melo. 
Jie sakė, kad neleido jų na
rių, o tikrenybėje buvo leidžia
mi visi nariai. Tik buvo sulai
kyti patys triukšmadariai. Jie 
jau apie metai laiko, ‘ kaip 
dezorganizuoja draugystės na
rius, skleisdami bjaurius me
lus ir provokacijas. Beveik 
kiekvienas susirinkimas buvo 
per juos išardytas. Ir komite
tas, turėdamas daug svarbių I gi 
draugystės reikalų, kurių bej - 
susirinkimo negalėjo atlikti, ir 
matydamas, kad draugystei 
gręsia pavojus, kuomet keli 
karštagalviai, išlaukinių priešų 
mokinami, kėlė draugystes su
sirinkimuose triukšmą,—turė
jo palaikyti tvarką. Kitokios 
išeities nebuvo, kaip tik palik- 
ti triukšmadarius uz durų, n kp., 5 d. birželio—June,
kad būtų galima atlaikyti SU-1 ant Rusų kųpinių. ^ Pradžia JO vai. 
sirinkimas, ir atlikti nors bū-1 
tiniausi reikalai. Kas buvo ir programa, prakalbos ir dainuos Ly- 
padaryta.

Mano supratimu, kad kiek
vienas gero velijantis draugys
tei narys, pasakys, kad komi
tetas padarė gerai.

Susirinkime Buvęs.

BUFFALO, N. Y.
LDS. 23 kp. susirinkimas įvyks 5 

birželio, pas drg. P. Banevičių stu- 
boje, 176 Division St., prasidės 2 
vai. po pietų. Tą pačią dieną ir to- > 
je pačioje vietoje, 3 vai. po pietų, Į 
bus APLA. 25 kuopos susirinkimas. ■
Visi nariai abiejų organizacijų da-1 įvyks 5 d. 
lyvaukite susirinkimuose ir atsives-159 Holsma: 
kite nauju kandidatų į kuopas.

Sekr. P. M. Garison.
(130-131)

WORCESTER, MASS.
Gerb. Draugai ir Draugės! Lietu

vos Sūnų ir Duktei-ų Broliškos Drau
gijos pusmetinis susirinkimas įvyks 
7 dieną birželio (June), 1932 m., 8 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St., Worcester, Mass. Šis 
susirinkimas yra šaukiamas atvirutė
mis todėl, kad bus svarstoma Drau
gi jo pastovaus iždo klausimas , 
kiekvieno nąrio bei narės yra priva
lumas* būti ir balsuoti už tai, kaip 
jam patinka arba kur bus Draugijai 
ant naudos.

ir DB. Draugijos Protokolo Sekr. 
' ) J. J. Bakšys.

(130-131)

HARRISON, N. J.

LS

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo lietuvių kuopos susirinkimas

vakare, Kubio svetainėje, 79 Jack- 
son St., Newarke. Visi draugai tu
ri stengtis atsilankyti, nes turime 
daug svarbių dalykų aptarimui.

Sekretorius.
(130-131)

PHILADELPHIA,-PA.
Labai svarbus Bedarbių Tarybos 
kuopos susirinkimas bus ketvirta-

Bus 
su labai

Visų bedar-

,tai i įvyks pėtnyčioj, birželio <3 d., 8 vai.

Nepaprastai Linksmas Išvažiavimas i 1 __
Rengia Liet. Darbininkų Susivie- dienį, 2 d. birželio, prasidės 7:30 vai. 

nijimo Am. 125 kuopa iš Kearney, vakare, 1011 Fairmount Ave.
N. J., ir Am. Liet. Darb. Literatūros distrikto organizatorius 
Draugijos 136 kuopa, nedėlioj, 5 d.1 svarbiais pranešimais, 
birželio—June, 1932, Kulausko Dar- 1 bių užduotis būtinai dalyvauti.
že, Nutley, N. J. Prasidės 1 vai. 
po pietų ir tęsis iki sutemimo. Šie

■ ■■ i—

šeštadienį, 4 d. birželio, Rusų na-
tyno Choras, iš Newarko, vadovau- me, 995 N. 5th Sts., 8 vai. vakare, 
jamas B. šalinaitės dainuos šiame prasidės Bedarbių Tąrybos rengia- 
išvažiavime. Amerikoniška ir lietu- ‘
viška muzika grieš šokiams; bus pra-

i vistiek būtų reikėję jis išmesti.
* —Bet jis dabar bandys kenkti mums,— | Nėra nei mažiausios priežas- 

............. , i ties, del kurios komitetas turė- 
—Na, jau jo motiną taip ir kitaip, lai jis ta pasitraukti. Ir reikalavo, 

kad būtų renkami tik tie, ku
riems pasibaigus tarnystė. 
Kalba A. Pinkevičius (iš skun
dikų pusės). Jis pirmiausia 
pradėjo rėkti, net pakartoda
mas, “žiūrėkite, ką komitetas 
šiandien padarė.” Bet nepa- 

' sakė, ką padarė, tik šaukė, 
kad, girdi, išmeskim visą ko
mitetą ir išrinkim naują. Ir 
tuom jo kalba baigiasi. Ket
virtas kalba A. Lukaitię^ se
nas draugystės darbuotojas. 
Jis kalba rimtai, faktais sumu
šė visus skundikų nesąmonin
gus užmetimus ant komiteto. 
Remdamasis konstitucija, rei
kalavo, kad būtų renkama tik 
tie, kuriems yra pasibaigus 
tarnystė, nes kitaip būtų lau- 

1 žymas konstitucijos.
i šis klausimas buvo balsuo
jamas viešai, ir didelė didžiu
ma rankų pakilo už dabartinį 
komitetą, kad būtų renkama 
pagal konstituciją ,tai yra, tik 
tie, kuriems pasibaigus tarnys
tė.

I. Glauberman užklausė, 
kurie nariai mano, kad ir po 
šio susirinkimo nebus taikos, 
tai pakelkit rankas. Pakėlė ran 
kas priešingosios pusės vadai 
(skundikai) ir keliolika jų su
klaidintų pasekėjų. Aiškiai 
pasirodė, kad jie nesiškaitys 
su jokia didžiuma ir stengsis 
draskyti draugystę. O užklau
sus, kurie nariai mano, kad 
gali būti taika, iškilo milži
niška didžiuma rankų. Reiš
kia, pažangieji nariai nori tai
kos. I. Glauberman vėl klau
sia, “kurie nariai nori, kad 

; būtų perskelta draugystė, pa- 
, kelkit ranką.” Šis klausimas 
priešingąją grupę padėjo į 
keblią padėtį. Jie nežinojo, 

i ką daryti, kelia rankas ir vėl 
įstaiga leidžia žemyn. Pažan- 
1 giųjų pusės nariai nei vienas 
nepakėlė rankos. Paskutinis 
I. Glauberman klausimas bu
vo, kas nesutinka su didžiuma, 
gali apleisti susirinkimą. Bet 
neapleido susirinkimą nei vie
nas narys. ,

Toliaus buvo duoti klausi
mai I. Glaubermanui. Aiš
kiai nugirdau šiuris klausimus: 
1. Ar Kavolio, Grekšto grupė 
turėjo tiesą užpulti draugystės 

I komitetą ir užgriebti draugys
tės knygas? Atsakymas: Ne
turėjo. 2.. Ar minėta grupė 
turėjo tiesą susirinkti kovo 2 
d., 1932, draugystės vardu, 
išsirinkti komitetą ir viešai pa
siskelbti, kaipo legalis drau-1 
gystės komitetas? Atsaky-j 
mas: Turėjo tiesą susirinkti,| 
kaipo asmenys, bet neturėjo! 
tiėsų laikyti susirinkimą drau
gystės vardu ir rinkti komite
tą. v

Priešingosios puses ^klausi
mai nugirsti šie : 1. Ar komi-! 
tėtas gerai' darė, kad' nešaukė 
dtaugystės susirinkimą toje 

: dienoje, kurioje priklauso, t.
• : ' . L * ’ : n 5.' : *.•

—Na... na ir taip negerai, ir taip bloga, pabando!—grūmojo diktas Čubatyi. 
—kalbėjo įraudęs ir galvą nuleidęs Zelez-. 
niakas.

Na, tu, drauge, geriau 
galvok gerai!—draugiškai 
mas.

—Gerai, aš apmąstysiu.
—Romanenko, Trofimas. 

pasitrauki ?
Romanenko augštas ir ramus vyras, jis 

dar pirmi metai komjaunime. Visada lan
kydavo susirinkimus, sėdėjo kampe, drau
gai netraukė jį prie jokio darbo.

—Tai ką, pasitrauki?—vėl paklausė 
Maksimas.

—Ką gi, aš čia tik veltui laiką leidžiu,— 
ramiai atsakė Romanenko. Komjaunimas 
tylėjo, net ir karštasis Kamenievas ramiai 
žiūrėjo į Romanenko. O jis tęsė;—Štai jūs 
turite pakankamai darbų, mokinatės, tai 
vis gerai. O aš nieko ’neveikiu ir man jo
kio darbo neduodate. Tai kam dar man 
komjaunime būti ? ' ta *

—O jeigu ir tau, drauge, duotume dar- 
,bo?—paklausė Maksimas.

—Dirbčiau!—-karštai atsakė Romanen
ko. , . . .

Na, drauge, duosime tau darbo. Čia jau apsirengę, vieni su skūrinėmis kepurė- 
mūsų kaltė, kaip mes tave pražiūrėjome ir ! tai arklių prižiūrėtojai, kiti su lem- 
netraukėm į darbą, štai, imk bilietą ir Prie šono, jis vėl prisiminė, kaip jis 
dirbsime bendrai, — nuoširdžiai kalbėjo P1™1.au aiškino mainieriams apie Sovietų 
Maksimas. Romanenko ramiai paėmė bi- vaiužią, sveikatą, kalbėjo komjaunimo var- 
................. du ir tt. Jis stengdamasis nusivyti tas

' mintis ir priėjo prie mainierių.
—Sveikas, komsa!—pasveikino jį senis

pagalvok! Pa
kalbėjo Maksi-

O tu kodėl

netraukėm į darbą, štai,’ imk bilietą ir 
dirbsime bendrai, •

ir veda jos reikalus teisingai.

* *

Žuraviievas dirbo toje pakaitoje, kuri 
prasideda nuo antros vaalndos po pietų. 
Kaip pusė po vienai jis atėjo į drabužių 
persirengimo kambarį ir apsižvalgė. Vis
kas buvo po senovei, bet jis jautėsi kitaip, 
kažin kaip, nesmagiai. Jam atrodė, kad 
su šia diena kas tai labai pasikeitė. Dar 
jis nepriprato prie minties, kad jis jau dau
giau nėra komjaunuolis ir prisiminė, kaip 
visada senis Mitei pasveikindavo jį: “Svei
kas, komsa!” ir klausinėjo apie komjauni
mą, ką jis dabar galės seniui atsakyti? 
Kada jis tą apgalvojo, jam pasidarė nes
magu ir, kad nusikratyti tas mintis, jis 
pradėjo žvalgytis aplinkui bet nusiraminti 
negalėjo, štai ten ir raudonas kampelis, 
kur Žuraviievas jausdavosi savas, ten jau
nintas 'lošia šachmatus, skaito dar
bininkai laikraščius—pirmiau, kada jis bu
vo komjaunuolis, jis ten kalbėjo apie par
eigas, komunistinio jaunimo. Jam ir vėl 
pasidarė nesmagu, ir jis nusisuko į kitą 
pušį. Ten stovėjo grupė mainierių. Mai- 
nieriai kiekvieno darbo skyriaus buvo ki- 
J _ • . • •• - _ - -

pomis prie šono, jis vėl prisiminė, kaip jis

lietą ir įsidėjo į kišenių.
, —Na, paskutinis, Osačyj, Povilas, narys 

pirmi metai.—Jis augštas vaikinas, žurav- 
lievo bendras darbe.—Na, kodėl pasitrau- Mitei. 
ki?

BAYONNE, N. J.
Daugiau Žinių iš DLKV. Drau
gystės Visuotino Susirinkimo

DLKV. Draugystės visuoti
nas susirinkimas, laikytas ge
gužės 18 d., 1932, Lenkų sve
tainėj, 35 E. 23 St., Bayonne, 
N. J., buvo šauktas sulig ins
trukcijos teismo, Master of 
Chancery, per teisėjo pagelbi- 
ninką, Izadore Glauberman. 
Susirinkimo tikslas: patirti 
aiškiau visus dąbartinius drau-' 
gijoj nesutikimus' ir, jei būtų 
galima, juos prašalint, kad at
eityje draugijoj būtų tvarka.

iiiiamamaiiisiiianiaiiiOHiBiiiBiitgiii

(Tąsa bus).

pataisyti.
Glauberman sako,
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pat stalo, kur sėdėjo teisėjo grafai turėtų būti 
pagelbininkas I. Glauberman Toliau I.
ir advokatai. Antrą iššaukia had jeigu jūs esate šios drau- 
kalbėti iŠ apsigynėjų pusės K. gijos nariai ir jei jūs pajėgėte 
čiurlį. Jis kalba aiškiai, fak
tais nurodydamas

sudėti 7,000 dolerių, tai jus
tais nurodydamas pataisytos juos ir sunaudokite del savų 

| konstitucijos naudingumą del reikalų.
draugijos. Ir da bando ką 
syarbaus pasakyti, bet išsibai
gė laikas ir sulaiko jo kalbą.

Trečią iššaukia kalbėt vėl iš 
skudikų pusės, P. Grekštą. 
Jis irgi aprodė, kad kalbėjo už 
senąją konstituciją. Tik aš 
abejoju, ar kas galėjo supras-

o

o

mas vakarėlis. Apart įvairios ir il
gos programos, bus rusiškų išdirbi- 

banti ir bedarbiai skaitlingai užei- 
eikite pasigėrėti daile ir turtinga 
programa ir paremti bedarbių veiki
mą. Įžanga, dirbantiems 10 centų, 
bedarbiams veltui.

Komisija.
(130-131)

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 i laiką, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarimui. Taipgi 
nepamirškite naujų narių atsivesti.

Org. U. M. šimoliunienė.
(129-130)

CLEVELAND, OHIO
LDS. 55 Kuopos Nariams

Ketvirtadienį, 2 dieną birželio, 7:- 
30 vai. sharp įvyks LDS. 55 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Visi nariai 
turi būtinai susirinkime atsiimt na
rystės paliūdijimus. Taipgi turime 
kitų svarbių dalykų aptarimui.

J. M.
(129-130)

įkalbos, įvairūs žaislai, skanių vai- ■ njų paroda (arba perstatymas). Dir
gių ir gėrimų,

| KELRODIS: Iš Newarko važiuo- 
| kite Paterson arba Nutley karais, 
iš Kearny važiuokite Journal Squa
re busais. Nutley’je išlipkite ant 
Franklin Ave. ir eikite po kairei iki 
Harrison St., ten vėl sukitės po 
kairei ir eikite iki vietai. P. S. 
jei tą. dieną lytų, ta piknikas bus 
perkeltas ant toliaus.

(130-132)

SHENANDOAH, PA.
Pirmas šį Sezoną Piknikas

Rengia Lyros Choras bendra] su
Pradžia 10 vai.

I ryte. Nauja' patogi platforma šo
kiams. Gera muzika. Bus puiki 
ros Choras. Programos pradžia 5 
vai. vakare. Valgių ir gėrimų nesi- 
vežkite, nes piknike gausite iki so
čiai.

KELRODIS: Iš Shenandoah, va- 
žiuokitė N. Main St. Ringtono keliu, 
baigiant pravažiuoti kapines temy- 
kite sainą ir ten sukite po kairei.

Kviečia Visus Rengėjai.
(130-131)
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežasčių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojirigumas. 
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, mąnkštinimasi. 
Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų ir akių tinkama priežiūra. 
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 

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

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

šią knygą gaus dovanai

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

žmogaus neprieteliai—katarihi 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. 
Skarlatiuri, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakės ir t.t.
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas. nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žoles.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės;

, Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas; negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšąšiai, šunvotės, votys pakunėš. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-
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O jeigu eisite į “kor
tą,” tai jūsų pinigais pasinaų- 
.dos teismas ir advokatai.

Pažangieji nariai iš pat pra
džios šio nesusipratimo kalbė
jo priešingosios1 pusės nariams, 
kad reikia vengti teismo, sten- 
gkįmės susitaikyti be teismo, 
nedarykime didelių išlaidų 

Bet dalis narių 
kia ketvirtą, t.y., tame klausi- j paklaūšė savo klaidingų vadų, 

'kurie yra įmokinti Plungio, ir 
padavė draugystę į teismą.

Bet' aš čia noriu tart kele
tą žodžių į priešingosios pusės 
narius. Draugai, dar yra pro
ga ištraukti draugystę iš teis
mo ir išgelbėti jos iždą, kuris 

i už- 
O kad tą pa

daryti, tai jūs turite vyti tuo
jaus iš savo tarpo jūsų klai
dingus vadus, kurie su Plun
gio patarimu yra pasiryžę su
draskyti mūsų draugystę. Ei
kite sykiu su didžiUmri pažan
giųjų narių ir su dabartiniu 
legaliai didžiumos narių išrin
ktu komitetu, kuris deda visas 
pastangas, kad išlaikyt drau
gystę čielybėje. Tad, pagalvo
kite ,draugai, kol nevisai vėlu.

Kitas klausimas, tai kas link 
draugystės komiteto. L Glau-

ti, ka jas norėjo pasakyti.?šau-1draugystei.
1 • 1 x X S J' ! 1 f '• . I* „1,1 -į 1-

enyje draugijoj dūlu tvarxa. ime paskutinį kalbėtoją,, M.
Susirinkimą atidarė ir tvar-1 Panelį. Jam einari't kalbėti, 

kė Izadore Glauberman, 8:45 iš skundikų keli buvo- pradėję 
vai. vakare, dalyvaujant abie- baubti, bet greit buvo numal-
jų pusių advokatams. Skun-
dėjų pusės buvo Dembe, ap- minutes pajėgė gana

« « • * -r Į niintri Antį n v»i n m o Visigynėjų pusės Isserman.
Susirinkime Draugystės na

rių dalyvavo 171. Pirmiausia 
buvo iššaukti narių vardai. 
Paskiaus pakeltas klausimas, 
kas link konstitucijos, kuri se
niau buvo pataisyta. I. Glau
berman pareiškė, kad jis leis 
kalbėti konstitucijos klausimu 
po du iš abiejų pusių ir po 
3 minutes laiko. Pirmiausia 
iššaukė skundėjų pusės J. Ka
volių. Jis pasisako prieš pa
taikytą konstituciją ir bando 
kalbėti už senąją, bet labai ne
siseka ir už minutės, beveik 
nieko nepasakęs, atsisėdo prie

šinti. Pastarasis kad ir per 3
7 “ i aiškiai

i nušviesti nariams pataisytos
konstitucijos svarbą. M. P. į sudėtas iš mūsų 'sunkiai 
užbaigus kalbėti, didžiuma su- dirbtų centų. C 1'~J i
sirinkimo pareikalavo, kad J. 
Kavolius pasitrauktų nuo sta
lo. Glauberman priėmė reika
lavimą ir J. Kavoliui paliepė 
pasitraukti nuo stalo.

Po to buvo leista abi konsti
tucijos balsuoti slaptu balsavi
mu. Pasekmės balsavimo se
kančios: Už pataisytą konsti
tuciją 89 balsai, už senąją 8»2 

’balsai. Tad - pataisyta kbnstitu- 
cija galutinai įėjo galion. Po 
nubalsavimo I. Glauberman 
pareiškė, kad nekurie para-
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PIONEER CORNER
Frank Jackson—a 
Real Pioneer

Hello There, Comrades 1 and for-W sort of took' 'therp off; ' D.L.K.K. DRAUGIJA TĄSYTOSiMYLETOJŲ VYRŲ IR
, ; ,, L,. . NT. . v.; • ■ 4-ūl -cd * MOTERŲ DRAUGYSTE,als would.'their guard.\Nick as thd first Detroit, MICH. MOLINE. ILL.

i the bosses.—‘Chinese
i eign—less then aminais would.1 their guard. Nick Wa| vlįįli—lILCIl dnillldJo vVOUlCl.
I In India, where British sold- 

thisjiers are shooting down thoif- 
a day for

Guess whom 1 saw
week. Lucille Wright. She’s I,sands of nativeikie was one of the speakers.

.Ho was just in the middle of a swell kid and a real fighter. daring to want to be free of 
i his speech when Chief of po-|too. She’s not going to rest Į British imperialism, enough 
j lice accompanied by cops and į until she gets her brothers cotton cloth is spun every year 

the po-; members of the Amet ican Le-' Loy and Andy and all the to stretch to the moon 
me outigion walked in and ordered1 other .Scottsboro boys free.

re-iBut why should I tell you 
| about her. You’ll all see her

on'soon when she holds her Scot- 
toitsboro meetings in 
up

thought | something awful. Both his ey- 
of him.! os were blackened and his no-

■ įso was broken. Then they 
Pioneer i released him—into the hands

and he’s trying to train all j of the Amer. Legion. These 
the workers’ kids in Tampa j thugs took him outside the 
to be real Pioneers too. 
like he did in Red 
Brooklyn. His Pioneer 
there certainly showed 
real Pioneer work.
vited all the kids in the neigh- 

' •borhood to a meeting at their 
headquarters. You see, clubs 
Sn Red Hook had been forced 
to pay for the use 
school gym for meeting : 
school hours. The Pioneers 
knew how wrong this was and 
how hard it was. So at this 
meeting they organized all the 
boys and girls present into a 
parade and they marched 
through the streets to the 
schobl shouting, “We want a 
free gym—We demand a free!Tampa where the Spanish

* gym.” j speaking cigar workers are
Th ey stood in front of the j discriminated against like the

School for half an hour shout- Negroes in 
ing and shouting. Finally the where their every effort to bet 

. principal had to’ let them in. iter their conditions is answer- 
fhn ctnvv ivac ' xtrk no n 1 ri a v

(him to stop speaking. He 
Jack-!fused.

A gang of them jumped

“It takes more than
lice of Tampa to scare 
of the city.”

That’s what Frank
son, Pioneer leader in Tampa
Florida, says to the cops and . him and dragged him on 
Legionnaires—of the Ameri-ljail. There they beat himLfegionnaires—of the 
can Legion — who 
they could get rid 
And how they tried.’

Frankie is a real

Just j city where , they beat him on 
Hook, the back with horse 'whips and 
troop 
some

left him, unconscious, in the 
middle of the road. “Better 

They in- stay out of Tampa” they said

and 
back. It wuold take 400,000 
horses each pulling one ton to 
carry it away.

Most of the bananas you 
your city see in the United States come 

next few

DETROIT, 
VALDYBAto recover. “Sure, we’ll take 

the red paint.” ’ Mary ’ and 
John looked astonished. “Had 
Nick forgotten lhat he was a 
Pioneer?” But Nick 
a reassuring wink, 
knew that he had 
up his sleeve. So 
the red paint and went home. 
And it wasn’t until the eve
ning at the Pioneer meeting 
Lhat Nick popped up.

“Comrades, 
took the 
not have 
ney for 
painting up for those fakers, 

!who never do anything for us 
miners’ kids, or our fathers, 
we’ll paint up the town for 

' tire Red candidates.” Everybo- 
! dy’s eyes began to shine. They 

grinned and‘snickered'. “Boy,- 
what a trick to play on a poli-

I tician.” Everyone wanted to! 
go and ,do the job. Plans were' 
_ “1 think we ought to go I 
in tw.o’s. Boy and girl. Then 
people won’t get wise.” “Su-Į 
re we gotta do it. Secret, kin- ’ 
da. When it’s pitch dark and | 
everybody’s asleep.” “Each; 
'group will be another Bucket 
'Brigade. We’ll start from all 

01 four end’s of town, and work 
towards the middle. So we’ll I

I be sure to cover every road.” I 
i 

“Oh, boy, won’t we though.” | 
■And they did. The Bucket į 
'Brigade, each with a bucket! 
j and a brush, set out to paint j 
I the town red. And in the; 
morning when the squire ope-j 
ned his eyes he saw right fa-j 

I cing his window, on the wall, 
I in big red letters, Foster for 
! President, Vote for the Party! 
j of Your Class, Vote Commu
nist! The squire, who was fat 
and too old to stand sudh a 

■ shock, just lay back in bed 
and didn’t wake up till a 
week later. And when we 
came riding into town-, Vote 
Communist was the first thing j 
we saw: That’s how the:Pio-1 
neers helped in the Election 
Campaign in One Town.

Helen Kay.

gave thorn 
and they 

something 
they took

Pirm. J. Liubbrtas.

pagclbininnas, M.

1931 m.:

Ave. '

Ave.

Brandon Ave.4G 89

4177 Ashland
Birfi^nas, 
6388 Sparta

Pirm.

Nutarimų rafit. P. Gyvis,
7148 Mac Kenzie

Turto rašt. J. Overaitis,

Ave. !

Iždininkas A. Vegcla,
7715 Dayton Ave.

KASOS GLOBĖJAI:
O. Gantarienė,

1242 Solvay Ave.
O. Zigmuntienė,

9534 Russell St.
Susirinkimai atsibus _ kas ketvirtą nedel-

dicnj kiekvieno mėnesio, 2 vai. po pietų- 
Lietuvių svetainėje. 25 ir Vernor Highway.

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—lOth 

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

Avė., Moline, III.
Iždininkas M. Jonaitis, 216—17th 

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

& 5th Avė., Moline, III. ’
Maršalka J. Kai ris, 2435—33rd St, 

Moline, IIIsometime in the 
weeks.

Now this week, 
just fooling around 
to tell you a lot of things that 
sound strange but happen to 
be true, 
like geography. I know, 
think—-wl 
old places are. 
ever stop to think that those j country, 
old places have workers and i 
workers’ kids just like oursel-J 
ves living there ? And did you [ 
ever stop to think that the Į 
things they grow in these pla- ’ churia for herself and is figh- 

He. ces or the minerals that «nc-j-jng Chinese su brutally 
necessaryjs jus^

; so many soy beans grow in 
i Manchuria. The soy bean is 
the strangest plant. It has ve
ry great food value and can 
be turned into dozens

j things. It can be made 
l look and taste like meat, ca- 

3eeike, milk, candy and incidenta-
I lly—heaps too.

from Porto Rico. But the 
American fruit companies that 
own the plantations where 
they grow charge the Porto Ri 
can peasants who grow them 

.and pick them so much, that 
Lots of you don’t įjie natives of Porto Rico 

011 to cut down on bananas.
ho cares where those ifrujt companies make 

But did you; money selling them in

instead of
I’m going

he said, “I j 
paint so’s we would 
to pay our own mo- 

paint. Instead of

to him.
Lucky for Frankie there 

was a lake near by. When he 
came to, he crawled over to' 

of the jit and bathed his wounds.
after -spent the rest of the night in j found there 

the waods and in the morning, 
battered up as he 
walked the 15 miles

have 
The 

more 
this 

That’s' why the Por
to Ricans eat soy beans whidh 
come from Manchuria.

One of the reasons why Ja- 
; pan is so anxious to have Man-

i are so i 
to our every day life and in-1 

was, he dustry that capitalist count
ries go to war with each other 
on account of them—making 
up some patriotic-bunk excu
ses to fool the workers first, of 
course.

Just listen to this and 
if it sounds like “dry” geo
graphy.

‘It would take more than 3,- 
000 two horse teams to haul 
the tea .carried on the backs 

j of Chinese coolies. In south- 
And the end of the story wasjed by wholesale arrests and ern China thousands of coolies 
that they did get a free gym. j deportations. dressed in—well, just a rag

Well, when Frankie got to So Frankie isn’t listening tol 
Tampa, he got busy on the job the police order to stay out1 
immediately. The Young Co
mmunist League called an An
ti-War and Scottsboro protest 
meeting a few days ago. Fran-

Bight now he’s in 
covering and getting 
carry on the fight, 
plenty of fighting to do in

ready to
There’s

the South and The Bucket Brigade

us to 
road,

of Tampa and his only worry 
is that the Pioneer work may 
go a little slower in his ab
sence.

around their middles—carry 
loads of tea weighing from 
75 to 100 pounds on their 
backs, along narrow paths in
to Tibet. It takes them weeks. 
This is done because it costs

It was some thrill for 
travel down the long 
leading from mining town to 
mining town, and see all a- 

llong the road signs reading:
“Vote Communist.”.

It was a deep mystery to 
How did these
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Dvieili Choru Metinis PIKNIKAS
RENGIA L.L.R. NORWOOD’O CHORAS IR SO. BOSTONO LAISVĖS CHORAS.

Ned., 19 d. Birželio-June 1932
BULLARD STREET WALPOLE, MASS.

Prasidės 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Vakaro

Mi

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

Programa Susidės iš PMS. II APSKRIČIO CHORŲ DAINŲ, Plaukinio Lenktynes, Vaikinų 
ir Merging. Bus ir Prakalbų Dienos Klausimais.

jVažiuodami į pikniką nesivežkite valgių ten bus užtektinai, bet nepamirškit bathing 
siūtus—ten turėsite puikią progą maudytis . t ;, '

KVIEČIA L.L.R. IR LAISVĖS CHORAI.
vw Ionol wwvwvM vuvyiAiiOivwvy wwwww'tf

all of us. 
signs and slogans get there? 

, Who had done the-job?
• ! We guessed: “It must be 

miners of the’ National Miners 
Union.” “No! 1 .think maybe 
it was the young workers.” 
“I’ll bet 1 know who it was. 
It was the Pioneers!”

And that was the truth. It 
was the Pioneers. They did 
it. I’ll tell you ho,w.

Election speakers of both 
the Republican and Democra- 

jtic parties had been t<p town. | 
j They rode in huge beautiful 
limousines. And with slogans I 
and music and fake promises 
they promised to bring pros
perity back, if, of course, eve
rybody would only vote fori 
them.

Nick and John and Mary 
had listened carefully. So i 
carefully that the poli-! 
tician'from the big city took j 
especial n o t ice of them.1 
“Now,” he said, “I can sde 
how interested you kids are.” 
And he took a puff at his big1 
fat cigar. “And I know just 

■ the thing you kids can do to 
| help us bring prosper! ty ; 
back. . . You get all of your; 
friends together and I’ll give 
you red paint, and you paint 
up the town, “Vote the tlepu- 
blican ticket.” “Bring Prospc-1 
rity back.”

John and Nick and Mary 
were so surprised they didn’t' 
know what to say. You see 
even though, they were Pion
eers, the fact that such a 
thing had never happened bo-

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

ValffyBa 1931 metam:
W. Gelusevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka, 

256 Ames St.
Nutarimų rafit. J. Stripinia, 

49 Sawtelle Ave.
i Turto rafit. K. Venalauzkia,
I 12 Andover
i Ligonių rafit. M. Jazukevičia,
i . 153 Ames St.
1 Iždininkas M. Mifikinii, 

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušaa, 141 Sawtelje Ave.,

B. Zdiinaviftia, 11 Glendale St., ęj. Bale- 
vicia, 86 Webster St.
Marfialka A. Barkauskai, 
102 Hantington St. 
Viii Montell. Mail.

Pirm.
Pirm.

22
Nutarimų

st.

LIETUVIS GRABORIUS
' ; i ...................

Norintieįi ge
riausio patar

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
j Brooklyne Įvyks Nedėlioję

3 Liepos (July), 1932
Programoje dalyvaus Aido Choras, iš 

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

DVI ORCHESTROS ŠOKIAIS
Tai Didžiausias Lietuvių Darbininkų Pikni
kas Pasaulyje. Čia rasite savo pažįstamų, 
kurių nesate matę jau per daugelį metų. 
Nes klasiniai sąmoningi darbininkai iš arti 

ir toli čia suvažiuos.

Finai Atletai, iš Labor Sports Union

Perstatys Raudoną Vėliavą
Gavome žinią iš Philadelphijos, kad pasi
žymėjęs ristikas Jonas Bagočius rengiasi 
duoti ką tai įvairaus, atletiško šiame pik
nike.

Išanksto įsigykite įžangos tikietus, 
nes prie vartų

ĮŽANGA 50c., O IŠANKS. PERKANT 40c.

WILKES BARRE APIELINKĖ
’ ‘ ‘ ' ‘T UKD J.

Piknikas Įvyks Nedėlioję
28 Rugpjūčio (August), 1932
Bus puiki programa, kuri susidės iš pra

kalbų ir dainų. Dalyvaus Laisvės Choras iš 
Shenandoah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

BROOKLYNO AIDO CHORO
Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 

Barre Piknike
Tai bus puikiausia programa dailės žvil- 

ksniu ir bus svarbių prakalbų, nes iš Broo- 
klyno ten vyksta grupė kalbėtojų.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadv/ay 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street 
z PHILADEL PHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

• A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j valia s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry- f;

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ,ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
darnų ir t e m 1 ų, 
taipgi ivairit|”:b)x^ . 
nių.. Mūsų patarna
vimas prielankus. •' 

. l.. .»

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas _ Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, žarnų ir Mėšlažarnės, taip pat 

I Plaučiu ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
Easitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais, 

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STRĖET, ELIZABETH, N J
M < r 4 ’ TeL Trinity 5-8749 .

DR. Z1 NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M, iki 8 P. M. 

( -NedėHom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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. Puslapis Šeštas . Ketvirtad., Birželio 2, 19įį2

VIETINES ŽINIOS Buržujinių Teismų 
“Teisingumas”

Automobiliu Užmuštas Vaikas t 4 - t

Mobilizuokitės Demonstra- i Ex-Kareiviai Demonstruos 
cijai prieš Karą, Birž. 4 Penktadienį už BonusPenktadienį už Bonus

Demonstracija prieš krūvi-; 
nąjį Japonijos imperializmą ir 
prieš jo talkininkę, Amerikos 
valdžią, įvyks' šeštadienį, 12 
vai. dieną, ant Whitehall ir 
Broad gatvių, Downtown, N. 
Yorke. Visos unijos, pašai pi
nes .draugijos ir kt. yra šau
kiamos mobilizuotai pribūti į 
šią svarbią demonstraciją.

Sovietų valdžia, atsiliepda
ma į Japonijos armijų besiar- 
tinimą prie sovietinio rube- 
žiaus, sako: “Sibiras nėra 
kokia atvira gatvė, kuria galė
tų saugiai sau eiti bile impe
rialistinis plėšikas.” Sovietai 
yra pasirengę gintis nuo už
puolikų. Bet Japonija, skin
dama sau kelią linkui Sovieti- 
Ti17T*Sibiro, subombardavo iš 
oro ir sudegino dar vieną Man 
džurijos miestą Hailuną. Pa
dėtis darosi vis kritiškesnė.

Visi tad į šeštadienio, bir
želio 4 d., demonstraciją prieš 
imperialistus ir apgynimui 
vietų Respublikos!

NEW YORK. — Penktadie
nį 11 vai. Darbininkų Ex-Ka- 
reivių Sąjunga turės demons
traciją Union Square; iš čia 
maršuos demonstruot prieik Ci
ty Hali; reikalaus, kad miesto 
valdyba pasiųstų rezoliuciją 
kongresui į Washingtona ir 
kad toj rezoliucijoj stotų už 
ūmų išmokėjimą visų bonų 
ex-kareiviams. Prie City Hali 
demonstruodami ex-kareiviai 
taipgi statys klausimą, kas at
sitiko su 
dolerių ? 
rinkimus 
balsavo 
šelpimui
kurių šiame mieste yra 80,000. 
Bet, rinkimams praėjus, nie
ko daugiau negirdėt apie tą! 
pašalpą.

Demonstracijoj bus taipgi 
protestuojama, kad ex-karei
viai, numaršavę į Washing
tona su savo reikalavimais, 

So- yra taip persekiojami ir nie-

NEW YORK. — Teisiamas 
advokatas nubankrutuoto di
delio Banko of United States, 
Isidor J. Kresel turėjo pripa
žint, kad vienas iš skiriamų 
teisėjų (džiurimenų), Joseph 
Cohen išanksto žinojo, kad jis 
bus pašauktas į prisaikintus 
teisėjus ir prašė iš Kreselio 
pinigų. Kreselis, žinoma, ne- 
sisakė jį papirkęs. J. Cohen 
areštuotas.

Panašiai ir su daugeliu kitų 
turtingų nusikaltėlių; jie pa
prastai žino, kas bus džiuri- 
menais, ir tinkamai juos 
anksto apdirba.

BROOKLYN.—6 metų vai
kas, Joseph 
Blake Avė., 
vėje, tapo 
Gilmoraitėš 
areštuota.

daryti puikų pragyvenimą. Atsi
kreipkite sekamu antrašu: M. Va- 
lantine, Windham, Conn.

(126-131)

iš-

Walkerio—- Sherwoodo 
Šmugeliai

Saiwietski, '543 
bežaidžiantis gat- 

užmuštas Paulos 
automobiliu. Ji

IŠRANDAVOJIMA1

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

Monika Januškiene, 63 me
tų ,120 32nd St. Mirė gegu
žės 30 d. Bus palaidotas bir
želio 2 d., šv. Jono kapinėse. 
Laidotuvių apeigom rūpinasi 
graborius J. Garšva.

PASIRANDAVOJA STORAS
Tinkamas kambarys del storo pa- 

sirandavoja už prieinama kainų. Vie
ta gera. Kreipkitės pas A. Luckas, 
6042 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

(130-136)

’; kamba- 
viši patogumai ir telefonas. 
Jamaica eleveiterio linijos, 
išlipti ant Forest Parkway 
arba Woodhaven Buolevard 

j šiaurę. 84-48 89th Street,

(129-132)

PASIRANDAVOJA didelis 
rys,

Netoli
Reikia
stoties 
ir eiti
Woodhaven, New York.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

tais dviem milionais
Mat, pernai prieš 

miesto valdyba nu- 
paskirt $2,000,000 
ex-kareivių bedarbių,

Nedėlioj Liet Darbininkių 
Susivienijimo Rajono 
Piknikas

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
LDSA. Ill kp. susirinkimas įvyks 

,2 d. birželių, pas drg. Misevičiene, 
115 Montauk Ave.,’ prasidės 8 vai. 
vakarė. Visos narės būkite, nes tu
rime daug svarbiu reikalu aptarti.

Sekr. T. V.

NEW YORK.—Pernai 
go majoro Walkerio sekreto
rius, jo meklerysčių tarpinin
kas Sherwood. Kada keletas 
mėnesių atgal Walkeris va
žiavo į Californiją būk tai rei
kalaut iš gubernatoriaus Rol- 
pho, kad paliuosuotų Tomą 
Mooney, tai ištikrųjų jis va
žiavo pasimatyt su ten besi
slapstančiu savo Sherwoodu; 
persergėt jį, kad kur viešai 
nepasirodytų ir rieišplepėtų 
majoro Walkerio ir savo sek
retus.

Dabar einančiame Hofstad- 
terio-Seaburio valstijinės ko
misijos kamantinėjime, Wal
keris bandė išsiginti, kad jo
kių reikalų niekad, neturėjęs 
su Sherwoodu. Bet pereitą 
pirmadienį tyrinėjančios komi
sijos sekretorius faktais priro- 
dėr kad iš vadinamų Sherwoo
do pinigų majoras Walkeris 
įsakė nupirkt jam $41,668 ver
tės kampanijos šėrų; ant tų 
vadinamų nesavų pinigų jis 
bent sykį išrašė $16,500 če
kį. O kelios dienos pirmiau 
buvo įrodyta, kad majoras 
Walkeris laikė banke viena 

v t 

bendrą dėžutę su Sherwoodu, 
kur dėjosi pinigus, gaunamus 
iš neteisėtų šaltinių.

Randauninkų Pergalė

K d.

din-

trijų

inami; du iš jų buvo net 
plakti.

Darbininkų Vienybės
Išvažiavimas Birž 12

nu-

da- 
su- 

parama 
O kad gaut fi- 

šelpt, tai
Pa-

Ateinantį nedėldienį, 
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 Sasnauskienė, “Darb. Bal
so” redaktorė, pasakys trum
pą prakalbėlę. Apart to, bus 
įvairių pamarginimų. Taipgi 
bus skanių užkandžių, kuriuos 
pagamins ĮJndeno ir Elizabe- 
tho drauges.

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

KELRODIS: — Atvažiavę į 
Lindeną iki Wood Ave., va
žiuokite, kol davažiuosit Stim
son Ave., ir ten matysite par
ka.

Tą pačią dieną įvyks LDS 
A. 1-mo Rajono konferencija, 
tad tikimės turėt svečių iš

SO. BROOKLYN, N. Y.
Liet. Darb. Susivienijimo mėnesi

nis susirinkimas įvyks ketverge, 2 
birželio, 8 vai. vakare, Hanover Club, 
738 5th Avė. Draugai ir Draugės: 
Visi dalyvaukite, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui. Pasirūpinkit 
ir nauju narių atsivesti. .

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
*

i

4
Pasirūpinkit 

naujų narių atsivesti. .
Protokolų Sekr. A. Bružas.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

djo mėnesinis susirinkimas įvyks pen- 
ktadenį, birželio 3 d., 1932 m., 8 
vai. vakare, Kliubo svetainėje, 80 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Šia
me susirinkime bus renkama Kliubo 
pusė komiteto, tai visi nariai turite 
dalyvauti, taippat nepamirškite ir 
nauju narių atsivesti perstatymui.

Sek r. A. įteikus.
(130-131)

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas t* jjj
Garankščiuotos krau- UABA

jagyslės, niežinti ek- FwfeA
žyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su- ' 
tinimai, paeinanti nuo VmL J 
gyslų įdegimo, yra gy-

domi be operacijų _ yUl
DR. O.

NOTARY 
PUBLIC Ipiži

TEL. STAGG 
2-5043

h
>■
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PARDAVIMAI
Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

MEYER
208 West 54th St.

New York City
2 iki 6, Seredomis ir
11 iki 1, 2 iki 6,

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda ūkis-farma, 73 a^rai 

žemes, gražūs budinkai, 1,000 vištų, 
4 galvijai, visa ūkiui mašinerija ir 
įrankiai. Sumanus žmogus gali pa-

NEW YORK. — Po 
savaičių kovos, 40 darbininkų 
šeimynų, 3215 Holland Ave., 
Bronxe, prispyrė savininkus 
nupigint kiekvieno kambario 
kainą po dolerį į mėnesį, pri
pažint randauninkų komitetą, 
“dovanot” vieno mėnesio ren- 
dą;< taip pat savininkai turi 
savo kaštais parkraustyt atgal 
darbininkų ir bedarbių šeimy
nas, kurias buvo išmetę lau
kan už dalyvavimą įnamių 
streike.

Randauninkų streikui vado
vavo Bedarbių Taryba ir ap
linkiniai komunistai. Buvo 
aštrių susikirtimų su policija 
ir gengsteriais, kol darbinin
kai laimėjo.

Kiekvienas darbininkas, 
lyvavęs ilgesniame streike, 
pranta, ką reiškia 
streikieriams. 
nansų streikieriam
Darbininkų Tarptautinė 
gelba turės didžiulį metinį iš
važiavimą su programa Star
light Parke, 177th St. ir West 
Farms Road, Bronxe, prie Col
iseum svetainės. Apart mu
zikos, dainų, įvairių žaidimų, Brooklyno ir kitų kolonijų. 
Čia bus dar tokia šviežiena, 
kad atsilankys ir kalbės 16 
Amerikos darbininkų delegatų • 
kurie bus ką tik sugiąžę iš So- Į)ar|jinin]įy SuSivienh 
vietų Sąjungos. ..

Visos darbininkiškos organi-! J1H10 11TH10S KllOpOS 
zacijos privalo ruoštis į tą dar- Susirinkimas 
bimnkų vienybes demonstra
cinį išvažiavimą.

Darbininkų Tarptautinė Pa-’ 
gelba pagarsėjo, kaipo šelpė-- 
ja Kentucky mainierių strei-i 
ko, Alkanųjų Maršavimo ant! 
Washington©, Pennsylvanijos Į 
angliakasių streiko ir t.t. Da
bar itin šelpia streikuojančius 
šiaučius.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Great Neck, Newark/Kearney, BROOKLYN LABOR LYCEUM

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiai Ir chroniikai vyrų ir 

moterų ligai kraujo ir edoa. 
Padarau iityrimų kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
W. 44th St., Room 112 

New York, N. Y.
Valandai PriSaiimoi 

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

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 pa pietq 
Telefonas Lackwanna 4-2180
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W MATHEW P. BALLAS A ( B ( E L A U S K A S )
. H GRABORIUS
' UNDERTAKERS AND EMBALMERS
j-WW 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.
■ . IST MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS i DARBUS: 

MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ,f IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. * TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( . AUTOMOBILIŲ, 

: KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR
i PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS

W PRIŽIŪRĖTI. Duodam' GRAŽIA^ VIETĄ> SAVO 
W MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
ĮĮ VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES

KUOGERIAUSIAI. PATARNAUSIM.
MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MUSŲ 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
{ ♦ 
t XZXX XX XX KX MX HZ KZ KX XX loncjr kjcmjc Hjnui W kjoot

MASPETH, N. Y

Komitetas.
(129-131)

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

KAINOS PRIEINAMOS.

1 Laikrodžiai, Deimantai ir 
I Auksiniai Dalykai
i Dovanom ar patys sau norėda- 
imi pirkti laikrodžius, daimantus 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- 
| nokite, kad pas mane pigiau nu- 
| sipirksite.

i ĮVAIRŪS LAIK-
I RODŽIAI NAU- ■
IjAUSIOS MADOS 
luž PRIEINAMA

KAINĄ

JONAS STOKES
. . . . . . . . . . Fotografas .

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

FILURIN
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg J84?.LDS. 1-mos kuopos mėnesi- 

*nis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 2 dieną birželio, 

I “Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y., 8 
vai. vakare. Visi nariai ir na
rės, dalyvaukite susirinkime, 

i nes yra svarbių klausimų, ku
riuos turėsime svarstyt šiame 
susirinkime.

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

J. Kairys, Sekr.,
62-74 Fresh Pond Rd., 

Brooklyn, N. Y. !

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

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

,• gimdymo organų 
DR. M. 

215 E. 
Tarp 2nd 

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Ncdčliom nuo 10 iki 2 

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas {čirškinimais

ir

“BALSAS

LDS 14 kuopos susirinkimas, 
įvyks ketverge, 2 d. birželio' 
(June), pas dd. 
70-42 Link Court,
N. Y., 8 vai. vakare. ' KOMUNISTŲ DEBATAI SU

Visi nariai būtinai atsilanky , “PROGRESISTU” • 
kite, nes yra daug svarbių rei
kalų.

Zablackus, Į
Maspeth, ■

Komitetas.

Kailiasiuvių Laimėjimas
NEW YORK. — Vadovybė

je kairiosios Industrinės'Adar 
tos Darbininkų Unijos, tapo 
laimėtas streikas Rosen ir 
Markus 1 kailiasiuvykloj, 307 
7th Avė. Darbininkams pri
dėta uždarbio $5 iki $10 į sa
vaitę, 1 bosai pasirašė, kad ne
bandys verst savo 
dirbt ilgiau, kaip 
į savaitę.

Dar streikuoja 
kelių kitų šapų.

darbininkus 
40 valandų

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

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

IIMPERIAL BARBER 
SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar, laikas ir gera 

proga mokintis barberystės ama
to. Išmokysime, jus į trumpą lai
ką, o išmokę padarysite puikų 
pragyvenimą. Mes mokiname ne- 
vien tik barberiauti, 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 10th Avė.,

Corner 44th St. New York City

Duoda daug žiniy iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsų/’ tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA 
Graborius

NEW YORK. — Penktadie
nio vakare bus debatai tarp Į 
drg. H. M. Wicks ir Louis j 
Budenz, Webster Hali, ant1 
11-tos gatvės prie 3rd Avė.1 
Wicks aiškins Darbo Unijų 
Vienybės Lygos programą ir 
apgins ją. Budenz, darbuoto
jas “Progresyvio > Darbininkų 
Veikimo,” redaktorius “Labor 
Age,” dėstys savo teorijas.

Daugelis lietuvių darbinin
kų įsivaizduoja, būk “progre- 
sistas” reiškia ką tai pana
šaus į revoliucionierių bei ko
munistą. Tuo tarpu gi Budenz 
ir kiti tokie “progresyviai” 
yra buržuazijos ganytojai, re
voliucinio judėjimo painioto
jai.

Patartina lietuviams darbi
ninkams išgirst tuos ginčus ir 
gaut supratimą, ką reiškia re
voliucinis lygietis, iš vienos 
pusės, o “progresistas,” iš an
tros. •:

užsisakyt “Balsą.” :

KAINA AMERIKOJE
....................... $1.50

mėnesiams . . .80
.05

“BALSO”
Metams 
šešiems
Pavienio num. kaina

TELEFONAS 1 { ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 ’ IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

» ’ * i 1 \ > t ?
231, Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y,

E

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

—---------- »—Ivlvi r**—■--------------
SKAITYKIT, PLATINĖTI

“LAISVĘ.”

>

DEKAVOJU PACIENTAMSkailiasiuviai

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietį] ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261

SENIS PERPJOVĖ SENEI 
GERKLĘ UŽMUŠTI DU ALAUS 

RAKETIERIAI

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

fe

BROOKLYN. — Sussman 
Anders, 76 metų senis, pavo
jingai perpjovė gerklę savo 
pačiai, 73 metų, todėl kad ji
nai grasino nuo jo pabėgti. 
Jis dabar po areštų, o pati li
goninėje. Abudu ( bedarbiai, 
jau senai palaikanti gyvybę iš 
lab4arybės

BROOKLYN..—Buvę brook- 
lyniškiai alkoholinio alaus 
raketieriai Wm. Colletti ir J. 
Colombo tapo nušauti New Ro 
chelle. Jie nogėjo iš ten; išvyti 
priešingą šnįugįlninkų gengę, 
įet jinai pąsiuntė juos pas 
Abraomą.. ;

MALIAVOTOJŲ STREIKAS
Prieš uždarbių „ kapojimą 

streikuoja kontraktoriaus Sol 
Coheno maliavotojai^ 1130 
Southern ’Boulevard. Streikie- 
riai reguliariai- .pikietuoja. •

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
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 'valandos dieną iki 12 .val. 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 IB FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS] B. M. T. eleveiieriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais- 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Aš dekavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityję/ ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.
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