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KRISLAI
Nepamirškime Savo 

Pareigų.
Melagių Liežuviai.
Piknikai.
“Laisvės” Pramoga.

Rašo A. B.

J'®’?'

Draugas iš New Britain r 
šo: “Į Komunistų Partiją vėl 
įstojo keletas narių. Tokiu bū
du jau ir iš lietuvių tarpo par
tijoje turime 7 narius. Jei mo
kėsime juos padaryti veikliais 
nariais, tai pasekmės veikimo 
galės keletą kartų pagerėti.”

Ir kitų kolonijij draugai, ne
pamirškime savo pareigų. Vi
suose savo veikimo žygiuose 
verbuokime darbininkus į Ko- 
munistij Partiją. Mūsij parti
jos durys atdaros visiems kla
siniai sąmoningiems darbinin
kams, 
vieną
kime į savo revoliucines eiles 
visus

Nepasitenkinkime gavę 
kitą naują narį. Trau-

kovingus darbininkus.

Kuomet žmogus suidiotėja 
politiniai, tai iš jo visko gali
ma laukti. Melas ir šmeižtas 
virsta jo įrankiu. Oportunis
tų tarpe tokių sutvėrimų da
bar netrūksta.

Štai tūlas Worcesterio J. A. 
Motiejaitis “Klampynėj” išgal
vojo bjaurų melą, būk 1921 
metais, laike slaptos Komunis
tų Partijos Lietuviij Sekcijos 
konvencijos, aš nenakvojęs su 
kitais draugais Worcesterio va- 
sarnamyj. Tas begėdis sako: 
“Aš pats jį ir Jeskevičiūtę tu
rėjau vežti į viešbutį, kur yra 
minkštos lovos.”

O tikrenybėje štai kaip bu
vo: Pildomojo Komiteto buvo 
nutaila ir visiems griežtai įsa
kyta niekur neišeiti iš parko. 
Ir visi ten konvenciją laikėme 
ir nakvojome, apart dabartinių 
sklokos vadų, kurie, ant ryto
jaus patyrėme, buvo apleidę 
vasarnamį ir parką ir per nak
tį kažin kur utiavojo. Kalbė
jome, ką daryti su tais elemen
tais, kad sulaužė ; discipliną. 
Buvo manyta bausti, bet taip 
palikta del '‘šventos ramy
bės.” Betgi dabar toks Motie
jaitis bando primesti man, būk 
aš apleidęs konvenciją ir nuva
žiavęs į hotelį nakvoti! Meluo
ja žmogus nerausdamas iš gė
dos!
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Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasauli!
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SCOTTSBORO JAUNUO
LIŲ APELIACIJA BUS 
SVARSTYTA SPALIŲ 

10-tą DIENĄ

tu.--:

JAPONIJOS KARALIUS
BIJO PASIKĖSINIMO
ANT GYVYBĖS
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KOMUNISTU PARTIJOS RINKIMU KAM 
PANIJA JAU PRASIDĖJO; MASINIAI 
SUSIRINKIMAI PRIEŠ KARĄ IR ALKĮ 

_____________________________ . ; - k'

Draugas Fosteris, Kandidatas į Prezd., Milwaukes Mies
te Šaukia Socialistą Majorą į Debatus; Draugas James 
Fordas, Kandidatas j Vice-Prez., Kalbės Terre Haute, Ind.
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Vakar dienos “Laisvėje” 
buvo pranešta, kad Jungti
nių Valstijų Augščiausias 
Teismas nutarė Scottsboro 
jaunuolių apeliaciją svars
tyti lapkričio 10 d. Bet tai 
buvo klaida. “Daily Wor
ker” praneša, kad svarsty
mas įvyks spalių 10 d.

! Piknikų sezonas jau čia pat. 
Juose dalyvaus tūkstančiai dar- 
ftininkų. Puiki dirva komunis- 
inei agitacijai ir propagandai.

Visuose piknikuose reikia kuo- 
energingiausiai platinti komu
nistinė literatūra—knygos, lai- j 
kraščiai, brošiūros, lapeliai ir | fijonaf "pasažierinis
t. t. Reikia asmeniniai kalbm- , . . v. .

Adelaide, South Austra-

NAUJAS VOKIETIJOS KABINETAS BUS 
TILTAS DELEI FAŠIZMO
HINDENBURG ASSAVO KRU V. ROLĖJ

ĖJIMO

Hindenburgas Išvijo Brueningo Kabinetą Neatsiklausęs 
Reichstago; Manoma, Jog Jis Taip Pat Be Ceremoniją Iš
vaikys Patį Reichstagą ir Paskelbs Naujus Rinkimus -

ti darbininkus stoti į mūsvj ko
vingas organizacijas, visų pir
ma į Komunistų Partiją.

Visose didesnėse kolonijose 
mūsų draugai turi stengtis 
nors po vieną pikniką sureng
ti mūsų dienraščiams “Laisvei” 
ir “Vilniai.”

Iš savo pusės dienraščių re
dakcijos ir administracijos dės 
pastangas, kad tuos piknikus 
gerai išgarsinti d’ pasiųsti kal
bėtojus. Dienraščitj palaiky
mas, draugai, tai ne antraeilis 
dalykas, bet be galo svarbi mū
sų judėjimo problema.

Didysis dienraščio “Laisvės” 
piknikas, kaip ir paprastai, 
įvyks liepos 3 d., Brooklyne, 
Tai bus tuojaus po mūsų di
džiųjų seimų ir suvažiavimų. 
Atsimenu, Shenandoah ir Wil
kes-Barre mūsų revoliuciniai 
chorai prižadėjo dalyvauti šia
me “Laisvės” piknike ir bend
rai dainuoti. Mainierių jauni
mas ketina smarkiai pasirodyt. 
Kiti mūsų chorai, kurie ketina 
dalyvauti “Laisvės” pikniko 
programoje, gali būt pralenkti.

“Laisvės” metinis piknikas 
bus didelė lietuvių darbininkų 
demonstracija už komunistinį 
dienraštį. Išanksto reikia ruo
štis ir mobilizuotis. Kolonijų 
draugai bei draugės turi pla
tinti pikniko tikietus. Kaip ir 
paprastai, bedarbiai, kurie ne
turi iš ko užsimokėti įžangos, 
bus įleidžiami veltui.

orlaivis su 13 pasažierių į 
dešimts valandų nuskrido 
1,450 mylių. Sakoma, • jog 
tai bus rekordas greitumo.

BERLYN. — Kaizerio 
draugas ir kruvinos reak
cijos atstovas pulk. Papen 
jau sudarė ir paskelbė Vo
kietijos naujo kabineto są
statą, kuris visas susideda 
išimtinai iš reakcijos, mo
narchijos ir stambiojo kapi
talo šulų.

VALDŽIOS GRŪMOJIMO NEPAISO; EX 
KAREIVIU DAUGIAU PLAUKIA Į WASH

Šiemet Komunistų Parti- prezidentus, taip pat pra- 
ja prezidento rinkimų kam- deda savo maršrutą, i 
paniją pradėjo gana anksti, kalbės birželio 5 d. Terre 
Chicagos konvencijos no-'Haute, Ind., —tame mieste, 
minuoti kandidatai draugai1 kur gimė ir gyveno Eugene 

[Fosteris ir James Fordas Debsas.
Mes raginame lietuvius 

darbininkus ir darbininkes 
k u o s k a itlingiausiai daly- 

i pivza-ivauti Komunistų Partijos 
šūvį paleis I rinkimų kampanijos masi- 

------ niuose mitinguose.

[nieko nelaukdami pradeda 
[prakalbų ir masinių susi
ekimų maršrutą. Drg. Fos- 
I teris, kandidatas į prezi
dentus, pirmą i 
birželio 5 d., German Hall; 
svetainėj, mieste Milwau
kee, kur valdžia yra socia- 
įlistų rankose, kur ’Socialis- 
jtų Partijos vadas Hoan yra 
majoru.

Ponas Hoan šaukiamas į 
debatus su draugu Foste- 

Iriu. Jam daroma sekami 
užmetimai:

1. Milwaukee socialistinė
valdžia daužo bedarbių de
monstracijas ir atsineša 
linkui bedarbių taip, kaip ir 
kapitalistinės miestų vai- į 
džios. i . .

2. Socialistų Partija eina nl judėjimą.

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Washington. — Valdžia 

gavo pranešimą iš Chinijos, 
jog ten ant Amerikos ka
rinio laivo “Tulsa,” kuris 
randasi Amoy uoste, įvyko 
eksplozija. Vienas darbi* j 
ninkas užmuštas, o dvylika 
jūrininkų sužeista. Šis ka
rinis laivas pasiųstas itam, 
kad pagelbėt Chiang-Kąi- 
'shekui triuškinti komunistė 
1 • 5 • f — • • « ' . . *
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I TOKYO, t- y Atidarant
parlamentą, Japonijos ka- ranka rankon su Amerikos 
ralius Hirohito buvo speci- j DarboFederacijos reakci-

kėsinimo ant jo gyvybės. Iš- streiklaužio, rolę^ 
krečiamas buvo kiekvienas, 
kuris ėjo į parlamento rū
mus, arba buvo arti rūmų.

Washington. — Jungtinių
aliai saugojamas nuo pasi-[nia^ biurokratais ir lošia Valstijų iždo deficitas jau

Centristų partijos ir so- i 
cialdemokratai pyksta, kad j >t

jie nebuvo pakviesti į val
džią. Barasi ant Hinden- 
burgo, už kurį kelios savai
tės atgal galvą guldė ir ku
rį statė Vokietijos darbinin
kams už naują Maižiešių, už 
“demokratijos” ir “laisvės” 
tvirtovę!

Hindenburgas išvijo Bru- 
eningo kabinetą visai neat
siklausęs reichstago (par
lamento). Tai pirmas, toks

WASHINGTON. — Vis
daugiau ir daugiau eks-ka- tai eks-kareivių jau apleido į bar kalbama, kad taip pat

Detroit, Mich.—Keli šim- * atsitikimas Vokietijoj. Da-

reivių pribūna į Washing-i miestą ir maršuoja linkui 
toną. Valdžios šulai grū- Toledo. Ten prisidės 
moja ir persergsti, kad jų giau ir paskui leisis j Wa- 
daugiau nebesirinktų į Wa- shingtoną.

w • I ‘ ' 1 1* j • 1

dau-

shingtoną, bet tas nieko ne
gelbsti, “bonų armija” au
ga. Jau dabar randasi virš 
dviejų tūkstančių, o dar tik 
pradžia.

Albany, N. Y. — šimtas 
eks-kareivių bedarbių mar
šuoja į Washingtoną.

El Paso, Texas. — Apie 
tūkstantis bedarbių eks-kar-^ 
eivių pribuvo iš Arizona ir.'eivių. . ’» ' t
New Mexico ir traukia lin-j New Yorko . ir

[Jersey eks-kareiviai išmar- 
šuos ateinantį šeštadienį.

Tuo tarpu Washingtone 
valdžia ir policija t pastatė 
eks-kareivių priešakio savo 
agentą tūlą Waters, 
bjaurus provokatorius, 
'ris bando eks-kareivių 
monstraciją pakrikdyti.

Cincinnati, O,—Trys šim
tai eks-kareivių apleido mie
stą ir maršuoja Washingto- 
nan.

Grand Rapids, Mich. — 
Ir iš čia skaitlinga eks-ka
reivių grupė pasileido ke
lionėn į Washingtoną.

Seattle, Wash. —- Iš čia 
išmaršavo 2 šimtai eks-kar-

Nauja Imperialistų 
Konferencija Apga

vimui Darbininkų

Įkui Washingtono.
Louisville, Ky. — Iš čio

nai keliosdešimts eks-karei- 
►vių išsirengė į Washingto- 
ną.

Montgomery, Ala. — Čia 
pribuvo du šimtai eks-kar
eivių iš New Orleans ir 
traukia link Washingtono.

staigiai Hindenburgas išvai
kys. patį reichstagą ir pa
skelbs naujus rinkimus. O 
šis reakcinis kabinetas tuos 
rinkimus komanduos, i Tai 
kabinetas, kuris veiks kaipo 
lieptas Hitlerio partijos lai
mėjimui, galios Vokietijoje. 
Tokia dabar atrodo politinė 
konjunktūra Vokietijoje.

Vokietijos K o m u n i s tų 
Partija šaukia darbininkus 
į bendrą frontą prieš fašiz
mo pavojų. Komunistų 
Partijos organas “Rote 
Fahne” nurodo, kad fašiz
mui - kelią praskynė Bruen- 
ingo valdžia, kurią palaikė 
pardavikai socialdemokratų 
partijos vadai. Komunis
tai kreipiasi į socialdemok
ratus darbininkus bendron 
kovon už darbininkų klasę 
prieš Hindenburgą, Papeną 
ir pardavingus socialde
mokratų vadus..-, i

Amerikos ir Anglijos val
džios jau pradėjo pūsti nau- j Ar socialistų vadas Hoan 

a™ stos apginti savo valdžią ir 
savo partiją, tai ateitis pa
rodys. Bet tūkstančiai Mil
waukee darbininkų susi
rinks ir klausys draugo Fo- 
sterio prakalbos, kurioj jis 
iškels aikštėn geltonųjų so
cialistų darbus*

Draugas James Fordas, 
juodveidis darbuotojas, Ko
munistų Partijos kandida
tas į Jungt. Valstijų vice-

ją burbulą apdūmimui dar
bininkų akių; Jos kalba 
apie sušaukimą naujos tarp
tautinės visų šalių konfe
rencijos apsvarstymui da
bartinio krizio priežasčių ir 
gyduolių., Imperialistai ži
no priežastis šio krizio, ži
no taip pat, kad vienatinė 
gyduolė, tai proletarinė re
voliucija, tačiaus apgaudi
nėja darbininkus, būk nau
ja konferencija išgelbės 
žmoniją iš jos bėdų. Buržu
azinė ir socialistinė spauda, 
be abejo, pradės plačiai ra
šyti apie šią konferenciją ir 
jai pavyks nukreipti dalies 
darbininkų atydą nuos 
vos prieš kapitalizmą.

Nukapos Valdžios 
Darbininkams Algas

ko-

Taip vadinama valdžios 
“ekonomija” užduos skau- 
džiausį smūgį valdžios dar
bininkams, o ne politikie
riams. Algos nukertamos 
ant 10 nuoš. Smūgis už
duodamas delei 760,000 dar
bininkų.

pasiekė sumą $2,690,000,000.
3. Komunistų Partija kai-1 --------

tina Socialistų Partiją pade- i Rockford, Ill. — Russell 
jime imperialistams rengti [ McWilliams, 17 metų, antru 
karą prieš Sovietų Sąjungą,11--^-- 
kad sugrąžinus kapitaliz- 
ma.

4. Socialistų Partija tebe
tęsia niekinimo ir šmeižtų 
kampaniją prieš Sovietų 
Sąjungą, nepaisant jos pa
reiškimo, būk ji stojanti už 
Sovietų valdžios pripažini
mą.v

kartu nuteistas mirti elek
tros kedėje už nužudymą 
W. S. Sayles, 64 metų mo
to r m ano.

New York. — Mirė ponia 
Woerish offer ir paliko sa
vo dukters trims sūnams 
$10,368,770. Visi trys vai
kai randasi Vienoj, Austri
joj. Tuo tarpu milionai 
darbininkų vaikų Ameriko
je vaikštinėja alkani.

New York. — Mirė ponią 
Rebecca A. D. Wendel 
Swope ir paliko savo gimi
nėms $16,703,587.

New York. — šiame mie
ste išduota 911,694 automo
biliu bei trokų draiveriamš 
leidimai, arba 26,819 dau
giau, negu pernai.

MA1NIERYS DINAMITU SUDAUŽĖ SAU 
GALVA, PALIKDAMAS ŠEIMĄ VARGE

Iš Shenandoah prisiųstoj 
tietos laikraščio iškarpoje 
randame aprašymą baisaus 
atsitikimo su bedarbiu mai- 
nieriu Frank Litawa.

Litawa gyveno su žmona 
ir dukteria po num. 336 So. 
West St. Buvo 45 metų 
amžiaus. Nebepanešdamas 
vargo delei nedarbo, Lita
wa neteko proto lygsvaros 
ir vietoj kovot prieš alkį 
drauge su kitais bedarbiais, 
nusprendė nusižudyti. Tą 
baisų žygį papildė gegužės

31 d., 3:50 vai. ryte, jo pa
ties namo užpakalyje. Li- 
tawa pasiėmė dinamito laz
delę, prisidėjo prie galvos ir 
ją išsprogdino. Dinamitas 
ištaškė smegenis ir nutrau
kė rankos pirštus.

Frank Litawa buvo tikin
tis žmogus, nes priklausė 
prie Šv. Kazimiero bažny
čios parapijos.

*

4
Tai 
ku- 
tde- (Daugiau Pasaulinių žinių 

5-tam puslapyi)
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Iii ISTORINIS MOTAS CHICAGO.IE
Wilson, mainierys iš Ken- atbunda, tyrai ir ploks-

Jungtinių Valstijų 1 augščiausias teismas nusprendė 
pernagrinėti bylą septynių Scottsboro negrų jaūhuolių,’

Midhael Gold
itučky, sakė: “Penkioliką 
.'mūsų pradėjome čion 'ke
liauti, bet tik -trys atkėlia- 

Jvome. Mušeikos sumušė ki- 
Nominacijos Konvencija — Mes nežinome kas _su 
15,000 vyrų ir moterų ple-'Jals atitiko. As ne_kalbeto- 
vesuoja raudonas vėliavas, niekad, nekalbėjau to- 

Benai I ^mm tūkstančių susiriuki- 
,’ūne. Bet, broliai, mes, an-

(Autorius “Žydai Be
Pinigų”)

Chicago, Ill.—Komunistų

dainuoja, šaukia. i 
obalsiai, įvairios spalvos

Graži, gaivi mergina iš !
Arizonos, Hilda Calkins, sa
kė: “Net mūsų pietvaka-

ĮVAIRŪS DALYKAI
f

Detroito miesto majoras mas privers kapitalistus ir 
taktiniai. Mes 'gausime bal- ■ Frank W. Murphy, kuris ■ jų valdžią tinkamai aprū- 
sų, nes Amerika yra išal-' maitina bedarbius savo “Ii- pinti bedarbius; i’tik .ikovo- 
kus ir pagaliaus pradeda berališka” demagogija, su- darni darbininkai įgali iško- 
mąstyti.” - šaukė 28 miestų majorus į voti bedarbių apdraudą ka-

Henry Story iš 'Georgia konferenciją išvystymui ge- Įpitalistų ir jų valdžios iš- 
valstijos, augštas, stambus; resnės demagogijos mulki- kaščiu. 
negras veteranas, sakė: nimui bedarbių.
“Bosai sako, kad darbiniu- • Na, ir štai ten nuvykęs 
kai nepriims Komunistų'New Yorko miesto majoras 
Partijos, bet kaip tik prie- Walker, nors ir. bjauriai su- 
šingai. Mes baltieji ir juo- sitepęs graftu, bandė pasi--žerto I 
dieji darbininkai supranta-Į rodyti “labai geru” bedar-1 Franz Von Papen. Pastara
me, kad Komunistų Partija ibiams. Jis ęareiškė, kadmis sušikvietė ; kaizerio ir 
yra vienatinė mūsų prieg- federalė valdžia turi rupin- jHitlertb šimpatikus į minis- 
lauda. Ir, būkite užtikrin- tis bedarbių -šelpimu.
ti, draugai, — jie negali; kaip, jam “nėsvafbu __________________ _
mūs atskirti. Ta bosų sis- sakė, kad kaip Nėw Yor-J^fni Hindenburgą prezi- 
tehia nesuteikia darbiniu- kas, taip dr 4šiti miestai pri-1 degtiniuose Tinkimuose, ap- 
kui gyvenimo priemonės, ėjo -prie to. ‘kad nebegali |saugojo Vokietiją nuo kai-1

kus ir pagaliaus pradeda ; berališka” demagogija, su- darni darbininkai įgali iško- 
1 šaukė 28 miestų majorus į voti bedarbių apdraudą ka

Vz KyC4>JLOJ.Cl JLa ± V OLA A LvD O k/CAA V vJO* j ■. , - • # _ IJ

sujudimas, žemės drebėji-'^'la-kasiai Kentucky, esame 
mas, saulės tekėjimas; viltis, sujiojnun-istais.
Fosteris tik ką tapo nomi- .... . ..

; . . i

; Bauman, liesus, mėlynais
kurie tapo nuteisti Alabama valstijoj, ęlektros kėdėn del nuotas prezidentu; Fordas Ieškiniais apsivilkęs Min
to, kad‘.įsiutušil’rtąkcine gvaldančioji ,klasė nori atiįnti—vice prezidentu Šių* Jungoj nesotą.iąrme rys, sake:, Bo-

tinių Valstijų1. ' ‘ “ lsai ir bąnkieriai kartą va-
Fosteris, • šaltas, t (nęmįifti-! ^r?°. h^sių ; Clearwater aps- 
i. ištikimas, (-.nępaperka- gerbūvio ; žeme. . Pą-; 
is darbininku .vadas, kų- J mes vadiname ; fąrme-

jiems gyvastį pravedimui neapykantos tarp bal tų j ųt ,ir 
negrų darbininkų, idant'tuo būdu? darbininkus padalinti 
ir sulaikyti juos nuo susijungimd į bendrą frontą kovai 'nai 
prieš badą, skurdą ir imperidlistinį karą. ’ Imas darbininkų -vadas, ku^

Augščiausias teismas nuskyrė spalių 10 di išklausymui ris vadovavę streiką (400,-;
argumentų toje byloje. , ' .' ’ ’ ’ iOOO plieno( darbininkų, 1919

Tuo būdu Scottsboro negrai jaunuoliai nebus nužudyti metais.
birželio 24 d., kaip kad planavo Alabamos lynčiuotojai. negras karo veteranas ( ir ! . ,
Aūgščiausio teismo nuosprendis automatiškai sulaiko jųjanūkas nulynčiuoto Alaba-.. s ls Sparrows Point, Md.,

Movi v auAiicAiiJiv

'riU biednanaųiiu. Ir njes
1 esame už Komunistų Parti- 

KunasT/Fordaij j VŽ J0SteU ir Fo?'d^”.'
Bradley, plieno darbiniu-

nužudymą. * ,
Jeigu ne Komunistų Partija, jeigu ne Tarptautinis 

Darbininkų Apsigynimas, kuris paėmė vesti tą bylą, tai 
Scottsboro nekalti negrai jaunuoliai jau būtų buvę se
nai- nužudyti elektros kėdėj. Dabar ta byla ne tik pla
čiai žinoma Jungtinėse Valstijose, bet taipgi visam pa-į Jiems daėde kapitalizmas^; 
šauly. Bėgy pereitų keturiolikos mėnesių milionai dar- jįe neturi ką pralaimėti, 
bininkų, negrų ir baltųjų, visam pasauly vedė masinę Kitas karas artinasi, 
kovą prieš legališko lynčo nuosprendį ir už nekaltų ne^ Greitai visi bus „pašaukti 
grų jaunuolių paliuosavimą. Protesto demonstracijos karan vėl mirti už Wall 
įvyko prie Amerikos ambasadų ir konsulatų įvairiose ša-|gtreeį0 reikalus, 
lyse. Buvo desėtkai protesto demonstracijų Amerikoj. !

Ta masinė kova, tas masinis spaudimas tiek paveikė darbininkus didėja,°ypatin
ant Amerikos valdančiosios klasės, kad J. V. augščiau- !gai prieš negrus" Dabar 
sias teismas buvo priverstas priimti Tarptautinio Dar- [komunistai atsako nominuo- 
bininkų Apsigynimo patiektą apeliaciją del Scottsboro damį negrą į Vice preziden- 
bylos pernagrinėjimo. ; ,. . :įus, tokis atsitikimas pirmu

Tai yra dalinai darbininkų laimėjimas. Tas parodo, kartu Amerikos istorijoj, ir 
kad darbininkai savo masiniu ’spaudimu gali priversti delbdami kovą algų kapoji- 
valdančiąją klasę skaitytis su jų1 reikalavimu. Jeigu ne ^ui bedarbei ir kaiTii. 1 
Tarptautinis barbirtihkų Apsigynimas, jeigu ne Komu-; Minia dainuoja “Solid^ri- 
nistų Partija, jeigu ne tos milžiniškos protesto demonst- įy„ darbininlaj1 daiihą^. 
racijos įvairiuose pasaulio kraštuose,, tai ųekalti Scotts-j ^Tnn- Tavnd o*mks; h a * 
boro negrai1 jaunuoliai šenai jau būtų buvę’ įęga’ ................ .
lyneiiloti. Niėkas juos pirma . nežinojo. Suvargusių 
gity Vaikai, nuo 13 iki-20, pietų amžiaus., yažįąvo tavori- neg.^a darhiiiliikh c

11 L~i n i 11 4 ei Ir r. 4-1 o . T iTM-nl n n-tni rvi -i.TAn ® . . ii vT Vi i • i I1Odarbininkų karstai sveikina. jį,n1 
-Negrai ir baltieji pionieriai 
vaikai eina paskui jį, rau
donomis skepetaitėmis apsi
rišę, susikabinę vienas su 
kitu. Paskui juos vėliavos 
visų valstijų — Texas, Mai
ne, South Carolina, Neb
raska, Kentucky, Pennsyl
vania, New York, Louisia
na, • juodžiausios Georgia 
valstijos;-juodžiausios Ma
ssachusetts—visos atžymė
ta; tai surašąs visų Ameri
kos valstijų. Komunizmas 
prasimušė visur — jau nė
ra vien tik teorija, bet gy
vas judėjimas, dalis Ame
rikos gyvenimo.

Kalba Darbininkai 
/ •

Prakalbos eilinių delega
tų buvo sujudinančios ir 
pertikrinančios. Socialis
tų konvencijoj tik advoka
tai, kunigai ir kiti gerai gy
venanti liberalai kalbėję. 
/Republikonu ir demokratų 

smalkiau vesti'kovą už tų nekaltų jaunų negrų darbi- M0-n v ® n. c.B0Se bankienai, _  1?. .  • n* v. o -P4-Z1V.1 m iv nvA-Pnomvinlm'

bininkų, negrų ir baltųjų, visam pasauly vedė masinę

grų jaunuolių paliuosavimą.

t

Vokietijos prezidentas 
Hindenburgas pavedė suda
ryti kabinetą ištikimam kai- 

» bernui pulkininkui

sis sušikvietė ; kaizerio ir

Betveriu vietas. Tai tarjj Vo- 
Jis kietijos socialfašistai, rėm

3

Mii gyveuuuu- - pi itiiioiiea,, uju pitu, n
bet komunizmas suteikia.”' šėlpti ’bedarbių; *esą, mies- !Zefizmo ir hitlėrižmo; ;

^Taipgi buvo vaikas, 15 rtai susiddrih^u'didėliu kri-  
metų amžiaus meksikietis, žiu.
kuris dirbo Coldi’ado buro-

Sako • ku laukuosė,

New Yorko miesto majo
ro Walker bankinė sąskai- 

:jauH«o, lainouo. c>anv. - . . proletarinis Toj 'konfekenčijbj ‘kalbėjo ta parodo, kad. į šešis’me-
.“Patš gyvenimas patodo, Pietas,, jeigu kada nors bu-
i j aunas, tamsus.mos negro, darbininko.

Tai istorinis momentas, ir . . . . (
visa tai jaučiama. Depresi-1 į0? • k°murųstų programa 
ja desperatišku padarė kiek-1 VnsĮn^.a\ . drauSai 
viena Amerikos darbininką, darbininkai balsuos uz jus 

. is savo kraujo ir bado.”

vo tokis. Jis sakė: “Jie 
naikina Amerikos vaikus. 
Bet jaunuomenė kovoja, 
mes nebijome kalėjimo, mes 
išbudavosime komunizmą.”'

Čia yra tik kelios' ištrau
kos iš krutamu paveikslų

“Veteranai Už Jus.”
Stęmber, sekretorius bu

vusių kareivių darbininkų pavergtos proletarinės 
lygos* (Workers’ Exj-Ser- Amerikos, kurie atsispinde- 

Ivicemen’s Leągiie)> $akė: jo Komunistų ’konvencijos 

nuo mulkinimo. Jie atsi-! Jokia kita konvencija ne
krato nuo Legionų ir kitų jKMbn už tą <masę. O tai 
bosų organizacijų, jie su Y^a masės, kurios 'turės būt 
jumis, komunistai.”
J . z -- - --o ~ ~’r~ .—  | _ _ _

gataj pasakė įspūdingiau-.yOO negrų, 
sias/.prakalbas. ‘
bee^ ; skerdyklų darbininkė kitų milionu ame

| T , 1 • v | VlLvIUtJIl s JuUdg Ut!k SdKe.|JvIr terorizmo banga pnes |„v n . / J !scėn •_
1 i i • • i j.* i V c l c I d II dl du fJdVciriįO ,H o v» hi vn i m Lrn o dirlnin wvJTin- _ . u A ° ’■r •

ir Socialistų ’Partijos vadas, ‘ tus laiko jis pasidėjo $307,- 
Daniel • W.' Tloan, Štilwau-1607. 
kee miesto majoras. Jis 
pasisakė -prieš teikimą pa
šalpos bedarbiams. Girdi, 
tai tvirkiriimas bedarbių. 
Jis raginonphuvoriti viešųjų 
dafbų iprčfgramą sumažini- 
mui bedarbės. Į' Jis savo kal
ba rir "savo ipašiūlymais nei 
■kiek nesidl^rė nūo kitų 
buržuazinių majorų.

, O reikia žinoti, kad 
majoras gauna “mizerną” 
algą—-tik $40;000 .į metus. 
Reiškia, jis iš “pašalies” pu
sėtinai gerai uždirba. Atsi
randa tokių “geraširdžių,” 
kaip Paul Block, kuris, “in
spiruojamas” savo 10 metų 
amžiaus sūnaus, davė “bied- 
najam” Walkeriui net $246,- 
000, kaipo “dovaną.”

Gana daug laiko ėmė, kol 
Amerikos Darbo Federaci
jos fašistiniai vadai pripa-

Tai 'buvo 'demagogijos 
skleidėju ‘kon’ferencija, ir tą

. išklausytos. Yra ią;000,-1 atvirai ‘P^ė ^rttCūse, N. . .............................i--"
, Atrodo, kad negrai' dele- j^9.0 bedarbių. Yra 12,000-. y., ’miesto ;,majbrtts Holland žino, kad milionai Ameri-

- konvencija g# Mąrvm. -'Girdi, inepai- kos darbininkų randasi la-
Laura Oš4 puY°; konvencija hęgrų^ be- sant apiėJkdkią^Mleralę pa- bai blogoj padėtyj. Dabar
dnrbim’nVa darbiu ir kitu milionu ame- yanią bedarbiams mes ne-1jų atstovas (Washingtone,,

iš phicagos,( sujudino di- ^kiečių, kurių algos, kapo- < kalbėsime, nepaisant kokia kalbėdamas už atstovo Gar- 
! _ . dŽiįja minia, kuomet ji pa knrm mnroriMni j------- «^odsrv

4 k r’”’” l.iTuo tarpu grupė baltųjų J Kjau/butų buvę, lęgahai nu- darbiriihklį neša an£ * ^avo
fno’z.vnmn Shiva nemani ’ v.) J 4 It. -r-. ) hi. < 2x1

B. Marvih. -'Girdi, mepai- kos darbininkų randasi pa

ramą bedarbiams mes ne- jų atstovas (Washingtone,, 

minią, suomei ji pa- j—. aemagogija tatai nėpri- nerto 1 demagogišką ,‘^edar-1 
Mes pažvelgiami iatt- naikinami..; > ; - į i į j dengsime; <isf to nieko nebus, bes naikinimo” programą,, 

Aiv apmarinta taikei tęsis ijeigU ištikrųjų nebus gali- pareiškė; jog tarp 15,000,-

jamos; kurių morgičiai pa- demagogija 'tatai 
V'«ilx,Uarp,i , . ; į Į f U . . i - .

r

ta

i

S1

į

gal į istoriją ir negalime

niu traukiniu jieškotiodarbo? Lynčittotojąi juos suėmė, 
ir kadangi pasitaikė, kad tame pat ^avariniam trauki
ny]. buvo dvi baltos prostitutės, apsirengusios vyriškais 
drabužiais, tai Alabamos lynčiuotojai, kurie turi didelį 
pasitenkinimą iš negrų lynčiavimo, apart paskleidimo 
neapykantos tarp baltųjų ir negrų, apkaltino tuos jau
nuolius užpuolime ant tų dviejų prostitučių; ant greitų
jų surengė jiems teismą ir nuteisė nužudyti. Mažai kas 
apie tai ir žinojo. Mažai tebuvo rašyta kapitalistinėj 
spaudoj. Tačiaus kad ir tą mažą ’aprašymą patėmijo 
Kdųiunistų Partijos ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo veikėjai ir pradėjo tyrinėti bylą. Ir jie surado, 
kad tie negrai jaunuoliai visai nekalti; kad jie nei ne
matė tų baltų prostitučių, kad pačioj pradžioj, kuomet 
jie buvo suareštuoti ir nuvesti į policijos stotį, abi iš 
prostitučių sakė, kad nei vienas iš tų negrų jaunuolių 
nieko bendro su jomis neturėjo; tik kuomet legališki lyn- 
čiuotojai prigrąsino tas prostitutes, tai jos iš antro kar
to pradėjo pasakoti, būk tie jaunuoliai buvę jas užpuolę. 
Ir paaiškėjo, kad Alabamos legališki lynčiuotojai sudarė 
tą bjaurų suokalbį tuo tikslu, kad terorizuoti negrų ma
ses ir sulaikyti jas nuo bendros kovos su baltaisiais dar
bininkais prieš badą ir skurdą, kad sukiršinti baltuosius 
prieš negrus, ir kad turėti gerą jomarką Scottsboro 
miestely laikę teismo. Visa tai iškėlė į viršų Komunistų 
Partija it Tarptautinis Darbinihkų Apsigynimas.

Iki šiol nekaltų Scottsboro negrų jaunuolių gyvastį iš
gelbėjo, masinis darbininkų judėjimas. 4 ,

, 1^ 1^ ir darbininkų organizacijos, turi dar;

ninku paliuosavimą. ... • -
Šcdttsboro negrų jaunuolių gyvasties išgelbėjimas da

bar priklauso nuo darbininkų masinės kovos. Jeigu bus 
išvyštyta-dar didesnė .-masinė r kova, >tab valdančiosios kla
ses ’budelių rąr(ką ’bus nustųfotfa, mūsų klasės nekal
tų Septynių jaunų darbininku. . .
--A t...a ---------------- , ....j...   . . ... .  ....... .....  — —

f: Kokie Žmonės Vadovavo Komunistas?
Dykai gavęs Prūseikos į denciją, ar yra teisinga, ^r 

“Klampynę” No. 21, varty
damas pamačiau, kad tas 
laikraštis pilnas purvų, o 
daugiau nieko, ir dar vadi
nasi darbininkišku laikraš
čiu, Tai veidmainystė.

1 'i4 nhn1 surasti,' kadįk&da Ar tos mases'ma sueikitJprėduktyviškų 000 ir 16,000.000 asmenų da-
Xoik’in« 1Meknės, T prispaustos ir v|sądv^Wš "neatsto vau-1 darbų bedarbiams. bar randasi dabai blogoj feak
sveiKma. Į^r&^ū-! Nepaisant visų „ -—?— dėtyj iš priežasties bėdar-
nomeiia1 tų tiižejęš progą Vkandida- skeptikų, ateitis Amerikoj žinoma, tiktai tvirtas (bes.
jį, įau- tuoti j vice-prezidentus. Ta priklauso Komunistų Par-!masinis darbininkų spaudi- J. S.

•grafteriai ir profesionalai 
tauškėjai bus žvaigždės.

• /čiakomunistų konvenci-

tuoti į vice-ųrezidentųs. Ta 
komunistų kova nėra hiž su- 
puvusius $15 į savaitę, ir 
mes, -negrai, tatai žinome. 
Tai yra kova už lygias žmo
gaus teises dr už įsocialę 
lygybę- Aš nekalbu daug, 
nes kuomet,tik aš pradedu 
mąstyti apie mano rasės 
priespaudą, aš vien tik ko
voti noriu. Bet aš išmo
kau susijurigti* su draugų 
partija prieš bosų partiją. 
Ir, kuomet ■ ateis karas ir 
jie įteiks mums šautuvus 
atkreipti prteš kitas rases, 
mes atsuksime juos prieš 
Wall Streetą. Mus perdaug 
persekiojo bosai.”

Kitas negras darbinin
kas iš Louisiana sakė šiuos 
žodžius iš sąvp širdies: “Aš 
trokštu geriausio pasiseki
mo Komunistų Partijai, dr 
lai mūsų raudona vėliava 
nebūna tampoma po purvi
nas mūsų krašto gatves, 
betjlai ji plevėsuoją pergąr 
lėj. K Žinios -žaibo greitumu

masinis darbininkų spaudi-
E=

SAN FRANCISCO, CALIF. Net Kapitalisty Politikieriai Turi Pripažint, Kad 
Negrukas W. Brown Neteisingai Nremerktas

PHILADELPHIA, Pa. — nusistatymas prieš Ijį ir viešoji“
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 58 kuopos laikytame 
susirinkime, 22 d. gegužės,! , . • v
buvo svarstoma apie LDS. sek!Kada negras JaUnu?11S M 

gerove Brown> 17 met^ amziaus> buv0 
vionvhp Pagal bjaurų sumoksią teisme 

atrastas “kaltu išžaginime bal
tos mergaitės Dorothės Lutz ir 
josios nužudyme,” tai streikus; . - ~
laužantis teisėjas McDevitt dar I Padarė pats kapitalo tarnauto-

(buržuazijos laikraščių sukelta) 
“nuomonė, be abejonės, paveikė 
į prisaikintus pOšėdininkus, ku
rie todėl rekomendavo teisėjui 
•mirčia jį nubausti.”

Tokį tai pareiškimą viešai

mą ir organizacijos f-------
Mūšų kuopa stovi už vienybę 
abiejų organizacijų ir mano, 
jog LDS. Centras būtų nau-j 
dingą iškelti į Pittsburgh, Pa., 
peš ten randasi lietuvių darbi- įrff'savaites lauke, kol paskyrė!jas dr. Fraser; taigi negali būt 
ninku didelis i.......
neturi artimai reikalingo dar-/rOs kėdėj. Pats jau tas lauki 
bininkiško Centro. Mūs kp. 
mano, kad tas būtų naudinga siųs, nepažangiausius iš Phila- 
LDS. organizacijai ir abelnai delphijos gyventojų abejot, ar 
darbininkiškam judėjimui. '* Brown buvo ištikto -‘kaltas. 

Delegatu į seimą išrinkta d. Nuo pat pradžios Komunistų
K. B. Karosienė, kuri važiuo- Partija ir Tarptautinis Darbi-

skaitlius, o jie j Brownui bausmę—-mirtį elekt-

mas privertė net senoviškiau

Brown buvo ištikro -kaltas.

ja į rytines valstijas apsilan- ninku Apsigynimas .permatė 
kyti pas savo motiną, tai tuo : dalyką ir pareiškė, kad čia yra Browna.

v • •• 1 — *  J* _ 1 - . X « 1»4 4 c 1 I « et rttt ♦•v'i npačiu sykiu galės ir mūsų kuo-įtiktai •kriminalis sumoksiąs 
pą šeime atstovauti. prieš negrą berniuką ir kad tą

Drg. Karosienė tarpe mote- sumoksią kapitalistai padarė, 
ru darbininkių Californijoje idant sukelt baltuosius darbi- 
buvo lyg toji'širdis darbiliin- Prteš^.wrus ir pastot
kiško veikimo. Josios inicia-

l plečiasi rytuose ir vakaruo- tyva bUV0 suorganizuota LDS
I • i v ♦. .h ' i •'*. < <■ • < i 4. /.J. . i i < . . ■ • I _ * X .

rų darbininkių Californijoje

kiško veikimo. Josios inicia^
ini kalbė.ih mhlrttoai nnin’ 1 11 vanaiuu- tyva buvo suorganizuotaJOJ n IbejO malniemi, neg - . e, Į giaur'luoSe ir pietuose,' A; kuopa, kuri nemažai prisi- 
;Ą3i, plieno darbininkai, (-r yisa biednūomehė, vyrai įdėjo prie paskleidimo darbi-

tięjl,' kurie nieko pirmiaus niai rėmė visokius darbinin- 
apie įtai negirdėjo, visi pap- kų reikalus. nvn'

nę, bet p, Prūseika štai, ko
kį prierašą deda: “Nuo.Rer 
dakcijos—Draugai ir.. iki
Šiol be reikalo kreipė domę 
į ‘Laisvės’ peckelius. Tie 
peckeliai jau pergiliai .pasi- =?

O p. Prūseika apgaudinė- nėrę purvyne ir polemika 
ja kai kuriuos suklaidintus su jais juos iš ten neištrauk- 
darbininkus ir sako, kad dr įsi. LaLsau maudosi.” 
jie esą komunistai. Ar “Keleivyj” mes nema

utai viena kore&pondenci- tome tokių *atsakyfnų, kaip 
ja iš Philipsburg, N. J. Aš dabar ponas Prūseika at- 
nežihau apie M tą korcspon- ‘sako ? Ar-senai čiatp.JPnp

jie esą komunistai.
J

i n iš Philipsburg, N. J.

nei mažiausios skirtingos nuo
monės apie tai, kad Willie 
Brown neteisingai nusmerktas 
mirti.

Visos darbininkiškos organi
zacijos turi siųsti telegramas 
ir rezoliucijas Pennsylvanijos 

’gubernatoriui Pinohot, 'Harris
burg, Pa., reikalaudamos tuo- 
jaus ir besąlyginiai paliuosuot

I

SO.BOST0KMASS
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juierviai, mokytojau audė- juodieji ir bal- ninkiškos apšvietos ir finansi-
ijai, namų šeimininkės,'skei- 4;^^ įknrip nipkn riirmians niai rėmė visokius darbmin- 
dyklų darbininkai, farme?
mi ir vaikai darbininkai. |Si žmonis S po* "Eo- tarpe 
Taip, Amerika - Amerika Partij4 abelnam da>
nusavintųjų, Amerika, ku- jūreivis iš Philadelphijos 
nos balsas niekur negirdi- .prieplaukos jaunas milži- 

los, užgniaužtų blogumų, už 
kuriuos kurią dieųą bus ?at\ 
keršinta/ kalbėjo čion.

seika mus mokino per “Lai
svę” “komūnizino,” o šian
dien j aU vadina koinūhis- 
tįis perkeliais. Ir dar' yra 
tokių darbininkų, kurie se- 
ka p; JPrūšeik'ą. '
r • /'■ f i m * !• * ; jr, /n u

■nas pareiškė: “Mes matė
me šimtus skrynių 'cukraus 
siunčiant į Japoniją. . Ko
dėl? Japonija gali pirktis 
cukraus Maniloj. Tęs skry
nios yra amunicijos. Mes 
s u s t a b dysime ąmunicij os 
siuntimą. \ Mes ginsime ( So
vietui Sąjungą, mūsų tęvy- 
rię. : Bosai gali fpasiimti sa
vo’ šautuvus ir amuniciją ir

* *

Drg. Karosienė 
moterų, bet ir 

abelnam darbininkiškam veiki
me ėnergin’g'ai ir nuoširdžiai 
darbavosi; kur tik darbinin
kiškas išstojimas—-demonstra
cija, ten ji pirmose eilėse ko^ 
vingai ir drąsiai neša darbi

ninkišką vėliavą. >TJž tai ir 
nukentėti tenka nuo kapitalis
tinių mušeikų. Ji Tiuvo keletą 
sykių areštuota ir teista, bet, 
dedant TDA. pastangas, pa
vyko 'nuo įkalinimo apginti.

Būtų 'didelis nuostolis Cali- 
fornijos susipratusiems darbi
ninkams, jei drg. Karosienė 
pasiliktų rytuose.

: Draugas,. ,

kelią jų vienybei.
I | Teismas neturėjo jokio fak- 

tino. prirodymo, kad Willie 
Brown būtų kaltas; o kad jis 
buvo nusmerktas be nusikalti
mo faktų, tatai matyt iš pačios 
bylos stenografinio nurašymo.

Tokis kapitalistinis politikie
rius, kaip daktaras Albert H. 
Fraser, sekretorius Pennsylva- 
nijos Kalėjimų Draugijos, ket
vertas dienų atgal irgi aštriai 
kritikavo teisėją H. S. McDe- 
vittą už bylos vedimą,—‘nors 
Fraser, kaipo politikierius ne
drįsta stačiai pasakyt, kad Wil
lie Brown Visai’ nekaltas ir tik 
pagal suokalbį musmer.ktas mir
ti. Socialių Darbuotojų sei
me Philadelphljoj daktaras 
Fraser pasakė apie patį teis
mą :

■‘Willie -Brownui nebuvo duo
ta progos nei per nago juody-* 
mą išsiteisinti,- kada jis buvo 
areštuotas Jr teisman pastatyk 
tas. Teismo atmosfera, teisėjų

Pirmas didelis, pavasarinis 
piknikas, kuri rengia Lietuvių 
Darbini rikių Susivienijimo 
Amerikoj 18 kp., ir Tarptau- - 
tinio Darbininkų Apsigynimo 
21 kp., nedėlioj 5 d. ’birželio 
i(J(une), Lietuviu Tautiško Na
mo parke, ; Montello, Mass, 

v. ryte ir trauksisPrasidės 10 
iki vėlumai.

'Bus .gera 
išpildys So. 
'Choras.
lenktynių ir 
Gi namie 
sveikų valgių ir ‘minkštų gė
rimų bus įvalias višiems.

Busas išeis kaip 11 v. ryte * 
nuo Lietuvių Piliečių Kliubo 
Svetainės, 376' B’way, So. 
^Boston. Nuvažiavimas pigus.

Kviečiame visus dalyvauti.
Komitetas, i >

programa, kurią 
Bostono Laisvės 

Bus įvairių žaislų, 
“merry-go-round.” 
gamintų šviežių
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Willie Brown ir Kova už ’Negrų Teises
Hniai darbininkai, apart rei

kalavimo tuojautinio pa- 
liuosavimo Willie Brown? 
Žinoma, kad nėra. Ta by
la yra ginklas revoliucinių 
darbininkų rankose, su ku
riuo galima kovoti ir mobi
lizuoti kaip baltas, taip ir 
negrų mases ir įtraukti į.

Pasmerk imas miriop ris užsitarnavo sau didvy- 
Willie iBrown (Philadel-’ rio vardą, pasiųsdamas ko- 
phijoj) neva už nužudymą'vingus darbininkus ilgam 
mažos mergaitės Dorothy Terminui kalėjimo, 
Lute iškėlė aikštėn giliai jokių argumentų, 
įsišaknėjusias baltojo šo- būtų prirodę, kad 
vinizmo tendencijas, kurios 
vis dar tebeegzistuoja re
voliucinio judėjimo eilėse. “Kam mes pasitikėsime, jei 
Atsisakymas mūsų organi- gU ne policijai, kuri yra mū- 
zacijų nuo kovos už negrų 
teises aiškiai parodė, I 
baltieji revoliuciniai .darbi
ninkai dar•tebėra 
?xZi.nŽS_Ade.°!??ij°® Lltū7‘Byla'buvo vedama|^lbjLS-!.eŠ "e:Pl 

remiantis rasine neapykan
ta, ir tas jaunuolis negras 

i nu-

neleido 
kurie 

prirodę, kad po
li c i j o s žiaurios metodos 

!“įšgavo” tą “išpažintį.” 
‘ u rz___ ____ ___ ______ _____________ • •

' s ų atstovą i,” p areiškė
į McDevitt. Džiūres sąsta- 
tę nebuvo nei vieno negro, 

buizu-jir Brown “rastas” i

kėlimą rasių oprešijbs klaujnegrų mases į kovas prieš' 
simo toj, byloj. . ■ 'kapitalistų klasę. Mes tu- 

Nei vienas Philadelphi-1 rįme prirodyti negrų ma- 
jos negrų laikraštis^nepara-ĮSems, kad esame pasirengę; 
še nei vienos eilutės apgy- vesti kovą prieš rasių op- 
nimui Willie Brown. resiją, nepaisant aplinky- 

Raymond Pace Alexander ;bių bei formų, kokiose tas 
yra P.R.T. advokatas, ir nepasireikštų.
kaipo dalis sukliurusios re- gų taip vadinamas pasiprie- 

, sulošė ginimas vesti gynimo kovą,!

vesti kovą prieš rasių op- 
resiją, nepaisant aplinky-

Tūlų drau-

Visoms ALDLD. 7-to 
Apskričio Kuopoms

Draugai I Dabartiniu laiku 
prieš mus stovi 2 gana svar
būs klausimai, į kuriuos kuo
pos turi kreipti kuodidžiausios 
domes.

1-mas, tai yra Komunistųkovas prieš bosų atakas ant I publikom; mašinos, __ n.UHIunisiu
negrų darbininkų .ir visos ištikimybės rolę bosų lyneo .pamatuojant abejonėmis, partijos’ 1-mo' Distrikto Nomi-
darbininkų klases abelnai.

Išdavikiška Rolė Negrų 
Reformistų.

spektaklyje, ir, be abejonės, į ar yra užtenkamai prirody- nacijų Konferencija, ’ kuri 
už tai bus gausiai apdęva- mų jo kaltei ar nekaitei, įvyks 19 d. birž., 1932, Bošto- 
notas... kokiu nors budu. numaskuoja motyvą, kuris ne. (Laikas ir vieta bus pa-Į

Šioj konfe-1

monstracinį pikniką. Todėl vi
sos kuopos tuojaus imkitės 
už darbo ir rašykite į mūsų 
spaudą, kas jūsų kolonijoj da- ♦ •" 
romą šiais svarbiais klausi
mais. Atminkite, draugai, į, 
kad žinių iš jūsų kolonijos .?« 
laukia ne tik pikniko komisija • 
ir Apskričio Komitetas, bet 
taipgi mūsų organizacijų cent- 
rai ir tuo pačiu sykiu mūsų 
laikraščių redakcijos ir ad
ministracijos. Taigi, visi prie 
darbo, o pasekmės bus užtik
rintos.

Draugiškai,
ALDLD. 7’to Apsk. Sekr.

I

notas... kokiu nors budu. numaskuoja motyvą, kuris
yra atsisakymu nuo kovos skelbta vėliaus).

susitikus! rencijoj bus nominuoti kandi- 
‘ . Šioj

nominacijų konferencijoj bus 
nomindoti kandidatai į valsti
jos ofisus. Šioj nominacijų 

Kada Komunistų Parti- konferencijoj turi būt atsto
ja ir TDA, pradėjo kampa- vaujamos _ visos 
niją už Willie Brown pa-į kuopos, 
liuosavimą, tuojaus prasi-! 
dėjo policijos teroras žiau
riausioj formoj. (Drasky
mas mitingų, užpuolimas T i 

Komunistų Partija ir vi- DA. raštinės ir t.t.) Tas 
sas revolicinis judėjimas Iparodo, kad bosai supranta 
susidūrė su labai svarbia'masinio spaudimo galią, ku- 
užduočia, t. y. kaip įtraukti | ri gali sumobilizuoti tūks- 
---------------------------------- itančius darbininkų kovai 

prieš badą, skurdą ir lynčą.
Kaip Partijoj, taip ir mū

sų broliškose organizacijo
se, baltasis šovinizmas ke
lia savo galvą. Ką gi reiš
kią tokie išsireiškimai apie

Tačiaus apgailėtinas da-
Negrai reformistai šulo- Was, kad nekurie ■ mūsų už negrų teises 

še išdavikų rolę.
kad paskelbti teismą suo- 

į mases, 
jie plepėjo apie faktą, ir. 

, kad tokie atsitikimai “že- - . .v .. Txr.n.
mina” negrų rasę.: Jie pra-1 & a 1 m a i s g e Ibeti Willie 
šo Willie Brownui “pasigai-i®r°wn nuo elektios kėdės.

tros kėdei j Įėjimo,” suverčiant visą kal-
i itę ant aplinkybių, kurios
l Ar gali būti nors trupu-' gimdančios tokius prasikal- 
jtis abejonės apie Willie tėlius, kaip jis. Tai gyni- 

irPr,°.wn kaltę? Ar gali būti mo būdas advokato Ray-

rį galėtų vartoti revoliuci- ris atakavo T. D. A. už iš-

Viptoi draugai, ypač negrai drau- konkretiškoj formoj su ga- datai į valstijos ofisus.
VHjcoj ______ u—„ • t---- ______________ nominaciiu konferenciic

iš vienos pusės, ir smulkia-1 
buržuazinio nacionalizmo 
nuodai negrų reformistų i krpitah7tų MasėLr.u- 
1 • • 1 • v revoliucinių dai- 1Smerktas sudeginimui elek-
bininkų iš kitos pusės.

Klasių Kova Ir Willie 
Brown.

Komunistų Partijai
Tai gyni-

Tarptautiniam Darbininkų n?onc^ Pace Alexander, ku-
Apsigynimui pradėjus ma
sinį Willie Brown gynimą, 
tarpe mūsų draugų kilo 
įvairių klausimų, kaip tai: 
“Kam mes imam tą bylą?” 
“Kokis yra prirodymas, kad 
Willie 'Brown yra nekal
tas?” “Ar jis neprisipažino

* prie kaltės?” ir t.t. Tuose 
•klausimuose draugai norė
jo padengti miglomis kapi
talistinės propagandos įtek
mę, kuri smarkiai veikė 
tiesiant kelią del Willie 
Brown į elektros kėdę. Pa
matinė silpnybė ir klaida 
yra tame, kad mes nesuge- 
bėjome pa daryti Willie 
Brown teismą klasinio po
būdžio teismu paliekant už
pakalyj rasių neapykantą 
ir atakas ant negrų masių. 

, • l*i Ii

.-j Ekonominių! krizįuį,, ir.( 
” masinių^ , badui siaučiant 

tarpe negrų ir baltų darbi
ninkų vienybė pradėjo la
bai augti. Tas augimas pa
sireiškė darbininkų kovose, 
(alkanų eisenos, streikai, 
demonstracijos), kuriose ne
grai kartu su baltais kovoja 
petys į petį. Pravedimui

' bado programos Wall Stre- 
to valdžia sutinka rimto 
pasipriešinimo iš darbinin-

< kų pusės, todėl bosai matė 
būtiną reikalą pravesti li
niją tarpe negilų ir baltų, 

‘ įmaišant rasių neapykantą 
ir tuo pačiu kartu tveriant 
lynčo atmosferą. Nužudy
mas Dorothy Lute buvo 
tuo signalu atakos. Ilgai 
laukiamas parankus 
m e n t a s atėjo. Dorothy

. Lute gyveno labai maišytoj 
kaimynystėj, todėl ir buvo 
labai lengva suversti kaltę 

’sant negro. Tai buvo polici
jos departmento pirmi žing
sniai pravedimui bosų dar 
neatsiektę tikslo ir kartu 
padengti ^olicrjos depart- 
mento sukliurimą tos ma
žos mergaitės kunu.

Prasidėjo jieškojimas 
x negro. Kapitalistų spauda 

atliko savo rolę, meluoda
ma ir šmeiž.dama negrus 
darbininkus. Willie Brown 
tapo suareštuotas už devy- 

^nių dienų po papildytos 
į piktadarystės, be jokios 

nuožiūros. (Tai pripažino 
pats policijos viršininko pa- 
gelbininkas Le Strenge). 
Po 36 valandų kankinimo, 
po taip vadinamo “third 
degree,” 16 metų jaunuolis 
neišlaikė ir priėmė jam pri
metamą kaltę ir pasirašė 
“išpažintį.” Byla tapo pra
vesta urmu ir be jokiu ki
tokių prirodymų, apart tos 
“išpažinties.” Reakcionie- 
Till? teisėjas McDevitt, ku-

mo-

s

S

gai papuolė po tų demago
gų—išdavikų įtekme, many
dami, kad nekeliant teisme 
rasių kovos klausimo bus

Kova Prieš Baltąjį šoviniz
mą ir Negrų Teises

Iru rh mr rh iųi.imi.rr

CONNECTICUT VALSTIJOS METINIS

IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA ALDLD. III IR LDSA. VIII APSKRIČIAI

Sekmad., 5 d. Birželio - June, 1932

HELMEVICH GROVE, .
N. MAIN STREET BRIDGEPORT, CONN.

Prasidės 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Vakaro į
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Simfonijos Orkestrą, iš Hartford, Conn, grieš malonius kavalkus

IS a
S

5

S

S

linga ir brutališka opozici
ja iš kapitalistų pusės.

AiL.D.L.D.
. Turėti delegatus mi- 

[nimoj konferencijoj< yra svar- 
| bu, nes vienintelė darbininkų 
klasės partija yra Komunistų 
Partija ir tik ji viena kovoja 
už darbininkų klasės reikalus. 
Todėl darbininkiškos organi
zacijos turi dalyvauti nomina
cijose savo klasės kandidatų. 

2-ras, tai yra komunistinės 
spaudos piknikas, kuris įvyks 
10 d. liepos, 1932 metų, Olim
pia Park, Worcester, 7* 
Prie šios komunistinės spau
dos iškilmės turi kuo energin
giausiai rengtis visos ALDLD. 
7-to Apskričio kuopos.

Draugai ’ Šis spaudos pikni-
negrus, kad jie nesą gana Į kas nebus vien tik pąsilinks- 
“inteligentiški,” kaip baltie-1minirn0 vieta, bet tuo pačiuu

ji, kad jie yra “tinginiai,” 
jiems negali pasitikėti ir t. 
t.? Tai yra valdančiosios 
klasės taip vadinama “bal
tųjų viršininkystė” teori
ja, kurios mes prisilaikyda
mi smarkiai prasižengiam 
prieš negrų darbininkų ma
ses. Tas baisusis sutvėri
mas baltasis šovinizmas 
jau išrėpliojo net ir į viršų. 
Pav., Camdeno parengime

WATERBURY, CONN.

Man teko būti Vilijos Cho
ro pamokose. Reikia pasakyt, 
kad vili jiečiai gerai ir energin
gai veikia šioje srityje.' • Jie 
jnokinas naujas dainas, kurias 
dainuos piknike, liepos 3 die
ną.

Galima dar pasakyti, kad 
šiame piknike dalyvaus visos 
Connecticut valstijos jėgos ir 
apie 7 chorai. Jie dainuos 
naujas dainas ir los įvairius 

. žaislus. Apie šį pikniką jau 
Mass. Įkalba veik visi darbininkai.

Taip pat visi draugai ruo
šiasi dalyvauti piknike, kuris 
įvyks birželio 5 dieną, Brid- 
geporte, Conn, šiame pikni
ke dalyvaus 3 chorai ir gra- 
jys Lietuvių Darbininkų Sim
fonijos Orkestrą. Bridgepor- 
tiečiai pasirengę visus svečiussykiu bus ir didžiulė lietuvių 

demonstracija prieš karą, j gerai priimti. Tad nepamirš- 
prieš bedarbę, už gynimą So- kime vigi dalyvauti, 
vietų Sąjungos ir socialę ap- kime iaika veltui, 
draudą. O taipgi ir demon- įUrime važiuoti į šį pikniką, 
stracija prieš visokius lietuviš
kus demagogus, pasivadinu
sius “komunistais”, o dirban
čius kapitalistų naudai.

Todėl, draugai, šiame pik
nike turime dalyvauti masė
mis. Tiesa, daug mūsų kuo-' 
pos narių nedirba ir sunku su 1

1 finansais-

Neleis-
Mes visi

Ex-Chorietis.

NUŠOVĖ BEDARBĮ

DUISBURG, Vokietija. 
ovt' Geg. 31 d. čionai policija 

Bet ^kuopos "“turi Į užpuolė, bedarbių -demonst-
(balti J.K.L’. nariai rieįsilei-1 krelpti kuodidžiausios atydos į raciją. -in vieną darbininką 
do negrų. J.K.L. narių j šo- j ir s'urasti būdus, kaip daugiau-j ant Vidtos nudėjo, o daugelį

I

va
i
J

<

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

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

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

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

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

KELRODIS: Atvažiavę į Bridgeportą, važiuokite N. Main St. iki surasit Bušo sto
tį 13, sukite po kairei keliuku iki Parkui. Nuo New Town važiuojant, privažiavus Bu
šo Stotį, 13, sukit po tiesiai. Vietiniams: The Short Line busai nuo Golden Hill Sto
ties išeina 10 vai. ryto, 12 :lo, 2 ir 4:25 vakare.
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' kius) ir prieškariniam mi
tinge Philadalphijoj rusų 
name (kada policija neįlei
do dviejų negrų darbininkų, 
mūsų draugai neparodė jo
kio pasipriešinimo).

Partija turi pradėti vesti 
atkaklią kovą prieš baltąjį 
šovinizmą savo eilėse, turi 
būt suorganizuotos frakci
jos darbininkų organizaci
jose kovai prieš baltąjį šo
vinizmą. Kominterno ir 
Centro Komiteto rezoliu- 

. ei j a negrų klausime turė
tų būti diskusuojama kaip 
tarpe Partijos narių, taip ir 
mūsų organizacijose, kas 
pagelbėtų nušviesti Parti
jos nusistatymą negrų 
klausime.

Tuo pačiu kartu kova 
neturėtų sustoti ir prieš ■ 
tendencijas negrų intelek
tualų mūsų tarpe, kurie dar; 
per mažai turi pasitikėjimo 
kovos plotmei negrų ma
sėse.

Willie Brown dabar turė
tų būti tuo vienybės centru, 
iš kurio išplauktų ir būtų 
vedama kova prieš baltąjį 
šovinizmą. Tik tikras revo
liucinis nusistatymas, vado
vaujamas baltų darbinin
kų, išraus baltojo šoviniz
mo šaknis ir tuo pačiu kar
tu cementuosis vienybė tar
pe baltų ir negrų masių.

A. Dagis.

PLIENAS VĖL SMUNKA

NEW YORK. — Užperei- 
tą savaitę plieno gamyba 
buvo padidėjus nuošimčiu 
kitu, bet pereitą savaitę vėl 
nusmuko dviem nuošim
čiais. Vadinasi, tikro page-

Jlj.rėjimo padėties nesimato.

šia publikos sutraukus į šį de- sužeidė.

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.

TAMAS KRAPAS
14 Millbury St. Worcester, Mass.

Šiuomi pranešu, kad numažinau kainas ant plaukų 
kirpimo. Ypatingai bedarbiams draugiškai patarnau
ju. Panedėliais ir utarninkais yra dar prieinamesnės 
kainos. Prašau užeiti ir persitikrinti.
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SKAITYKITE KNYGA RELIGIJA
Tiktai išėjo iš spaudos Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugijos 34-tas leidinys “Religija ir Jos Socialė Reikšmė”. 
Knyga turi 250 puslapių, daug paveikslų 
ta ant geros popieros ir gražiai apdaryta 
yra sekami dalykai išaiškintii:

ir braižinių, atspausdin- 
audeklo viršeliais. Joje

Kokie jie yra?

•A

<♦>

<|

<♦>

<♦>

Kiek yra pasaulyje tikėjimų ?
Iš kur atsirado tikėjimai ir kaip jie keitėsi? 
Kokis jų tarpe skirtumas ir kokie panašumai?

Skaitydami šią knygą, rasite apie “dievo” motiną, krikščioniu 
tikėjimą. Kas ta yra traicė, kalėdos, velykoš, krikštas, išpažin
tis, komunija, “šventos” relikvijos, “šventieji” ir tt.

Rasite apie tai, kam tikėjimas tarnavo ir tarnauja. Kodėl Ame
rikos buržuazija jieško dievo? Ką sakė popiežiai apie tikėjimą ir 
ką sakė komunizmo tėvai ?

Kiekvienas darbininkas privalo perskaityti šią knygą. Jos kai
na $1.00, atsižvelgiant i bedarbę—parduodame tiktai po 75 cen
tus už knygą. ALDLD. kuopoms ir nariams platinimui tik po 
50 centų. O kas stos šiemet j ALDLD., tas gaus šią puikią kny
gą VELTUI. Visus užsakymus siųskite šiuom antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS

*)
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46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. >
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B. Garbatov.

WILKES-BARRE, PA.
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atsitraukė. Mainieriai palydėjo jį akimis, o

ROCHESTER, N. Y. O
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ja.” 
veskite

E

kiamts 
program 
ros Che

j > Sekr. P. Kasarauskas. 
j , . < ; (130-131)

PATERSON, N. J.

veža visai arti parko. Gatve- 
j kariais važiuojant imkite Nan-

ALDLD. 30 kp. susirinkimas bus t 
'sekmadienį, 5 d. birželio, 10 vai. ry-1 
te, Lietuvių Kliube, 339 E. 4th St. 
Visi draugai malonėkite ateiti, nes 
turime daug visokių svarbių reikalų

kimas 
. - . ryto,
59 Holsman St7 Paterson. Draugai, 
malonėkite susirinkti visi nariai, ne^ ' 
turime daug svarbių reikalų aptarti, 
Artinasi 2 Apskričio konferencija, 
reikės išrinkti delegatai į konfereiff 
ciją. Taipgi atėjo aųtras tomas kny-l 
gos “Religija;” šiame susirinkiipc 
gausite ją.

■ Org. S. Auliukonis.
(130-131)

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo lietuvių kuopos susirinkimas 
•įvyks pėtnyčioj, birželio 3 d., 8 vai. 
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 Tarybą 

1 kuopos susirinkimas bus ketvirta
dienį, 2 d. birželio, prasidės 7:30 vai. 
vakare, 1011 Fairmount Ave. Bus 
distrikto organizatorius su labai 
svarbiais pranešimais. Visų bedar
bių užduotis būtinai dalyvauti.

šeštadienį, 4 d. birželio, Rusų na
me, 995 N. 5th Sts., 8 vai. vakare, 
prasidės Bedarbių Tarybos rengia
mas vakarėlis. Apart įvairios ir il
gos programos, bus rusiškų išdirbi
nių paroda (arba perstatymas). Dir
banti ir bedarbiai skaitlingai užei- 
eikite pasigėrėti daile ii1 turtinga 
programa - i? < paremti bedarbių veiki
mą. Įžanga, dirbantiems 10 centų, 
bedarbiams veltui.

i , i • t . .Komisija.
‘ (130-131)

sainą ir ten sukite po kairei. 
Kviečia Vipus Rengėjai.

’ - ' (13(M 3į>
CHESTER, PA. , I

Liet, 
kuopos 
S', 5 d. birželio, 2 vai. po pietų, 59 

olsman St. ‘ 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes susirinkimą turime anksčiau už
baigti ir važiuoti į N. T. Unijos pik
niką.

• . (131-132)

BUFFALO, N. Y.
LDS. 23 kp. susirinkimas įvyks 5 i„"F-” birželio, pas d r g. P. Banevičių stu-1 ^un.e reikes apsvarstyti. Atsneskit 

boję, 176 Division St., praridėą ( ?)nau^ narių. _ „ „ w
vai. po pietiįJ .Tą. pačią dieną) ir to
je pačioje viętoję, 3 vai., pol pietų, 
bus APLA., 25 Juodos susirinkimas. 
Visi nariai Abiejų Organizacijų 'da
lyvaukite sūsiirinkitnubše dr atsives-' • > i , , > f • • t .
kite naujų' kandidatų į kuopas. ’ ■ ALDLD. 84 Kuopos susirin 

ęjekr: E. M. Garison. įvyks 5 d. birŽelid, 10 Vai. is 
, ! . ‘ T :V'; , . (130-131)------ -- - -

PATERSONJ N. J'. ' ‘III ! A dALDLD. 84 • kuopos susirinkimas 
įvyks 5 d. birželio, 12 vai. didną, »50 
Holsman St. Draugai: būtinai atsi
lankykite į šį suisrinkimą paskirtu 
laiku, nes tą pačią dieną įvyksta N. 
T. Unijos piknikas, todėl turime an
ksčiau užbaigti susirinkimą dr da
lyvauti piknike, šiame susirinkime 
gausite knygą antrą tomą “Religi- 

Būkite visi seni nariai ir atsi- 
naujų narių.

(131-132)
.——j——

Darb. Susivienijimo Am. 38 
susirinkimas įvyks sekmadie-

Mielos Drauges, visos
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Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA
(Tąsa) f

Žuravlievas dar nespėjo atsakyti seniui, 
kad jis jau daugiau ne “komsa”, kaip ant 
jo užsipuolė diktas antras senis:

—Komsai nėra kas veikti!
—Pamąstykite tiktai, iki ko jie dasirito?

—šaukė Kuzma, kuris daug bonkų ištušti
no su nabašninku Alešinu.—Į tikrą tėvą 

..jau. šaudo! Ech, mažai mes jiems lupome

$

> shenandoąh; pa.
* Pirmas: šį Sėzon| Pikhikas 
Rengia Lyros1 Choras bendrai 

ALDLD. 17 kp., 5 d. birželio—June 
ant Rusų kapinių. Pradžia 10 vai

Nauja patogi platforma šd 
;Gdri •> muzikai Bds puik 

ma, praįkalbos ir dainuos Ly 
. „Loras. Proęrantoš pradžia I 
vai. vakare. Valgių ir gėrimų nesi 
vežkite, nes piknike gausite iki so 
čiai.

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

Grabais,; sutvarkęs viską— 
pasveikinimus ir aukas, su or
ganizacijų vardais ir pavienių 
darbininkų vardais, perduos 
konferencijai, kaipo nuo lietu
vių orgąnizacijų ir pavienių 
darbininkų.

Taipgi aukos bus paskelb
tos dienraštyj “Laisvėj.” Mes 
šaukiam visus lietuvius darbi
ninkus ir jų organizacijas su
sidomėti rinkimų kampanija ir 
masiniai remti Komunistų Par
tiją, kuri visą savo energiją 
padeda1 del darbininkų klasės 
gerovės.

Pasitikime skaitlingomis lie
tuvių darbininkų atstovybėmis 
šią konferenciją. Taipgi ir su 
finansine parama.

JVK. Partijos Lietuvių 
Frakcijos Pįrmo Distrikto 

' Biuras, per J. G. 1 .

ant nešvaraus popieros kavalko laiškas ir 
nuo Petro; ant voko nebuvo galima pers
kaityti miesto vardas, jis grūmojo ir visaip 
koliojo Maksimą. Paskui kas tai pranešė 
Maksimui, kad jo brolį Petrą matė toli 
ant gežkelio stoties, būryje girtų chuliga
nų. Maksimui buvo aišku, kad Petras žu
vo ne tik komjaunimui, bet ir kaipo žmo
gus.

Nuo Golubkinos nebuvo laiškų, bet del 
jos Maksimas vis dar nerimavo. Nesenai 
atvykęs iš miesto Partijos draugas pasa
kojo, kad ji yra mieste ir Partijos komite
tas nežino, ką su ja veikti. Pasirodo, kad 
ji yra duktė smulkaus buržujo ir tik po 
revoliucijos prisidėjo prie veikimo. Pasi
rodo, kad ji jau su labai daugeliu suko 
“meilės” virves. Buvo kokis tai partiji- 
nis draugas net apsivedęs su ja ir su jo 
pagelba ji patapo komjaunimo narė. KaT[ 
da jos vyrą perkėlė į kitą guberniją vei
kimui, Golubkina atsisakė ten pas jį va
žiuoti, o vėl suko “meilės” virves. Parti
jos ir komjaunimo komitetai jau kelis kar
tus jai nurodė jos netikusį elgesį ir ji pa
sižadėjo pasitaisyti ir energingai dirbti, 
taip ji ir buvo atsiųsta į šią kasyklą. Mak- 

i simas, gavęs šias žinias nuo draugo Si- 
delnikovo, nusprendė apie ją daugiau ne- ^7 imti busą Ashley, Pa. Pri- 

—Taln” tai”7an’ npuprni— kaltein Mitai |galvoti> nes i* J0 akVse buvo.ne stiprinto- veža visai arti parko: Cr.; -
- P’ ’ j . . - 'ja komunistinio jaunimo, bet žemintoja jo l<ana13 važiuojant imKiie nan-

vardo. Bet jos aiškios akys, gerbiniuoti1 t,coke a>-ba Hanover gatyeka- 
piaukai, gražus sudėjimas, atsistodavo p‘rie stp Mary>s ceraetery. Iš. 
pries jo akis. Oh, Veros akys, akys, ku- linus ten iš uatvekario. eikite

—O dabar jų jau pasiekti negalima,— 
rūstavo kitas. ( Tai buvo rūstavimas seno 
pasaulio prietarų ant naujo pasaulio bu- 
davotdjų ir kūrėjų.

—Pašitraukiau aš iš komjaunimo—suri
ko Žuravlievas.

—Kaip pasitraukei? Kaip?—klausė keli 
balsai.’

—Nagi, pasitraukiau iš komjaunimo ir 
gana!—atsakė jis laukdamas bendro pagy
rimo.

Bet tas jau buvo naujiena mainieriams. 
Visą laiką jie žinojo Žuravlievą, kaipo 
komjaunuolį ir dabar vėl jiems pasidarė 
nesmagu.

—Tai ištikro pasitraukei?—klausė senis 
Mitei.

—Pasitraukiau!

—Na ir po velnių komjaunimą!—šaukė 
Žuravlievas.—Nieko gero nebus iš to kom
jaunimo! Ir jums patariu: pas kuriuos 
yra vaikai, prigulinti prie komunistinio 
jaunimo, kalbinkite juos, kad ir jie pasi
trauktų. ...

—Na, na, tu jau tyliau!—piktai sužaiba
vęs akimis tarė komjaunuolis Stenka Pu- 
gač.—Nustok, renegato šmote!—Ir Pugač 
arti priėjo prie Žuravlievo. Mainieriai ap
supo juos ir laukė ginčo. Stenka pažiū
rėjo piktai į Žuravlievą ir kietai tarė:

—-Jeigu dar kartą išgirsiu, tai bus blo-[kymą teisme, tai tas man patiko ir aš ma
gai. Supi antį. Mums algą pakelė, tai kas Į nydavau, kad ir aš kovosiu už darbininki- 
1^ • • i 'jos reikalus, mane uždarys į kalėjimą ir
komjaunimas. . v. . i kada plaks, kankins, aš nieko nepasaky-

Pugač dar kartą piktai pažiurėjo ir sįu, jr tajp garbingai numirsiu. ■ 
atsitraukė. Mainieriai palydėjo jį akimis, o ir štai, dabar aš kalėjiriie,; taip, aš esu. 
paskui atsisuko j Žuravlievą; jis stovėjo kalėjime. Mane pasodino čionai tie, už

■ galvą nuleidęs. Senis Mitei sukosi cigare-, kurių reikalus kovojau! Maksimai! Skau
tą ir pažiūrėjęs į Žuravlievą pridėjo: .du man del to! Labai skaudu, bet, tikėk,

—O ir ištikro tu negerai padarei pasi- aš esu nekaltas!
traukdamas iš komjaunimo. Aš nors se- ~ '

■ nas, o myliu “kemsas,” jie kovingi vyrai'pai tamsūs. Nėra spėkos kovoti su tani- 
ir ačiū jų darbui mes daug pažengėme Sa, ji mane nugali!
pirmyn!

. / Pradėjo švyturiuoti mainierių lempos, 
Z. bet Žuravlievui jos keistai švietė. Prieš

jo akis plaukė koki tai rūkai, rūkai ir rū- kažin kodėl man neinteresingas teismas.
? kai. TT' “ 1 v ‘

—Žuravliev!—sušuko užveizda. — Štai
• darbo eilė !
’ Uolos, Anglis, Ledai. nojo, kad Alešinas buvo pavyzdingas kom-

yakare atnešė paštą. Maksimas paėmė jaunuolis, kad jis auka savo tėvo girtuok-
T . laiškus, parsinešė namo ir atsigulęs į lo- lio.... Jis prisiminė, kad yra dar vienas

vą skaitė juos. Čia buvo atsakymas iš j laiškas ir jį atidaręs pradėjo greitai skai-
^ Maskvos nuo Fiodoro, jis rašė apie studen- tyti.

: tų gyvenimą ir drąsino Maksimą, čia buvo

Oh, Veros akys, akys, ku
rios taip gudriai mokėjo apgavinėti ir me
luoti! .

Petras, Vera ir įvykis su Simu Alešinu, 
tai buvo tas, kas dar vis nedavė ramu
mo.. . Pagaliaus, laiškų tarpe jis rado laiš-j 
ką ir nuo Alešino; jis rašė: I
“Brangusis Maksimai:— į

Rašau tau iš kalėjimo. Seniau, kada aš; 
[Skaitydavau apie revoliucionierių užsilai-

- J___ • J____ __  ____ ______ j *1 • vi ir as ma-

ALDLD. 12-tas Apskritys 
rengia didelį pikniką Linevi- 
čiaus farmoje, 5-tą dieną bir
želio (June), 1932. Bus gera 
programa, kurią išpildys Ai
do Choras.

KELRODIS: Iš Wilkes Bar
re, Pa. reikia važiuoti S. Main

lipus ten iš gatvekario, eikite 
į kalną, tiesiai pro kapines ir 
po kairei kelias eina į parką.

Draugai, darbininkai ir dar
bininkės! Visi būkite šitame 

/ piknike. Būkite visos apielin- 
j kės, paremsite savo klasę, nes 
; šitas piknikas rengiamas svar- 
! biam tikslui .

Visų draugų ir draugių už
duotis būti šitame piknike. 
Bus gera muzika,grieš lietu
viškus ir’ angliškus šokius.

< Įžanga veltuį. ;
Komitetas.

(131^-132)

Dabar jau temsta ir visi kalėjimo kam-

Atleisk!
Tavo Alešinas.

P.S. Dar nebuvo teismo. Laukiu jo. Bet

Vis tiek pat, aš jau baigtas žmogus.”
—Oh, Simai! Simai!—ir laiškas iškrito 

iš rankų. Maksimas norėjo verkti, jis ži-

f Į Visas Lietuvių Darbininkų Organizacijas: 
Massachusetts Valstijoj

(130-131)

WORCESTER, MASS.
Gerb. Draugai ir Draugės! Lietu

vos Sūnų ir Dukterų Broliškos Drau
gijos pusmetinis susirinkimas įvyks 
7 dienų 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- 
gijo pastovaus iždo klausimas ,tai 
kiekvieno nario 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.
o V dilia v linai) iv vxxo av , _ . _ _y v, •
Todėl prašome kitų drau- Nepaprastai Linksmas Išvažiavimas 

-t ;; kvic- Rengia Liet. Darbininkų Susivie- 
išvažiavime. UįJ'"10.A1?- ^5 kuopa iš Kearney, 

’ N. J., ir Am. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos 136 kuopa, nedėlioj, 5 d. 
birželio—June, 1932, Kulausko Dar
že, Nutley, N. J. Prasidės 1 vai. 
po pietų ir tęsis iki sutemimo. Sie
tyno Choras, iš Newarko, vadovau
jamas B. Šalinaitės dainuos šiame 
išvažiavime. Amerikoniška ir lietu
viška muzika grieš šokiams; bus pra
kalbos, įvairūs žaislai, skanių val
gių ir gėrimų.

KELRODIS: Iš Newarko važiuo
kite Paterson arba Nutley karais.

Nutley’je išlipkite ant.... , ,....
Harrison St., ten vėl sukitės po
jei tą dieną : lytų, ta ^piknikas bus 

. i . . . ? • 1 . ' (130-132)

fkite į susijrinkimą, nes( turįme daii& 
svarbių reikalų apsvarstyti. ' Kurie 
iš narių dar nesate užsimokėję dudk- 
klių, pasirūpinkite šiame mitinge už
simokėti.

(131-132)

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo susirinkimas įvyks sekmadienį, 
5 d. birželio, 10 vai. ryte, Liet. Taut. 
Namo svetainėje, Montello, Mass. 
Turime svarbių reikalų bėgančiais 
klausimais, tat susirinkite visi nariai. 

(131-132)

CLEVELAND, OHIO
Piknikų. Bendrovės delegatų susi

rinkimą^ įvyks pirmadienį, 6 d. bir
želio, pas J. Kalakauską, 13710 Ar
gus Avė., 7:30 vai. vakare. Visų 
draugijų bei kuopų sekretorių pra
šau paraginti savo delegatus, kad 
būtinai dalyvautų šiame susirinkime, 
nes didelėj didžiumoj draugijų iš
rinkti delegatai dar nei sykio nepa- 
sįrodė. Sekretoriai prašom), kad 
visi prisiųstų kas * yra išrinkta, taip
gi ir visos valdybos ąntragus.

■ Piknikų Bendroves Sekr. 
D. Petrauskas

1451 Clermont Rd., Cleveland, Ohio, 
i . . (131-132)

WILKES BARRE, PA.
APLA. 51 kp. susirinkimas' įvyks 

sekipadienį, 5 d. birželio, 9 vai-, ryteį, 
Lee Park Hose House. Draugės ir 
draugai, maldnekRe susirinkti kuo 
skaitlingiausiai į šį susirinkimą, nes 
bus renkama delegatai i nepaprastą 
seimą, kuris įvyks .1 d. liepos, Pitts- 
burghe, Pa., sųyienijimui APLA. su 
LDS. Taipgi, kurių mokestys yra 
užsivilkę, malonėkite šiame mitinge 
užsimokėti, nesusispenduokite.

Sekr. P. Maslaveckas.
(131-132)

YONKERS, N. Y.
ALDLD. 172 kuopa nutarė pri

sidėti prie Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo ir bendrai su kitų tautų 
darbininkais kovoti už paliuosavimą 
Scottsboro jaunuolių. Paramai tos 
kovos nutarta turėti išvažiavimą, 12 
d. birželio —June. Jei tą dieną ly
tų, tai išvažiavimas įvyks 19 d. 
birželio.
gijų tą dieną nieko nerengti ir kvie
čiame dalyvauti šiame

K. K.
(131-132)

DETROIT, MICH.
-Liet. Darb. Susivienijimo 21 kuo

poj mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioję, 5 d. birželio, Lietuvių svetai
nėje, pradžia 1 vai. po pietų. Drau
gai ir draugės!v Šis susirinkimas bus 
paskutinis prieš seimą. Todėl būti- 

’ nai turite dalyvauti susirinkime, ku
riame galėsite duoti naujus sumany- _  ______ _
mus organizacijos labui, kuriuos mūs j iš Kearny važiuokite Journal Sųua- 
delegatai perduos seimui. Mes pras-j re busais. ?T "’ . ’j*

• tai pasirodėme vajuje. . Tad nors da- Franklin Ave. ir eikite po kairei iki 
bar pasirodykime susivienijimo na- Harrison St., ten vėl sukitės po 
riams, kad ir mes. dirbame organiza- kairei ir eikite iki vietdh i P. S. 
ciįos labui: pasirūpinkime atsivesti :
riauįų narių į šį kuopos susirinkimą, perkeltas ant .toljąus. 1 i
. - ■ Sekr. Pr. Jočionis. į . • ■ '

(Tąsa bus).

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

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.

Nesenai čia pasimirė Gedi
mino Draugijos narys P. Šla
pelis. Velionio laidojimu rū
pinosi Gedimino Draugija. 
Velionis dar priklausė į dvi 
draugijas, būtent: Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugijoj ir 
DP. Kliube. Tad ir jos rūpi
nosi paskutiniu patarnavimu 
velioniui.

Velionis, buvo laisvas darbi
ninkas, tai ir laidotuvės buvo 
laisvos. Palaidotas miesto 
kapuose. Daug draugų it pa
žįstamų dalyvavo jo laidotu
vėse. K. Vaivadas pasakė tin
kamą prakalbėlę prie kapo.

Fašistų laikraštis aprašė 
šias laidotuves melagingai. 
Jie sako, kad velionio laidotu
vės buvę su bažnytinėm ap
eigomis. Bet tai labai didelė 
netiesa. Tai reiškia, kad fa
šistai korespondentai ir apie 
mirusius meluoja. Vadinasi, 
jais tikėti niekuomet negali
ma.
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žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujinių jų žaizdų ypatėbe. 
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.' 
Išnarinirriai, išnirimai—jų pavojus-. 
Apalpiihiai del skirtingų priežasčių.. 
Ką reiškia nervų užgavimas.

1 ; Saulės ir šilumos užgavimas.* i 
: ♦ kada žmogus nebejtv^uoja. į 
w? kaip; pasidaro dirbtinas.kvėpavimas 

Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritroškusiems.

. Elektros užgavimas' Žmogaus. 
•, Pagalba Elektros. pritrenktam.
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikdrimas, apsinuodiji

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

mas.

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės. :
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis nfėšlungis ir drugys. ■ 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.,.. .; .<> • 
Šlapipji dedervinė jos, ypątybęs. 
Prakaitavimas,, karštis, skausmas.
Rūkymas, negeras kvapas, nęšvarūniai.

jų pasireiški^
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įCijai—propagandai. Labai yra 
■svarbu, kad delegatai galėtų 
<' priduoti auką nuo savo atsto
vaujamos draugijos ar šiaip 
kokios organizacijos pačioj 
konferencijoj. Priduokim gy
vumo ir energijos 'šiam dar
bui,

I Dabartinio .krizio laiku sun
ku yra didesnę sumą aukoti. 
Kad ir penkinę; porą dole
rių arba ir vienas doleris nuo joaei nuo malusios yga- j izaciJ tai vis ■ 

zuotos darb.nmkų grupes ik! ras pasirodymas. DeSčtkai or- 
d'dziaps'y organizacijų,—visos ganizacijV; tai ir p0 do)er| su. 
turi te.kti pilną paramą Ko- deda des-tkus įr prisideda 

omums ų , platesnio ir tinkamesnio 
.i _ in?n ' darbininkiškos pro pagandos

Komunistų Partija programą ir už ją praktiškai

ateivius
darbininkus ko-

( 
i 
į
jyį šaukia visas darbininkų klasės j Ir atsidavusiai kovoja, vienyda- 

. organizacijas prisiųsti po du ma baltus ir juodus,
;; atstovus į konferenciją, kuri ir čiagimius
■ f yra> šaukiarha del nomiriavimo von prieš kapitalizmą;

darbininkų klasės kandidatų į 
valstijos viršininkus. Konferen
cija įvyks nedėlioj, 19-tą d. 
birželio, Boston, Mass. Sve
tainę ir laiką pranešim vėliaus. 
Su pradžia birželio įvyks įvai
rių organizacijų susirinkimai.

.. Juose iškelkite rinkimų klau
pi simą. Išdiskusuokit partijų

• programas, o pamatysit, kad 
nei republikonai, ne demokra-

;; tai, neigi socialistų partija ne- 
•' turi programos, kuri išvestų iš

; š[o sunkaus krivio — bedarbės
• ir badavimo padėties.

Nors socialistų partija ir 
. , yra įdėjus vieną kitą revoliuci- 
; nę frazę, bet praktikoj socia

listai yra gerai žinomi, kad 
jie yra kapitalizmo lopytojai,

< o ne darbininkų reikalų gynė- 
’ ’ ■ JąL . Vien . Komunistų Partija

- tūri aiškią darbininkų klasės

Todėl nuo mažiausios orga-

O

o

I munistų Partijai. 
Partija, tai yra 
klasės partija. Del to ir ši 
valstijos nominacijų konferen
cija šaukiama, kad visos dar
bo unijos, pašalpos organiza
cijos, apšvietos kuopos, dailės 
chorai, rateliai ir įvairūs kliu- 
bai siųstų savo atstovus del 
prisirengimo rinkimų kampa
nijai ir pastatymui tinkamų

deda desėtkus ir prisideda

darbo.
Organizacijos, kurios negali 

pasiųsti delegatų del tolumo ir 
didelių išlaidų, tai labai tin
kamai gali pasiųsti pasveiki
nimą su doleriu kitu aukų. 
Taipgi ir pavieniai darbinin
kai yra labai pageidaujami 

i Komunistų Partiją 
šiuose valstijos rinkimuose, 

delegatų,' Kurie išgalit, siųskite pasvei
kinimus, pridėdami auką. Tad, 

Todėl organizacijos, tu- pasveikinkim su aukomi kon-

ii pdaiaiy įpui viiiivcwii| lYcti j a c* 
kandidatų, kurie gins darbi- paremti 
ninku reikalus.

Apart išrinkimo 
reikalinga ir finansinė para
ma. ' 
rėdamos keletą dolerių ižde, ferenciją. Siųskit: J. Grybas,
paskirkite dolerį kitą Komu- 44 Chapel Court, Norwood, 
nistų- Partijos rinkimų agita-|Massi J!

... ■ MM
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Wilkes Barre Apielinke
26 birželio bus ALDLD 12-to Ap

skričio piknikas, Valley View Parke, 
Inkeęmaų, Pa. Visos šio apskričio 
kuopos rūpinkitės gerai išgarsinti šį 
pikniką, kad jame dalyvautų ne tik 
nariai, bet visa darbininkiškoje vi
suomenė dš arti ir toli.

■' Antanas Miliauskas.
(129-131)

PHILADELPHIA, PA.
• /

LDSA. 11 kuopa rengia draugišką 
išvažiavimą sekmadienį, 5 d.- birže
lio (June), 1932, Burholme Park. 
Prasidės j.0 vai. ryte. Bus valgyt, 
gert, žaislų, laimėjimų dideliems ir 
mažiems. Kviečiame kuo skaitlin
giausiai atsilankyti, o atsilankę tik
rai nesigailėsit, nes 11 kuopos drau
gės rengiasi nebaikoms.

' Kviečia Rengėjos.
(129-131) 

! MONTELLO, MASS. , Į 
ALDLD. 6 kuopos ’mėnesinis susi

rinkimas įvyks pirmadienį, 6 d. bir
želio, 7:30 yah vakare, Liet. Taut, 
namo svetainėje. * Visi nariai atei-

o

7

8

o

O

o'

Prafcaitavimas, karštis, skausmas.

Piktšašiai, šunvotės, votys faktinės. 
Garankščiuotos gyslos ‘. 

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

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

mas. z'

2 
y 

y 
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y 
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a s L>
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Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai yra aprašyta apie tas visas augščiaus su
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 dovahai .,

1AISVE,’ 427 Lorimer St., Brooklyn, N. YL
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Tirm.
Re- u. Avo.

Viską Matęs.

Avė.

I

lei iš užsienio atvykstančių

stavo. Jis sakė, kad tai pa-

Henry 'E'. Foster.
Lili p 6X111J VI . 11C1 >✓ • . • • //

i vieno cento šluoja I “pragarą.

PIKNIKASPrieškarinė Demonstracija

i

MICH.
1931 m.:

prieš 
kliu-

KASOS GLOBĖJAI:
O. GantariOnė,

O. Zigmurttienė,

DETROIT, 
VALDYBA • t i

J. 'LiubertaB,

nepasiųstų' delegatus. 
” tai 
Kliu- 
kam-

Pirm.

Nutarimų rašt. P. Gyvis. 
f ■ -

Turto raSt. J. Overaitis,

Iždininkas A. Vcgėla,

prieš'
duonos. žmonių.

j tas pikietavimas.
prieš Lassoff Bros, kepyklas, 
kurios turi apie 6 šapas šia-.1 patraukimu, o

visi organizuojasi.
Gegužės 30 d., vakare, 6 

vai. ant kampo Westland ir 
Garden gatvių buvo streikie-

nąs apie prohibiciją. Hoo- 
jveris jieško tokios formulos, 
I kuri būtų priimtina ir “sau- 
! siesiems” ir “slapiesiems.”

krautu- 
žen-

Susirinkimai atsibus 
dieriį kiekvieno mėnesio, 
Lietuvių svetainėje, 25 ir Vcrnor Highway.

ją. Joje kilo’ svarbus inci- 
f'deritae.

1242 Solvay

05.74 Russell St.
kns ketvirtą neilel-

2 vai. po pietų-

MOTERŲ DRAUGYSTft, 
MOLINE. ILL.

Valdyba 1931 Metam:
Pirm. K. Yuška, 825—4th Avė., Mo

line, III.
AvC-1 Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1008—
Ave.' 25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

4177 Ashland 
pagclbiiunuas. M. Birfi?naH, 

6388 Sparta

7148 Mac Kcnzie 

4689 Brandon 

7715 Dayton

to Floral Park distrikto mo-! Pats majoras^ liberalas, ponas 
kyklų tarybos galva, ponas Rankin, siunčia policiją strei- 
TTonrv ’F1 kientis blaškyti ii atestuoti, .
ėmė nuo i-akandųRompani- „kuri 
jos.

ir pareiškė, kad be | MEXICO. CITY. — Visoj

DENVER, Colo. — Čio
nai presbyterijonų bažny-1

.planą delei eilės didelių

VirTTMt'C 7lWI A C |R®lHibBkon«PlatformaV 1 E 1 1 ii E 0 L111 1 U □ Busianti ’Gera ‘'Visiem”

Majoro Walkerio Brolis 
Susiglemžė $431,258

Tą dieną atėjo vienos iš dūk-j WASHINGTON. — 
terų, Matildos vyras, G. Mu-!publikOnU partijos galvos 
noz,, kuris jau senai buvo pa-!su pagelba Hooverio laiko 
sišalinęs nuo savo moteries. Ikonferenciją delei sudary- 
Užuosdamas gazą ir kuomet'mo rinkimų platformos, 
niekas neatsakė į jo beldimą i Svarbiausias klausimas ei- 
durų, jis pasaukė policiją irįn |e prohibiciją. Hoo- 
tada pasirodė tragedija. Jis(__ ___________________t__

tikėjosi susitaikyti su savo mo
teris -per jos motinos laido
tuves.

Rio šeimyna laikė 
vę moteriškų drapanų, 
tas buvo bedarbis.

HARTFORD, CONN , dybą .keikia- prašalinti ir iš
rinkti darbininkus į valdybą, 
kurie tarnaus darbininkams ir 

ryto-

Puslapis Penias 
t f • . » I 1 • < J I

’ D.L.K.K. DRAUGIJA ': teisyios MYĖėroię vyrų ir

žydų duonkepių bosai savi- .. , . .. . , - jų kovoms uz geresnimukai svsiorgamžavo ir pake-f 
lė kainas ant dUbnos ir vadi- ;
namų “rolls.” Aht ruginės duo 
nos kepaliuko pakėlė 5'c. ir ant !
“rolls” 5c. ant tuz. Pirm pa- p , ,v p ■ 
kėlimo kainos rugių duona bu-j Gerumai is Garsaus Apva- 
vo parduodama po 15c., dabar ’LnX;n PmnncA po 20c. Rolls buvo 15c., dabar |C ° rr0CCS0 
20c. tuz. <■ j --------

vvrini rlnrhininL-ni nnaknlhn Rūkytojai, 1 kurie vidutiniai surū- zyoai darbininkai paskelbė ko po pdkelj 20 cj?aretų pcr dicną> 
streiką. Gegužės 29 d. vaka- iš jų ištraukia apie 1,000 kubiškų 
rp nradutaq strpikas ir nradp- durnų ii smagumo į dieną, re pradėtas sueii as n praac Bandymai, padaryti su pagelba dū- 

Daugiausia minių mašinų, parodo, kad daug maž 
i du ir pusė kūbiškų cblių dūmų yra 
| ištraukiama su kiekvienų . cigarėto 

> vidutinis rūkytojas 
i veikiausiai padaro apie dvidešimt to- 
I kių patraukimų, nors ta skaitlinė bū- . 

j-- 'oa i 4. i . na gana skirtinga pas įvairius rūky-Geguzes 30 d., ryte buvo pi- tojus. • -
kietuotos duonkepyklos ant Kadangi buvo nurodyta, jog sep- 
kampo Garden ll Westlandužsitraukia, o kiti trys taipgi -ųžsi- 
gatvių ir 112 Barbuor St. , įtraukia, kad ir nesužiniaų tad tūks-

I Irii PGlri eini iš ; 20
svarba būt I i 

mas cigaretąs būtų , grynas, tyras ir j 
kad iš jo būtų prašalinta tūli nešva-1 
rūmai. j-

Ši klausimą apie rūkyto jų užsi-1 
traukimą iškėlė Lucky Strike eiga- 
retų gamintojai. Lucky Strikes iš- - 
drįso tą klausimą pakelti todėl, kad 
jie yra vieninteliai pasaulyj cigare- | 
tai, kurie rūkytojui suteikia gerklės : 
apsaugojimą su pagelba paspragini- i 
mo proceso, į kurį įeina ir Ultra-vio- į 
lėtinių spindulių naudojimas. Dir- ; 
bant Lucky Strike cigaretus, šis . 
garsus apvalantis procesas yra nau- į 
dojamas delei prašalinimo tam tik- 
rų nešvarumų, kurie natūraliai ran- ' 
dasi kiekviename tabako lape, vis , 
tiek, kokis tai būtų tabakas ir kiek ( 

i . v , , . ■ ... už ji būtų užmokama. Tų nešvaru- i| rių sušauktas masinis mitingas mų nėra Lucky Strike cigarctuose. j 
Ten' Nestebėtina todėl, kad virš 20,000 j 

! daktarų pareiškė, jog Luckies ma- j 

prieš Toliaus, kuomet paspraginimas ' 
. [.laukan išvaro tulus. nešvarumus, tail 

' palieka ' vietos tam extra gerumui, 
švelnumui ir malonumui, paspragi- j 
nimo kvapsniui, kuris tėra randamas [

i Norėdami suteikt geresnį ir puikesnį j ., bu-į cigaretą,. Luckies gamintojai nesiten- 
kiną vien suradimu puikiausių taba- 

. ■ kų didžiose tabakinėse pasaulio ir prakalbos. Žmonių ■ rinkose. Jie pasišaukė talkon moks- 
apie 500. Baigiantis'1^, ir mokslas suteikė rūkytojams' 

. 1 . ..... gerumus to garsaus Lucky Strikemitingui atpyskejo policija ir(apvalymo proceso.
mitinga išblaškė. Bet darbi-' ,Ar jūs užsitraukiate?'žinoma, kad 

, v . i taip. Kiekvienas rūkytojas bent !
į įlinkai rengs ir vėl ant gatvių , kiek įtraukia dūmo, kuomet jis arba 
.mitingus ir kovos prieš bran-i i’, patraukia cigaretę. Tūli užsitrau- 
1 ° i kia susimai, o kiti nesuzimai, bet

kiekvienas rūkytojas įtraukia į save 
kiek nors cigarete dūmo; o Luckies 
užtikrina jums pageidaujamą apsau
gą, kadangi iš jų yra prašalinti tūli 
nešvarumai, kurie natūraliai slepia
si net 'puikiausiuose, švelniausiuose 1 
tabako lapuose: -tuos gi nešvarumus 1 
prašalina gai^ukNš ’Luckies apvalan
tis procesas. '

(Skelbimas)

(Tąsa iš pusi. 6-to)
Dar daugiau. Dr. Walkeris 

su sėbrais žinojosi su apdrau- 
dos kompanijomis, per kuriasi 
fabrikantai ir kiti darbdaviai, 
sulig valstijinio įstatymo, turi 
mokėt už darbininkų sužeidi- 
'mus. Ne dyvai todėl, kad su
žeisti darbininkai, netekę a- 
kies, rankos ,kojos ir 1.1., buvo 
taip skriaudžiami ir net tero
rizuojami, kuomet jie reikala
vo savo teisių, rodydami patį 
valstijinį apdraudos įstatymą. 
Jie niekur vidtinėj valdžioj ne
rasdavo pritarimo.

Majoro Walkerio finansi
nis agentas, pabėgėlis Sher- 

’ woodas gaudavo $3,500 meti
nės algos; bet ant jo vardo 
bankuose yra padėta $963,- 
000, vadinasi beveik milionas. 
Tyrinėjimo komisijoj ’buvo do-! 
kumentais įrodyta, ’kaip de-l 
sėtkai tūkstančių ddlerių vaik
ščiojo iš Walkerio rarikų iįį 
Sherwoodo rankas ir atgdl. ftt»i 'pasiėmė balsą negras 
Turėjo majoras Walkeris ir 

‘kitų tarpininkų.
Kai del majoro brolio __ .... . .

taro, ’tai jis dar gaudavo pusę Texas valstijoj juodveidžiai __ ..... .... ..
demokratą nelaikomi UŽ žmones. Jis way savininkai apskundė sakytos prakalbos ir nutarta Į 

sau,reikalavo, kad konvencija .bedarbius muzikantus, ku- organizuotis ir kovoti

Avė.

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

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

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St- 
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd SL, 
Moline, III

Amerikonas Inžinierius 
Prie Naujo Darbo SSSR.

Kunigai už Smaagimą 
Juodveidžiu Rasės 
Jungtinėse Valstijose

MASKVA. — čionai ran- me mieste, 
dasi amerikonas inžinierius 
Hamilton, kuris laimėjo pir
mą dovaną už planą del So
vietų Palociaus. Pagal pa
tarimą statymo komisijos, 
Hamiltonas tūlas dalis savo 
plano pertaiso. Be to, So
vietų valdžia prašo jį pasi-

rSios kunigai laikė konvenci- į ant ilgiaus ir padaryti
- - - - .planą delei eiles didelių

Kuomet kunigai viešbučių, kuriuos Sovietų giausjaj parodė drąsumo. Pir- 
ė-ateinančią konvenci- yal^ia rengiasi- pastatyti kejų labai mažai atėjo pirkti, 

$ą ^laikyti Texas valstijoj ivalrlu°se didmiesčiuose de- nes visi simpatizuoja streikui,

,L'J kunigas ir griežtai užprote- isvecuJ ^ei tuiištų.
stavo. Jis sakė, kad tai pa- v ~

dak_ žeminimas juodveidžių, nes SliarOStavO MllZikailtllS
NEW YORK. Broad- ant privatinio pleciaus.

ryte buvo pi- tojus y
Kadangi buvo nurodyta, jog sep- 

W. tin H ty™ iš dešimties rūkytojų sužiniai 
VV eSLiana i užsitraukia, o kiti trys taipgi *ųžsi-

IVIUUJUU) 4 V C* VI 11 11VOUAH 
tantis kūdikiškų coliu dūmu iš ;20 ‘ roiicijėi pnuuvv uuunntpy- cigaretų pakelio parodo svarbą būti 

klų 'savininkams ,j pagelbą ''Žmogui užtikrintam, kad jūsų ‘rūko-į 
prieš darbininkus, duonos pir
kėjus. 2 pikietninkai buvo 
areštuoti, bet darbininkai ne
paiso, pikietas vaikščiojo per 
visą dieną. Čia moterys dau-

"LAISVES" NAUDAI PIKNIKAI
J

Broąklyne 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 York© apielinkės chorai.

DVI ORCHESTROS ŠOKIAMS
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

“komišino,” kuri
politikieriūkas Scanlan

. lupo, ‘kaipo tarpininkas prie (būtų perkelta į kurią kitą' rie laiko susirinkimus ir brangumą 
Tačiaus bažnyčios bando kovoti už pragyveni-1 buvo daug.

galvos nekreipė atydos į mą. Skundė juos, kad jie I 7 vai vakare m ieš Lassoff vien tik "Lucky Strike cigaretuo.se. į 
juodveidzio protestą ir pa-jonams ramybes neduoda su kepyklą, 112 Barbour St. ’ 

1" """> Tuomi savo garsiomis kalbomis. VO laikytas kitas masinis mi
religijos šinkoriai baltvei- Į Policija suareštavo 26 mu- tingas 
•džiai pasisakė už smaugimą į zikanbus, nutempė į teismą buvo 
L’"‘-J“-- ir teisėjas pripažino visus i

kaltais. Bet bausmę suspen- Į 
davo ir liepė ateityje susi- ! 
rinkti ten, kur žmonių nė-1 
ra! Sotus buržuazinis tei
sėjas neatjaučia alkanų mu- 
izikantų. ■ . . h f ? 1

Mokyklų Galva Gtafteris
Mineola, L. I. — Vagia 

valdžios politikieriai, neat
silieka buržuazinės apšvie- 
tos galvos. Čionai pripažin
tas kaltu ėmime $1,600 graf-

tpirkimo miestui mašinų gat- valstiją. 
* vėms šluoti. Nėra abe jonės, ’ 

kad jis dalyvavo ir kituose' 
tfraftuose. jsiliko prie tarimo.

Taip tai apvagiamas iždas1. * ■ ‘ '
miesto, kurio valdyba sakosi į‘ 
neturinti pinigų bedarbiams i. , . ,v. 
šelpti. Pats majoras Walke-jJUOdveidzių rases, 
ris, dalyvaudamas įvairių mies1 
tų <galvų suvažiavime Detroite, j Meksikos Kunigai 
kalbėjo apie badaujančius be-.n-i “CĮv.JLlln:,* 
darbius ir jų kūdikius Newi"'** mUCIKIIUJu 
Yorke; _____ _ __
?Washingtono valdžios pagel-,']y[exjco valstijoj tapo uždą- 

rytos kataliku bažnyčios. 
Jas uždarė patys ’kunigaiJ 
nes jie atsisakė iš savo tar
po paskirti 34 kunigus del 
vedimo katalikų bažnyčios 
šioje valstijoj. Šiandien 
Mfckico valstijoj randasi net 
150 kunigų. Akyvaizdoj to, 
kunigai fpaskelbė “streiką” 
ir verčiau uždarė visas baž- 
jnyeias, o parapijonai tegul n

bos negalima būsią apgint be
darbių miriias nuo bado. Bet 
į šmugelninkų kišenius pinigai 
iš miesto iždo tai 'upėmis te- 
beplaukia.

Tokis supuvimas viešpatau
ja ne tik New Yofko valdy
boj, bet visoj kapitrilfttų val
džioj, kuri del ftatfhnnPB '‘*pi- 
nigų stokos” badu ’imet^ina hni- 
Ifonus bedarbių.

"Darbininkai, minėkite ’tataį 
šioje rinkimų kampanijoj; nei į 
.vieno balso, nei ----- -----
graftiškoms demokratų, repu- 
blikonų ir socialistų partijoms.

Visi stokit už Komunistų j 
Partiją. Ji viena tekovoja už 
bedarbių ir dirbančiųjų reika- 
lūs! '

j gumą duonos.
Tai to paties 'majoro Ran

kin policija blaško streikuo- 
[jančių darbininkų mitingus, 
kurie kovoja prieš plėšikišką 
branginimą duonos. Kada dar
bininkai ir taip negali nusi
pirkti duonos, nedirbdami, o 
kurie ir dirba, tai labai mizer-1 
nai uždirba, jiems dar kelia 
kainas ant duonos. Tai tas Draugijų Adresai, Kurios

Turi “Laisvę” už Organą

NORWOOD, MASS

VIENYBE3 DRAUGYSTE 
j MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam: Politikos Neprigulmingo Pirm. W. Gelu«evičia. 51 Glendale St. 
r 0 0 Pirm, paeglb. A. Sauka,

256 Ames St.
Nutarimų rafit. J. Stripinia. 

49 Sawtello Ave. 
Turto raBt. K. Venėlauskia, 

12 Andover St.
Ligonių rafit. M. Jazukevičia. 

158 Amen St. 
Iždininkas M. Miškini*, 

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

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Balo- 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St. 
Visi Montell. Mass.

Išanksto Įsigykite įžangos tikįetus, 
nes prie vartų

ĮŽANGA 50c., O IŠANKS. PERKANT 40c.

WILKES BARRE APIELINKĖ
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 Rengiąsi Būti Wilkes 

Barre Pinnike
Tai bus puikiausia programa dailės žvil- 

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

■f

NEW YORK. — Rytoj bus 
masinė demonstracija ties Ja-’ 
ponijos konsulatu, ant White-! 
hall ir *Broad sgatvių, Down-J 
town New Yorke; prasidės' 
12 vai. klieną. *6us demons-; 
truojama prieš Japonijos karo į 
planus ir provokacijas linkui 
Sovietų Sąjungos ir reikalaut 
jama, kad Japonija tuojaus iš 
trauktų visą savo kariuomenę 
iš Mandžurijos ir Chinijos. 
Sykiu bus protestuojama ir 
prieš Amerikos imperialistus, 
kurie talkauja Japonijai prieš- 
sovietiniuose jos žingsniuose 
ir planuose.

T>esėtkai įvairių tautų dar-u 
bininkiškų organizacijų nusi-l 
tarė dalyvauti šioj prieškari
nėj demonstracijoj. Lietuviai 
darbininkai turi neatsilikti. .į

Nusižudė Penkių Šeimyną
BROOKLYN. — Trečiadie

ni gazu nusižudė Carlos Sera
fin del Rio ir keturios jo duk
terys, 350 Ocean Ave. Paliko 
du raštelius, kuriuose pasako, 
kodėl jie žudosi; tai iš gailės-j 
čio, kad ligoninėje mirė jo mo-, 
teris ir dukterų motina.

Vienas keistas supuolimas

Dainos, Prakalbos, Įvairūs Žaislai ir Grynai 
Lietuviški Šokiai

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSI
VIENIJIMO 3-čia KUOPA

ĮVYKS NEDALIOJE

5 Diena Mio-June, 1932
Ant Kampo New Pond, Buvusiojo 

Aluko Parmoję
Norwood, MassWilson Street,

Pikniko Pradžia ItŽ-tą Valandą Dieną

Kviečiame iš visos plačios apielinkės skaitlingai su-: 
sirinkti linksmai ir naudingai praleisti laiką. Taipgi; 
pasirūpinkime, kad šiame piknike gauti nors keletą 
naujų narių į savo kuopą.

Nuoširdžiai kviečia visus L.D.S. 3čia kuopa. -

KELRODIS: Nuo Bostono važiuojant reikia imti .kelią’ 
no. 1 ir važiuoti iki Wilson :St., o Wilson St. važiuodami 
įvažiuosite tiesiai į pikniką. Taip pat ir nuo Providence^ 
reikia važiuoti no. 1 keliu.

SU
Kliubo valdyba, 1931 m., prieš 
pat miesto rinkimus, pasišau
kė į kliubo mitingą, kad pe

lnas Rankin apmulkintų kliu-' 
: bo narius ir jį išrinktų majo- 
;ru. O ponas Rankin, kapita- 
i listų bernas, atstmoka dabar. 
jBet LAUPN. Kliubo valdybai 
i gegužės 22 d. susirinkimui bu- 
I vo prisiųstas laiškas, užkvie- 
čiant kliubą į darbininkų kon- 

I ferenciją, kurioje bus apkal- 
: bama sekanti rinkimai ir kad 
i darbininkai galėtų sėkmingiau 
[naudoti rinkimų politiką del 
! darbininkų naudos, tai kliubo 
valdyba suagitavo savo paset- 
kėjus, kad kliubas neprisidū-' 
tų ir 
čia jie sako: “politika, 
kliubas “negali” kištis, 
bo nariai turi įsitėmyti, 
kliubo vąĮdįyba tąrnapja. Kliu 
bo nariai 'turu kčvoti 
kliubo -valdybą tol, kol' 
kas tarnauą darbininkams, o 
ne išnaudotojams. Tokią val-

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainų, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

' ■ ' L A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE
Įvairių karštų gari
mų, ypač kuomfe t 
Užeisi suialęs, gausi 
šilumos j v a 11 a s, 
taipgi ir ųęaid žiu už
kandžiu.
Turi didelę • svetai

nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

(LUTViN'AŠ

yraL u t v in’s Hali 
plačiai žinoma ne 
tik TSlizabetho, 
ir kitų miesto lietu
viams ir svėtimtau- 
či'ams virš 20 metų. 
Tdip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir d pardavimui 

'tia’m ų /ir einli ų, 
-taipgi .įvairių biz
nių. Mūsų patama- 

Minas prielankus.

bet

i

^MB.iPA’RKST., KAMPAS FRONT STREET, ‘ELIZABETH, N J
Tel. Triidty «-87M

PHILADELPHIJOS APIELINKĖJE

Piknikas įvyks Nedėlioję
4 d. Rugsėjo (September), 1932

Programoje dalyvaus Aido Choras iš 
Brooklyn ir vietinis Lyros Choras. Žymūs 
kalbėtojai sakys prakalbas ir risis žymiausi 
ristikai.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer 
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

21 S ITDTAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.

’Nėdėliom — '10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai

cigaretuo.se


'Puslapis Šeštas . LAISVE Penktadiėn., Biržei. 3, 1932

VIETINES ŽINIOS
Bedarbiai Paėmė už Sprando |vairi!! pamar8-inimų.
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Vagiškai Agentūrai

Majoro Walkerio Brolis Susiglemžė $431,258
NEW YORK. Miesto čarte- 

ris uždraudžia savo valdinin
kams turėt šėrus arba bonus 
kompanijų, kurios tiesioginiai 
varo biznį su miesto valdyba. 
Viena iš tokių kompanijų yra 
Reliance Bronze and Steel Co. 
Ji turi su miestu kontraktą 
statyt gražius lempų stulpus 
geresnėse gatvėse. Po to, kai 
ši kompanija gavo leidimą sa
vo bizniui ir padarė kontraktą 
su miestu, greit majoras Wal
keris gavo $26,500 vertės jos 
šėrų nuo J. A. Siąto, vijurko, 
tarnaujančio didžiosioms taxi- 
cabų kompanijoms. Kuponus 
pelno nuo tų šėrų majoras 
Walkeris dėjo į Amerikos Dar
bo Federacijos banką ir kitus 
bankus. “Vien už tai yra prie
žastis pavaryt majorą Wal- 
kerį iš tarnybos,” pareiškė

darbų, kuriuos jis varė bend
rai su majoru ir kitais valdi
ninkais. Per pusaštuntų metų, 
kai Džimis Walkeris majorau- 
ja, jo brolis pasidėjo į bankus 
$431,258, taigi netoli pusės 
miliono; o daktaro Walkerio 
alga, kaipo apšvietos komisijai 
tarnaujančio kvotėjo, ]___ ,
$6,500 per metus; taigi jis ke
liasdešimt sykių daugiau “su
sitaupė,” nekaip gavo algos 
išviso.

Purviniausias daktaro Wal
kerio graftas tai buvo iš su
žeistų miesfo valdžiai taniau-Į 
jančių darbininkų, 
ma tokio menko 
kaip kojos nykščio odos ap- 
draskymas, daktaras Walkeris 
gaudavo iš miesto šimtus dole
rių. Bet tokį biznį jis ne vie- 

; nas varė, bet susidėjęs į gen- 
Seabury, advokatas valstijinės į gę su keturiais daktarais-poli- 
Hofstadterio t y r i n ėjamosios j tikieriais : H. Feibergu, E. L. 

Brennanu, T. J. O’Mara ir Al 
Cassasa. Visi jie dalinosi pu
siau su dr. Walkeriu, paskai
tydami už sužeistų miesto tar
nautojų gydymą dešimt kartų 

^u" daugiau, negu paimtų viduti- 
tuo njs geras daktaras. .

komisijos.
Trečiadienį komisijon buvo 

pašauktas ir majoro brolis da
ktaras W. H. Walker. Jis ke
lis paskutinius mėnesius bu
vo “nežinia kur dingęs, 
prantama, dr. Walkeris 
laiku kuždėjosi su advokatais, 
kaip išsimeluoti iš graftiškų (Tąsa 5 pusi.))

d ar
da r-

Šiandie Ex-Kareiviu 
Demonstracija

Kaip Kovojama už Negrų 
Lygybę su Baltaisiais

NEW YORK.—Viena 
bininkė užmokėjo Hodge 
bų agentūrai $7, už ką jai bu
vo žadėta darbas su $50 algos 
per mėnesį. Bet po dviejų die
nų darbininkė buvo atleista. 
Ji tada pasiskundė Bedarbių 
Tarybai, ir Taryba surengė 
demonstraciją prieš tą agentū
rą. Demonstracijoj dalyvavo 
virš 1,000 bedarbių ir dirban
čiųjų. Demonstrantų delegaci-

buvo Ja i®10 vidun ir griežtai parei
kalavo sugrąžint moteriškės 
įmokėtus $7. Agentūra neno
rėjo nei vieno dolerio sugrą
žint, bet bedarbių delegatai 
taip energingai prispyrė agen
tūros ponelius prie sienos, kad 

! jie sugrąžino $4.20. Antru kar 
Už gydy-|tu dar didesnė delegacija atė- 

sužeidimo, i J° reikalaut, kad sugrąžintų 
. ir liekamus $2.80. Tuo tarpu 

agentūra jau buvo pasišaukus 
šešis ginkluotus policijos de
tektyvus, kurie išvijo visus 
darbininkus laukan iš agentū
ros.

Kada nuskriaustas darbi
ninkas pareikalauja sugrąžint 
įmokėtus už darbą pinigus, 
tai agentūros paprastai jį 
siunčia į valdišką “laisnių” 
biurą, kad ten sužinotų savo 
teises; bet laisnių biure sėdi 
grafteriai, veikianti išvien su 
vagiškomis agentūromis, ir to
dėl niekuomet laisnių biure 

j darbininkas negauna .užtari- 
i mo.

Kiek iki šiol darbininkai at
griebė savo įmokėtų pinigų iš 
agentūrų, tai tik per tiesioginį 
veikimą Bedarbių Tarybų.

Darbo Jieškojęs.

Taipgi 
bus skanių užkandžių, kuriuos 
pagamins Lindeno ir Elizabe
th o 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 
Great Neck, Newark, Kearney, 
Brooklyn© ir kitų kolonijų.

Komitetas.

REIKALAVIMAI
Proga Jaunom Merginom

REIKALAUJU jaunų merginų dirbt 
prie prosijimo moteriškų dresių. 

Patyrimas ' nereikalingas. Kreipki
tės

Klink Products Corp.
463-465 Keap St., Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
NAUDOKITĖS PROGA!

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

(126-131)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

LENGVINAS KASMOČIAUS 
VIETOJE

P. Lengvinas atpirko Kas- 
močiaus vietą, šaltų gėrimų ir 
pašnekesių užeigą, 260 Hum
boldt St. ir kampas Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. Laiko 
turėdami užeikite pasikalbėti. 
/Čia visada rasite savo draugų 
ir pažįstamų, 
kę, čia užėję 
site su vietos 
industrijomis.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

Iš toliau atvy- 
greit susipažin- 

gy ve n to jais ir

(Skelbimas).

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių. Kliu- 
bo 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 
naujų narių atsivesti perstatymui.

Sekr. A. Deikus.
(130-131)

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O.
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NOTARY 
PUBLIC

NEW YORK. — Darbinin
kų Ex-Kareiviu Sąjunga šian
die apie 12 vai. turi demons
traciją Union Square, prie 14- 
th St. Demonstrantai reika
laus, kad valdžia tuojaus išmo
kėtų bonus, .priklausomas pa
saulinio karo ex-kareiviams. 
Po demonstracijai Union Sq., 
ex-kareiviai su pritariančiais 
darbininkais maršuos į City 
Hali aikštę. Ex-kareiviu' iš
rinkti delegatai eis į City Hali 
reikalauti, kad miesto valdyba 
duotų lėšų keliaut jiems į 
Washingtona, kur bus reika
laujama greitai atmokėt visus 
bonus; delegatai taipgi darys 
spaudimo į miesto valdinin
kus, kad tuojaus paskirtų pi
nigų paramai - 80,000 bedar
bių ex-kareivių šiame mieste. 
Kuomet delegatai bus City 
Hali, ex-*kareiviai ir kiti dar
bininkai lauke demonstruos, 
paremdami jų reikalavimus.

Nuo City Hall ex-kareiviai: 
vėl maršuos į Union Square ir 
čia turės masinį mitingą. Po 
keleto dienų, delegatai, išrink
ti įvairių kuopų Darbininkų 
Ex-Kareivių Lygos, išmaršuos 
į Washingtona.

Elco Streikieriai Atmuša 
Skeby Šaikos Melus

NEW YORK. — Fašistinė 
streiklaužiška Sons titucinės 
Apšvietos Lyga vėl išleido me
lagingus lapelius į streikuo
jančius | čeverykų dirbtuvių 
dąrbįninkus. Be kitko, lape
liuose sakoma, būk Elco dirb
tuvės, šiaučiai jau pralaimėję 
streiką.

Atsakyami į tuos melus, 
Elco ; darbininkai atlaikė ma
sinį susirinkimą, kur išnešė re
zoliuciją, pasmerkdami Kons
titucinę Apšvietos Lygą, kaip 
skebų šaiką, ir užgirdami kai
riąją šiaučių uniją, kuri va
dovauja dabartiniams strei
kams Millerio, Gellerio, Elco 
ir kitų čeverykų dirbtuvių dar
bininkų. Tame mitinge strei
kieriai nutarė dar labiau pa
smarkinti kovąJ <

Taryba kairiosios Čeverykų 
ir Odos Darbininkų Industri
nės Unijos atsišaukia į visus 
darbininkus, kad teiktų dau- 
giaus baramos 'streikuojan
tiems šiaučiams. ..................

Aido Choro Dramos Grupės 
Susirinkimas Pirmadienį

Pirmadienį, birželio 6 d., 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai-

r NEW YORK. — Kada neg
rė Juanita Lewis atėjo į na
mus po num. 55 W. 11th St. 
aplankyt savo draugę, elevei
terio (keltuvo) darbininkas 
jai pasakė, kad bosas uždrau
džia negrus kelt tuo pačiu el
eveiteriu, kaip baltuosius; sa
ko turėsite keltis darbiniu ei-,
eveiteriu—tuo, kur paprastai i n^j, įvyks Aido Choro Dramos 
yra nuvežama žemyn atmatos, j Grupės susirinkintąs< Visi na- 
Ta negrė darbininkė nesutiko i būtinai turi dalyvauti šia- 
važiuot atmatiniu eleveiteriu; susirinkime.
sugrįžo ir pasiskundė Sąjungai 
Kovos už Negrų Teises. Tada

Į šį susirinkimą yra kvie
čiami visi draugai ir draugės, 

veikimu 
Kiek

vienas narys atsiveskite po 
vieną arba daugiau 

bet ir Į narių. Kiti—ateikite 
Draugai! Dramos 

veikimas yra labai 
Mes turime rengtis prie nau
jų vaidinimų ir sutvarkyti pa
čią Dramos Grupę. Tad visi 
būkite laiku, 8 vai. turim pra
dėti mitingą.

astuoni balti ir negrai darbi- j kurie domisi menu, 
ninkai sykiu su Juanita Lewis tęatro> dramos srityje, 
nuėjo į tuos namus ir priver
tė bosą užkelt 
eleveiteriu ne tik 
kitus negrus.

Tai taip reikia 
negrų darbininkų 
baltaisiais. Čia betgi prisime
na priešingas nuosprendis bur 
žujinio teisėjo negro Toney, 
kurie kiek pirmiaus patvarkė, 
kad apartmentiniuose namuo
se negrai negali reikalauti sau 
lygių teisių su baltaisiais. Ot 
ir “tautietis!”

Pastebėtina, kad tik revo
liuciniai darbininkai, einanti 
vadovybėj Komunistų Partijos, 
teveda 
lygybę 
siais.

pasažyriniu
ją> I

visur gint 
lygybę su

naujų 
patys.

srityje 
svarbus.

Komisija.
(131-132)

LDSA. Pirmojo Rajono Kon
ferencijos Delegatėms

Visos delegatės, kurios iš
rinktos Brooklyno ir apielin- 
kės kuopų į LDSA. 1 Rajono 
konferenciją nedėlioj, 5 d. bir- 

j želio (June), susirinkite antį 
Hewes Street stoties 7:30 val.i 
ryte. Bus daug smagiau ir į 

| parankiau visoms kartu va-i
Flushing, L. L—Per. langą'žiuoti. Draugės, nesivėlinkite, | 

Jose- nes konferencija prasidės 10

kovą už negrų teisių 
visame kame su baltai-

Plėšikas Nušovė Turčių

įlindęs plėšikas nušovė
phą Staffordą, praturtėjusį iš vai. ryte, o turime laiku pra- 
automobilių garažų biznio; iš- dėti, nes po pietuotoj; pačioj
sinešė du laikrodėlius ir $8 pi
nigais. Plėšikas buvo atsar
gus ir nukirpo telefono vie
las. Staffordo moteris miego
jo kitame kambaryje. Kada 
šūvis ją pabudino, ji griebėsi 
telfonuot vyrui, bet telefonas 
^neveikė.

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

1 d. birželio mirė Jonas 
Burneikis, 53 metų amžiaus, 
gyvenęs 150 Hope St., Brook-

Laidojimo apeigas atliks 
graborius A. Radzevičius, 402 
Metropolitan Ave., Brooklyn, 
N. Y. Giminės ar pažįstami, 
norėdami kokių infomiacijų, 
kreipkitės augščiau paduotu 
antrašu/ pas graboriip

vietoj įvyks Rajono piknikas, 
kuriame turėsime dalyvauti.

E. T. Bhnbiene,
Rajono Sekretorė.

(131-132)

Nedėlioj Liet Darbininkių 
Susivienijimo Rajono 
Piknikas

d.Ateinantį nedėldienį, 5 
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

SO. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 147 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 5 d. birželio, 10 
vai. ryte, Hanover Club, 738 5th ■ 
Avė. Draugai ir draugės, malonėkite I 

į laiku pribūti, nes turime daug reika- ; 
J lų atlikti. Kurie dar nepasimokė- 
jote duoklių už šiuos metus, pasimo- ( 
kėkite šiuo kartu. Į

(131-132)

IŠRANDAVOJIMAI
ATYDŽIAI PAMĄSTYKIT 

PASIRANDAVOJA Vieta gasoliho l 
stočiai, prie didelio bulvaro, šalę 

parko, yra ir lunch wagon šioje vie
toje. Išrandavosiu už prieinamą kai
ną ir duosiu lysą ilgiems metams. 
Suprantantis šį biznį kreipkitės se
kančiu antrašu:

123-15 Sutphin Blvd.
Brooklyn, N. Y.

(131-136)

PASIRANDAVOJA ŠTORAS
Tinkamas kambarys del storo pa- 

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

(130-136)

PASIRANDAVOJA didelis kamba
rys, visi patogumai ir telefonas.

Netoli Jamaica eleveiterio linijos. , 
Reikia išlipti ant Forest Parkway j 
stoties arba Woodhaven Buolevard 
ir eiti į šiaurę. 84-48 89th Street, 
Woodhaven, New York. i

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

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg »84».
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Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

MEYER
208 West 54th St.

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

156

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmini Ir ckroniikai vyrų Ir 

moterų ligai kraujo ir odoa.
Padnrau iityrimf krnajo ir ilapuBta. .

DR. MEER
W. 44th St., Room 8^5 

New York, N. Y.
Valandai Priėmimo i 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo I 
iki 9 v*l. vakare 

Sekmadieniaia nuo 11 ryto iki 1 pe pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

f
i

TEL. STAGG 
2-5043

INCMftTHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
GRABORIUS

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

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

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Ki-du'jo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėlioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas {čirškinimais

ir

IMPERIAL BARBER 
SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ii’ gera 

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

Pilnas Kursas $25
Kurie jau turi pradžią, o nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persituc- 
rinti,

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė.,

Corner 44th St. New York City

£

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
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 modemiškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- . 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui ‘

! Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda- 
daimantus | 
daiktų ži- T 
pigiau nu- J

■
Imi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką iš auksinių 
|nokite, kad pas mane 
| sipirksite.

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI
a
IjAUSIOS MADOS
luž PRIEINAMA

KAINĄ

Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus. 

. Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti, 
f Williamsburgiečiams, kuriems 
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- 
Imui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisves” ofise. 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

LAIK-
NAU-

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKJT
“LAISVĘ.”

■

i

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu. «

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

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

j Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261
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