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Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o IŠlaimesite 
Pasaulį!

Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

KRISLAI
“Vienybes Apaštalai.” 
įieško Silpnadvasių.
Pasisakė Bet....
Kovosime, Laimėsime.

Rašo Komunistas

Išmesti iš Komunistų Parti
jos elementai (Cannono ir Lo- 
vestono grupės) pastaruoju lai
ku subruzdo raudotu apie 
monistinių spėkų 
Lovestonas per savo 
Age” sudėjęs rankas 
tinės bažijasi, jog jis 
nytis” 
Bet... 
reiškia, kad “mes sutinkame 
su dabartine Komunistui Parti- 
j o s t a k t i ka.” Lovestoniniai 
oportunistai norį sugrįžti 
partiją ir ją “taisyti iš vidaus.

ko- 
vienybę.” 
“Workers 
prie kru- 
nori “vie

šu Komunistų Partija, 
bet, girdi, tas dar ne- 

kad
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r l ’i fy l* * 1 JOKIE VALDŽIOS TRIKSAI NEPAJĖGIA i Kiek New YorkoFabriko Darbininkams
MASKVA. — Sovietų Są

jungos Pild. Komitetas ap
dovanojo Lenino Ordenu 
Charkovo traktorių fabriko 

I štabą už puikų darbą. Ga-
‘^rhe Mill- mvba iau pasiekė 100 trak- 

giesmč. tcrių į dieną. Dovana su- 
Bet ten teikta už tai, kad savo ener-

Paimu Cannono 
tant” ir ten ta pati giesmė 
“Už vienybę” ir tiek. ]__ ___
pat drūčiai pabriežiama, kad. 
canoniniai oportunistai jokiu 
būdu nesutinką su dabartine 
Komunistų Partijos taktika ir 
jos veikimo metodomis. Ta- 
čiaus jie esą pasiryžę “pasiau
koti” ir partijos viduje būdami

gija ir pasiryžimu darbinin
kai gamybą pakėlė iki to 
laipsnio daug greičiau, ne
gu reikalavo originalis pla
nas.

1,009 Studentu Klauses 
drg. Fosterio PrakalbosIr kokie geri tie “vienybės” 

apaštalai! Sušilę j ieško Komu
nistų Partijos eilėse silpnadva
sių. Ims, matote, komunistai 
ir užkibs ant jų meškerės. Leis
kite jūs juos į partiją rausti 
ją iš vidaus, demoralizuoti jos 
eiles, kenkti jos darbui, kišti 
jai koją ant kiekvieno jos žings
nio. Tie elementai, kaip ir mū
siškiai lietuviai oportunistai, 
iškarto garsiai prižadėjo užka
riauti mases, paimti partiją už 
kaklo ir ją “pataisyti.” Spardė
si, šėliojosi, sušilę darbavosi 
naudai reakcinių lyderių ir bo
sų, bet nepavyko darbininkus 
apgauti. Pasiliko oportunis- 
tiniais sektantais, gražiai nusi- 
maskavę darbininkų akyse.

Tai kur dabar dėsis? Nepa
vyko anaip,-bandys kitaip. Da
bar, matote/ jie vėl norėtų 
griauti Komuniste] Partiją iš 
vidaus. Nesutinka su partijos 
taktika ir veikimo metodomis, 
o neturi gėdos pirštis jai į vie
nybę! Tų žmonii] drąsa senai i 
pralenkė protą.

  j ISTANBUL. — Turkijos 
t ’‘Naujienų” redaktoriui nesu-lyaldžia pasiskolino iš Itali- 

. prąntamas yra Komunistų Par- jos $15,420,000 neva prave- 
tijos nusistatymas linkui Sočia- dimui "I • j f i • • -r •------ v

CHICAGO, Ill. — Komu
nistų Partijos kandidatas į 
Jung. Valstijų, prezidentus 
draugas Fosteris kalbėjo 
Chicagos Universiteto stu
dentams. Jo prakalbos 
pasiklausyti susirinko 
tūkstantis studentų. 
Fosteris nurodinėjo, 
kapitalizmas smunka,
nešdamas žmonijai kentėji
mus ir skausmus, kaip ko
munizmas pasaulyje auga. 
Jis nurodė, kad kapitalistų 
klasę darbininkai nuvers 
tik per revoliuciją ir kvietė 
studentus prisidėti prie tos 
revoliucijos priruošimo.

virš 
Drg. 
kaip 

at-

TURKIJA SKOLINASI 
ITALIJOS

Iš

i SULAIKYTI EX-KAREIV1U MARŠAVIMO
traukia 
Be to, 

šis masinis maršavimas dar 
tik prasideda. Maršavimo

WASHINGTON. — Hoo- randasi kelyjje ir 
verio valdžia visokius trik- lipk Washingtono. 
sus bando, idant pastoti ke
lia eks-kareiviu maršavi- 

į Washington ą. Ke- 
dienos atgal paskelbė, 
policija visus sekioja

mui 
lios 
kad 
pakelyje ir ima rekordus. 
Paskui pakeltas baubas apie 
“raudonuosius”. Vėliau įsa
kyta policijai ir miesto val
džioms visais būdais truk
dyti eks-kareiviams kelionę, 
neduodant jiems transpor- 
tacijos. Taip pat geležin
kelių kompanijos pašauktos 
talkon, kad nevežtų eks-ka
reivių. Apart to viso, pa
leista darban propagandos 
mašina, kad įtikinti mar- 
šuotojus, jog jie vis tiek 
nieko nepeš Washingtone.

Bet visi tie triksai neda- Į tų 
ve Hooveriui pageidaujamų -sėdėti Washingtone kelis 
rezultatų. Policijos g 
generolas Glassford sako 
patyręs iš 
apart jau pribuvusių į Wa- 
shingtoną, dar virš 
t ū k s t ančiai < eks-kareivių i

Atmokėjimas bonų turi 
įvykti tik 1945 metais. Eks- 
kareiviai bedarbiai sako: 
Mes nevalgę negalime išbū
ti iki 1945 metų. Mes reika
laujame, kad tuojaus būtų 
atmokėta tai, kas mums pri
klauso.

Gen. Glassford grū
moja spėka, jeigu eks-karei- 
viai paklausysią komunistų 
ir pradėsią rimtą kovą. Bet 
kaip tik tokie valdžios žy
giai staiga atidarytų akis 
tūkstančiams eks-kareivių, 
jog vienatinis kelias atsie- 
kimui ko nors yra komunis
tų kelias. Ramiai jie gali

Policijos galva

raportų, kad

metus ir nieko nepeš. Bet 
jei jie kovingai reikalaus, 
jeigu namie pasilikę eks-ka- 
reiviai išvystys masinį ju- 

penki 'dėjimą už bonus, tai vald- 
ži^ bus priversta nusileisti. 

..... ~ ...................

HINDENBURGAS IŠVAIKO REICHSTA
GĄ, BET NAUJŲ RINKIMŲ NESKELBIA

Mieste Darbininkų
NEW YORK. — 

tojų apskaičiavimo 
skelbia, kad 1930 
New Yorke buvo 3,187,459 
žmonės, virš 10 metų am
žiaus, kurie savo darbu pel
nė sau pragyvenimą. _ Tai 
yra, jie sudarė 46 nuoš. vi
sų gyventojų. Imant gi 
žmones virš 10 metų am
žiaus, jie sudarė 55 nuoš. 
Įš visų darbininkų, moterys 
sudarę 27 nuoš.

Gyven- 
biuras 
metais

Nauja Didele Elektros 
Stotis ant Upės Volgos

Kį ATSAKYS SLA. 37-tas SEIMAS Į 
TŪKSTANČIU IŠMESTU NARIŲ REI
KALAVIMĄ SUGRĄŽINT JŲ PINIGUS?

i Brooklynas Padarė Iniciatyvą, Išmestu Narių Įgaliota Ko
misija Pagamino Rezoliuciją, Kurioje Reikalaujama, Kad 
37-tas Seimas Nutartų Atmokėt Tiems Nariams Įmokėtus 
Pinigus, Imant Proporcionaliai; Visose Kolonijose Reikia 
Tuojaus Rinkti Parašus Buvusių SLA. Narių Po Reikala
vimo Rezoliucija.
Brooklyne didelis skaičius1 nai vadai gvoltu rėks ir ko- 

buvusių SLA. narių, išmes- vos pries tų buvusių narių 
tų iš tos organizacijos, laikė reikalavimą. Bagočiai, Ge- 
susirinkimą ir nutarė krei- gūžini, Jurgehutės, Vitai- 
ptis prie SLA. 37-to seimo 
su reikalavimu, kad jiems 
būtų proporcionaliai atmo
kėta jiems priklausoma S 
LA. turto dalis.

čiai, Gugiai ir jų kolegos 
bendru frontu kovos prieš 
atidavimą darbininkam .tai, 
kas jiems priklauso.. Ponai 

Į stos už tai, kad pasilaikyti 
Išrinkta ■ užgrobtus darbininkų pini- 

Igus, nes, mat, jiems bus 
visų išmestų iš SLA. narių, daugiau iš ko pasipelnyti.

Gi SLA. išmestų narių Kolonijų draugai, gavę 
įgaliota nacionalė komisija i tą rezoliuciją, tuojaus turi 
nutarė tuojaus paruošti ■ griebtis už darbo, kad su- 
specialę rezoliuciją ir iš-j rinkus visų išmestų iš SLA. 
siuntinėti del pasirašymo (narių parašus. Tuojaus 
buvusiems SLA. nariams, reikia šaukti tų narių susi- 
Rezoliučijoje kreipiamasi į rinkimus., O kurie neateis 
seimą su reikalavimu pro-(i susirinkimą, reikia nueiti 
porcionalės SLA. turto da-'Pas P10? i stubą 11 paimti 

! jų parašus.

MASKVA. —Sovietų val
džia nutarė tuojaus pradėti 
budavoti naują didelę elek- *Romisija surinkimui parašui 
tros stotį ant Volgos, ties * - .
miesteliu Kamišin. Tai bus 
didelis planas. Stotis paga
mins į metus du milionu ki
lovatų elektros jėgos. Prie 
stoties bus pastatytas pla-1 
čios srities irigacijos (drė
kinimo) kombinatas, kuris 
aprūpins vieną ketvirtadalį 
viso Volgos klonio vande
niu. Atidarys naujus že
mės plotus del kviečių au
ginimo, kas į metus, duos 
300 milionu pūdų kviečių 
produktų.

lies. Nurodoma, kad nu
skriausti nariai, negavę tei-

rinkimus. O kurie neateis 
į susirinkimą, reikia nueiti

sybės seime, bus priversti r I'1 "D A f
jieškoti kitų būdų ir kelių} r Ą j hY ' 
atgavimui tai, ką jie yra 14/k A
įdėję į SLA. ir ką užgrobė 
ponai. Darbininkai savo 

I reikalų neišsižadės.
Mūsų supratimu, šis bu

vusių' SLA. narių žygis yra 
pilnai teisingas. Ponai su
skaldė SLA. ir tūkstančius 

VARŠAVA. — Pabaigoje Į nąrių išterorizavo. Po tų 
gegužės mėnesio visoj Len- visų įvykių,, ateina 
kijoj buvo dideli bedarbių seimas.
bruzdėjimai. Bedarbių de- si prie augščiausios 
monstracijos ėjo po Komu- is^aiSos .

■ - -- - - (įmokėtų pinigų.

CLEVELAND, O.—šeš
tadienį, birželio 4 d., keli 
šimtai eks-kareivių grūmėsi 
su policija. Darbininkai 
bandė užgrobti Pennsylva- 
nijos geležinkelio traukinį 
ir važiuoti į Washingtoną. 

Tie nariai kreipia- Kruvina policija užpuolė 
> SLA.(darbininkus ir pradėjo muš- 

r reikalauja savo 'ti. Buvo kokie keturi šim-
* Ką į tai j tai policistų. Keli darbi- 

atsakys 37-tas seimas? 'ninkai sužeisti ir priversti 
Susirinkę darbininkai de- (pasitraukti.

legatai nenumos ranką į tą 
darSkų^eikafi? vi« išmaršavo f Washingto- 
Mes tikimės, kad visi sąži- x
niški darbininkai delegatai NEW YORK. — š^sta- 
nenorės skriausti savo drau * dienio ryte apie penki smi
gus darbininkus, kuriuos į tai eks-kareivių išmaršavo 
ponai išterorizavo ir kurių į Washingtona. Jie užgro- 
įmokėtus pinigus užgrobė, bė laivą ir persikėlė per 
J ie taip pat nenorės, kad (Hudson upę į Jersey City, 
tie nuskriausti darbininkai j Poliei j a manė, kad inaršuo- 
būtų’ _ priversti jieškot kito- £ojaj trauks i Pennsylvania 
kių būdų atgavimui tai, kas jos stotį, ir todėl 
jiems priklauso, nes tas tik- susimobilizuoti 
tai padarytų bereikalingų 
išlaidų pačiam SLA. Ttco 
būdu tie darbininkai delega
tai seime stds už tai, kad 
nuskriaustiems bu v usiems 
SLA. 'nariams būtų atlygin
ta tai, kas jiems priklauso.

Bet, pamatysite, SLA. po-

Bedarbiu Kovos 
Lenkijoje

buvo nutartas trys savaitės 
atgal konferencijoj tarpe 
karo ministerio Schleicher ir 
Hitlerio. ,

Dar daugiau. ^Vokieti
jos fašistinė reakcija skina 
kelią prie sugrąžinimo mo
narchijos. Laikraščiai ra
šo, kad esą sudaryti planai 
rudeniop Hndenburgui “gar 

dento vietos ir pavesti dik

kščiui, kuris valdys laiki- darbininkų sužeista 
nai, kol tikras kaizeris bus Šventa į ligonines, 
padėtas ant sosto! —---------

BERLYN. — Preziden
tas Hindenburgas, tasai 
kaizerio bernas ir socialde
mokratų papa, vienu užsi
mojimu išleido patvarky- 
mą%. pagal kurį reichstagas 
bus paleistas. Naujų rin- 

. Tas pa
mėgdžiojimas Sovietų Są-|rodo, kad Vokietijoj įveda-

Itatūra, kurios tikruoju au- 
( torium yra Hindenburgas. 
Šita diktatūra turės para
mą Hitlerinių fašistų.

Hamburgo laikraštis 
“Fremdenbiatt” skelbi a, 
kad šio kabineto sudarymas

“Trijų Metų Indus-
iistų Partijos., jis prašo jį pa- trinio Plano.” Tai bus pa- kimų neskelbiama.
mokinti. Reikia išpildyti iš- jnpprlyiniimaęi Snvintn Sn-i rodo. kad Vnkioti

pa" jungos Penkių Metų Plano. ’ ma' reakcinio kabineto dik-šieįkvojusio redaktoriaus 
geidavimas šiame atsitikime.

Grigaitis nesupranta štai ko: v.
Socialistų Partija savo paskuti- (Pripažįsta, kad Padėtis

Desperatiška
pasmerkė Japonijos imperialis
tų žygius Mandžurijoje, gra
sinančius iššaukti karą su Ru
sija.” Tačiaus, girdi, “nežiū
rint į tai, Amerikos komunistai 
susiriesdami keikia socialistus 
ir šaukia savo pasekėjus į aš
triausią kovą prieš Socialistų 
Partiją, kuri esanti ‘ramstis’ 
Amerikos impe rializmo’ ’ 
(“N.,” geg. 27 d.).

To ponas Grigaitis negali su- 
gromuluoti, o ypatingai, kuo
met jis nenori sugromuluoti.

Dalykas štai kame: Socialis
tų Partijos “pasisakymas už 
pripažinimą Sovietų Sąjungos” 
nieko nereiškia, nes tai pasisa
kymas veidmainių. Diena iš 
dienos tie ponai šmeižia, keikia, 
niekina Sovietų Sąjungą, ranka 
rankon eina su rusais balta-

NEW YORK. — Salavei- 
šių armijos vadas Laurie 
pripažįsta, kad New Yor
ko mieste bedarbių padėtis 
kasdien darosi daugiau des
peratiška. Sako, kad tūks- i 
tančiai bedarbių bėga iš! 

(miesto, bet vis tiek klausi-1 
mas neišsiriša. I

Japonijos Valstiečiai 
Pasiryžę Bėgti iš Šalies

par-TOKYO.—Japonijos 
lamentui ^pridavė reika
lavimą 32,000 farmerių, kad 
valdžia paskirtų $16,000,-

gvardiečiais prieš Sovietų Są-1 Q00 padėjimui jiems išbėgti 
jungą, dirba išvien su reakci- -
niais Amerikos Darbo Federa
cijos vadais rengime naujo pa
saulinio karo, daužyme revoliu
cinį darbininkų judėjimą, kai
po vienatinę atsparą prieš kapi
talistinį karą, bet, na, dabar 
ėmė ir pasisakė už pripažinimą 
tos Sovietų Sąjungos! O pasi
sakė todėl, kad bijo netekti pa
sitikėjimo tuos pačiuose darbi
ninkuose, kurie dar paskui juos 
seka, žodžiais neva už Sovietų 
Sąjungą, o darbais prieš ją. 
Ar dabar aišku, kodėl komunis
tai šaukia darbininkus kovot 
prieš tuos geltonuosius socialis
tus?

iš Japonijos ir apsigyventi 
Mandžurijoje., Valdžios už
krauti. taksai tuos farme- 
rius nubankrutavo ir dabar 
jie pasiryžę nešdintis iš 
“savo tėvynės.”

nistų Partijos vadovybe.
bingai rezignuoti is PrJ^“ Policija bedarbius

“Politinė Diena” ; Visa Meksika Virpėjo 
Soviety Fabrikuose Nuo Žemės Drebėjimo

MEXICO CITY. — Mek- 
MASKVA. — Visuose fa-r sika nebuvo jautus tokio 

brikuose įvedama taip vadi- (galingo žemės drebėjimoI 
— -- - - i visoj savo istorijoj, ;koksai

.v. .. , . ... i įvyko birželio 3 d. Miestetą plieną iškabom, tam ti - į Qojįma vUV0 30 žmonių ir 

rinkimų ir lekcijų, darbinin- j tas. 
kai lavinami, kaip politiniai 
atsakyti į visus svarbiuo
sius dienos klausimus. Va
dinasi, Sovietų Sąjungos 
darbininkai lavinasi viso
kiais būdais.

j narna “Politinė Diena”. Per|ylb?Jw x i įvyko* birželio 3 d. JVIieste
tą dieną iškabom, tam ti Qojima žuvo 30 žmonių ir 

ra literatūra, pagalba \usi- j paįs miestas labai' apgriau- 
rinkimų ir lekcijų, darbinin-1 tas. Iš visų kitų Meksikos 

pranešamą apie 
žemės drebėjimą.

TRAUKINYS UŽBĖGO 
ANT BUŠO SU VAIKAIS

GUELPH, Kanada.v. _ Į XI, lYdUctUd. -----
Subankrutavo Geležinkelis Birželio 3 d. čia traukinys

ST. LOUIS, Mo—Mobile- 
Ohio geležinkelis tapo ati
duotas į valdžios resyve- 
rio rankas. Geležinkelis at
sidūrė skolose ant 53 milio- 
nų dolerių.

užkliudė busą, kuriame va
žiavo 42 mokyklos vaikai. 
Busas tapo sudaužytas ir 
šeši vaikai sužeisti. Stebėti
na tas, kad nė vienas ne
užmuštas tokioj didelėj ne
laimėj. ' . . . , : >

žvėriškiausiu būdu.
ir
Daug

nu Apie tūkstantis eks-karei-

Masiniai Areštai
SOFIA. —Bulgarijos val

džia padarė masinius areš
tus prieš Varna distrikto 
valstiečius. Jie kaltinami 
‘krašto išdavystėje” už da
lyvavimą gegužės 1 demon
stracijoj.

TRIMIS NUOŠIMČIAIS 
SUMAŽĖJO GAMYBA
NEW YORK. — Nepa

prastai žymiai sumažėjo 
drapanų gamyba per per- 

Pačioj Meksikos sostinėj, j eitą savaitę, būtent, visais 
Mexico City, žemės drėbė- 'trim nuošimčiais, 
jimas pasikartojo dviem at-‘-------------
vėjais ir buvo taip smar- GRAIKIJOS KABINETAS 
kus, jog namų langai tarš- _________
kėjo ir žmonės bėgo iš namų i ATHENS. — Todėl, kad 

opozicija reikalavo įvedimo 
darbininkų apdraudos, 
zignavo visas Graikijos 
binetas.

kampų 
smarkų

Mexico

į gatves.
Po žemės drebėjimo užėjo 

didelės audros ir smarkūs 
lietus.

GENERALIS STREIKAS

BUENOS AIRES; Ar
gentina.—Darbininkai išėjo 
į visuotiną streiką mieste 
Avellanda. Valdžia kaltina 
komunistus.

REZIGNAVO

500 KOVOJA PRIEŠ 
BEDARBIŲ IŠMETIMĄ

BROOKLYN. — 500 darbi
ninkų penktad. demonstravo 
prieš vienos bedarbių šeimy
nos išmetimą į gatvę iš namų 
63-čioj gatvėj. Trys demons
trantai tapo areštuoti.

nespėjo 
pastojimui 

kelio linkui upes.
Tą pačią dieną revoliuci

niai darbininkai demonstra
vo prieš naujo karo pavo
jų ties Japonijos konsulatu. 
Demonstracija buvo skait
linga.

KOMUNISTU PARTIJA PRIEŠ FAŠISTUS
BERLYN. — Vokietijos

Komunistų Partijos Pild. 
re-1 Komitetas išleido pareiški- 
ka-l'mą delei įvykių Prūsijos 

seime. Komunistai kaltina 
fašistus planuotam užpuoli
me ant komunistų seimo 
narių. Mat, buvo einama 
prie bedarbių reikalų svars
tymo ir fašistai nenorėjo 
parodyti savo veidą, tuo bū
du jie išprovokavo mušty
nes ir privertė uždaryti sei-1 muštynėse.”

m o sesiją.
Komunistų Partija taip 

pat smerkia socialdemokra
tus, kurie bailiškai išsineš
dino laukan, kuomet 150 fa
šistų užpuolė mušti 50 dar
bininkų komunistų. Vietoj 
ginti darbininkus ir sudary
ti bendrą frontą prieš fa
šistus, tai socialdemokratai 
paskui džiaugėsi, kad jie 
“nė piršto nepajudino tose

/
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LAISVE'

riingiausią karo 
užtikrinant ’ tuo pačiu laiku 
ir kapitalistam pelnus.

Taigi socialistų partijos 
vadai jau išanksto užtikri
na kapitalistams savo para
mą krūviniausiame buržu
azijos darbe, didžiausioj jos 
piktadarystėj — imperialis
tiniame kare. Su šiuom 
pilnai sutinka ir kasdieninė 
socialistų partijos taktika, 
kaipo išnaudotojų ir jų val
džios talkininkės prieš ko
vingą darbininkų judėjimą, 
v a d o v a ujamą Komunistų 
Partijos.

Šalin dviveidžius socialis
tus, kurie viešai mulkina 

Teisingai tamsta supra- darbininkus gražiomis, fra- 
1 |zęmis, o slapta varinėja 

kariškus suokalbius išvien 
su imperialistais, šalin ir 

Labai ačiū, ponas Tho- 1 i e tuviškus socialfašistus, 
imas,” užbaigė karo ministe-j kariško kapitalizmo tarnu- 

kus!
, ; darban už Komunis-lgus atgal-“nusukus” spran- 

linkui tu Par> kandidntus ir jos i kaizeriui. Oesetkai tuk- 
Socialistų partijos vadai ■ socializm—oper patobulintą teisingą darbininkišką plat-’ 

’ • •’•--L- 'forma šiame rinkimų vaju
je!
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Socialistų Vadai Yra Karo Ministerijos 
į į Patarėjai ir Pagelbininkai

mas, o kita tai per tam tik
ras taikos įstaigas, kurias 
galima būtų įkurti.”

- - -

tai,” atsakė Norman Tho
mas.

cc

Ar Amerikos socialistų 
partija stoja prieš imperia
listinį karą? Dalis darbi
ninku pasakys, taip, socialis
tai yra priešingi karui. Bet 
taip sakyt tegali tik prigau
tas darbininkas, nepažįstan
tis socialistų partijos. O 
jinai tik ir gyvena iš darbi- l^isllurley 
ninku, apgaudinėjimo ir iš j Tai Norman Tho. 
buržujų myhstos. imas “veda” minias

Pirmadien., Biržei. 6, 1932

i juos pas Nacionalį KomiteJ MEDŽIAGA KARO KLAUSIMAISjuos pas Nacionalį

“6. Visi veteranai, negrai- T920 metais Jungtinių Vals-;šalies prezidento vadovybėje,... 
ir baltieji, turi reikalauti, tijv kongresas išleido įstatymą taip 1(ad greitai galima būtų

v 1 ... \mrlinomA orirrvm.. i .... «...
kad jie būtų vienoj vietoj 
kartu su kitais 1 
ir kad negrai veteranai įei
tu i Bendro Ėronto Komite
tą.”

Senatorius Edward P. 
Costigan, demokratas iš 
Colorados, tam tikrais poli-i tuziną skyrių, 
tiniais išrokavimais įnešė 
bilių, kad tuojaųs būtų pa- • 
skirta $75,000 maitinimui 
ir užlaikymui atmaršavusių 
veteranų. Pranešama, kad 
senato komitetas neprita- banko direktorių, Consolidated 
ria tam.

Kuomet 
prievarta ėmė į armiją Mašinerijos Korporacijos ir ke-j 
Amerikos darbininkus ir liu kelžkelio 
siuntė į Franciją, tai pri- Amunicijos Sąjungos skyriaus 
žadėjo jiems gerovę sugrj-

“6. Visi veteranai, negrai-i
ĮDOMUMAI

><-■

delei vadinamo “šalies .apgyni- laimgt„ (kara) 
mo, reiškia, delei karo. Nuo Į Jis turi min

tyje tokius darbininkų vadus.votoranniq 1 . ------ • • D’je toms aaroimiiKų vaaųs.. . . . laiko yra nuolat vaiomi pu- j<aįp Darbo Federacijos Greeną
myn prisirengimai prie karę.

Vienuolika metų atgal, pagal 
valdžios planą, tapo įsteigta 
Amunicijos Sąjunga, kuri susi
deda iš oficierių ir kapitalis
tų. Ta organizacija dabar tu- 

Iš kogi tie 
’■skyriai susidaro?

Newyorkinio skyriaus vice-' 
prez. yra Sam McRoberts, | Rinkenbach 
pirmininkas Armouro 

ipanijos finansų komiteto, pi r-i 
mininkas Chatam

i ir Wollą, socialistų partijos 
Norman Thomasą ir kitus pa
našius darbininkų išdavikus.

Bet Amerikai trūksta kai ku
rių reikalingų karui medžiagų, 
kaip kad azoto junginių, Čilės 
nitratų ir t.t., kaip kad rašė 
karo ministerijos chemikas W.

Army Ordnance” 
Kom-1 žurnale 1930 .m. rugsėjy j. Del 

. į tų tai medžiagų šaltinių ir ei- 
* . .na tokis susispyrimas tarp 

Jungtinių Valstijų . imperializ-

Daktariškos Naujienos
Ką tik įvykusiame Philadel- 

phijoj daktarų - psichologų su
važiavime, protligių specialis
tas daktaras D. Slight patarė 
liūdno nuolat nusiminusio bū
do žmonėms vengt riebalų, o 
vietoj jų valgyt miltinius val
gius. Jis patyręs, kad tatai pa
taiso ūpą.

Bet, tėmijant žmones abel- 
nai, atrodo, kad ši taisykle ne- 
visada pasitvirtina.

paskutiniame savo suvažia- p r i s įrengimą imperialist i- 
vime Milwaukeej, Wis., tie- niam karui, kad ir prieš 
sa, deklamavo, kad jie esą Sovietų Sąjungą, ir per pla- 
nusistatę prieš imperialist!-[ ....  ..

dabartinis socialistų parj i VETERANAI UŽPLŪDO WASHINGTONA 
jos kandidatas į Jungtinių i 
Valstijų prezidentus, Nor-Į 
man: Thomas. Bet ar jis iš-i 
tikrųjų tą manė, ką kalbę-; keliavo j Washi -tona iš 
jo? . Visai ne Tikra jo . ^ni - v 
nuomone apie karo vedimą ri* h. fekamįeli AJt- 
iS'^enkos puses buvo is-|marĮwja dar 
reikšta vieni metai atgal, i 
1931 m. gegužės 22 d., Wa-1 
shirigtone, kur imperialis- toną r 
tai pasikvietė Norman Tho-

Daktaras Milton Harrington 
bombardavo Austrijos psicho- 

vyl; logo Sigmundo Freudo skelbi- 
šalies ' pasak kurio beveik visi pro- 

Austin imperializmas uždėjo savo fi- tiniai nesveikumai bei keistu- 
įnansinę leteną ant Čilės ir Bo- mai paeiną iš netinkamo susi- 

Šiojlivijos respublikų ir faktinai dėjimo lytiškų jausmų ir iš jų 
kontroliuoja tas šalis. O del gu- nepatenkinimo.
mos, kurios Washingtono žemė i t°nas tuos nesveikumus priskai- 
taipgi neturi, automobilių fab-1to įvairiems trūkumams žmo- 
rikantas Fordas įleido šaknis, gaus kūno mašinerijoj.
Brazilijoj, o Fir'estonas Liberi- Austrų dr. S. Freud pasida- 
joj, Afrikoj. įrė pusėtinai pinigų, bėgydyda-

v, " , T ; mas turčius ir berašydamasBesiruošdama karau, Jung- . ... , , . ,
tinių Valstijų valdžia vis labiau '’.enpusiskas knygas, kur viską 
militarizuoja apšvietos įstaigas, I nustelbiančią rolę lošia lyties 
įvesdama karišką muštrą į: reikalai ir kur daugybę dalykų 
augštąsias ir vidurines mokyk- “išaiškina” sapnai. Ta Freu- 
las. Delei tokios lavybos yra do teorija pasinaudojant, privi- 
pristeigta ir vasarinių “piliečių so daugybė “specialistų 
kempių,” kuriose mokinama ka-į pinigauti iš žmonių, 
rinio amato. Sulig valdžios i Įvairiomis ligomis, 
reikalavimo, tuzinas univer Gi 
tų įvedė špecialę mokslo :-a 
apie ginklus ir amuniciją.

Kaip geriausia pajungi dar
bininkus laike karo, vis dar to
liau apdirbinėjami planai. Bet 
tinkamiausias daugeliui kari
ninkų ir kapitalistų planas at- ■ 
rodo tokis — verstinai . 
surašyt ir paskirstyt prie tam Į 
tikrų darbų po kariška c. ocip- I persistatymą (h a 1 lucinaciją) : 

. . - . - ..a\ga, žiūri į, rodos, paprastą daiktą,

m o ir Anglijos imperialistų 
Pietinėj Amerikoje. Tai 

i šios
anglia.kasyklų direktorius, taip-

.gi direktorius American Sugar rjLLYoJ fljo "Lk«ln imperialistai Refinin uausia tuo uksiu
ėmė 
darbininkus

g Kompanijos,

kompanijų.
mai paeiną iš netinkamo susi-

Dr. Harring-
pirmininkas New Yorke yra 
Charles Eliot Warren, direk
torius Irving National Banko ir 
prezidentas kelių gelžkelio kom
panijų.

.• Bridgeport, Conn., skyriaus 
pirmininkas M. Stone yra pre
zidentas Colts Patentuotų Šau
domųjų Ginklų Kompanijos; ki
ti valdybos nariai: pulkinin
kas L. J. Herman, manadžeris 
Remington Ginklų Kompani
jos; G. H. Pease, narys New 
Britain Machine Kompanijos 
ir kt. * /

v . . . . . ,. Su Amunicijos Sąjunga pa
šalpa ir paramą, kokią da- jai]<0 ryšius Jungtinių Valstijų 
bar gauna serganti vetera- Prekybos Rūmas; o su juo su- 

Vietoj gerovės, vete- sirišę 18,000 įvairių biznio or- 
•’ * ' * ‘ "į, iš kurių yra susi-

! daręs šalies Apgynimo Komite- 
I tas. šio komiteto nariai yra A. 
Brousseau, prezidentas Mack

i stančių Amerikos darbinin
ku žuvo karo lauke. Bet 
sugrįžę veteranai • surado, 
kad imperialistų prižadai 
buvo didžiausia apgavystė. 
Dabar šimtai tūkstančiu ve
teranu be darbo. Wall 
Streeto valdžia ne tik neno- 
ri atmokėti bonus, bet taip
gi kongresas planuoja su
mažinti ir tą mizerną pa

Tūkstantis pereito pašau- kydami “Mes čia turime 
llinio karo veteranų jau at- marinų stotį, laivyno stotį 

ir Fort Myers, ir galime iš- 
i šaukti prieš jus.” Mes neno- 
jrime, kad mus policija val- 
I dytų. Mes neturime da- 
įleisti jiems nustatyti mūsų 

Mes susirenkam
i Čion reikalauti tuojaus at-
I mokėti mums bonus.”

Ir po to policijos virši
ninkas Glassford atšaukė 
savo grąsinimą išvyti vete
ranus į 40 valandų laiko.
Patarimai Maršuotojams

’ . National Provisional Bo- 
Inus March Committee ir 
(Workers

_____________ __ ___ . - _ [League išleido maršuoto- tai veteranų priversti nak- 
kraifto, aš veikiausiai sto-! veteranų marguoja po vado- jams instrukcijas, ir savoįvoti ant lauko.

’ *?’ (už karą), “betjyybe laikino veteranų^komi- pareiškime sako:
“Priešininkai 

liaus naudos visokias prie
mones, kad nedaleisti mumg

Jie maršuoia i Washing- ■ ,
' reikalauti, kad kongre-1 P.lanus- 

as perleistų įstatymą tuo- 
masą į Karo Taktikos Koh- jaus atmokėti jiems bonus, 
ferenciją, kaipo svarbų sa- Kongrese yra įneštas bilius, 
vo patarėją tame dalyke. Į kad atmokėti buvusiems ka- 
Šičia4 paduodame paties reiviams bonus, bet jau pa- 
Norhian Thomaso žodžius, į kartotinai buvo pranešta, 
kaip! jkad jie yra stenogra- ! kad jis bus atmestas. 
fiškAi užrašyti tos konfe- Į ’ Kad 
rencijos protokoluose:

padaryti masinį 
spaudimą, tūkstančiai vete- 

Nemari Thomas: “Jeigu iyanų maršuoja j Washingto- 
karo na reikalauti bonų. Masėsmes •; rastumės ant

čiautuž jį” t
aš neturiu didelio entuziaz- į teto 

/mo delei karo.”

4

išaiškina” sapnai. Ta Freu-

nai.
— —' ' I t • »ranai susiduria su badu irĮgamzacijų 

skurdu.
Ir štai ką jie randą nu-

vykę į Washingtona veika- Kompanijos; F. J. Hay-
lauti atmokėti bonus. Po- nes, direktorius Durant Auto

mobilių Fabrikų; Kent Hub-1 • • • • *1*J • j • 111 vz kj Iii H JL C t Kj I •* IY vi • JL W 1IV JL L UI kj “■

hcija 11 militaristines spe- bąrd, vadas Connecticut Vals-
kos mobilizuotos prieš juos, 
kad juos išvyti, jeigu jie ne
bus ramūs ir kovingai rei
kalaus to, kas jiems prik-

tijos Fabrikantų Sąjungos.
Visi jie karčiai nekenčia So

vietų Sąjungos, visi naudoja 
terorą prieš revoliucipes darbi-

lanso Anhiii (RanlrinnJ unijas >>* abelnai Ifovąją įauso. Airija iy .Kaudonąy Wš raudonajj pawJų
Gia KW7.1UC Q ictCo Izn n n h dfrvj.‘.i .. rr. .r .. .J',,."' c v .Ve. , - rf, . ,x koj. Visiems jiems karas žada

Ex-Servicemen s rūpinti įjuos? šėtromis; Šim- pasakiškai didelių pelnų.
sis Kryžius atsisako net ap-

jams instrukcijas, ir

• P i i v i sional Bonus 
March Committee ir Woi*-'

v. kers Ex-Servicemen’s Lea-
Ką šis socialistų vadas gUe. Spraudžiasi vetera- 

siūl^'tai kad tinkamiau su- nams į vadovybe visokie fa- . . .
tvarkyti karo reikalus, kad §istiniai vadai, kad sude- tuojąutmų bonų 

.paties karo mokes- moralizuoti veteranus, 
čiais-taksais būtų sykiu ap- 'idant veteranai negalėtų 
mokami karo kaštai. Bet! sudaryti bendro fronto ir 
jis primena, kad valdžia, tu- 'negalėtu padaryti didelio 
gedama teisę taksuot laike Į spaudimo Washingtone ant 
karo, neprivalo persunkia! ’ kongreso. W. W. 
aptaksuot kapitalistus; Nor-i 
man /Thomas todėl sako:

nemanau, kad ’’ teisė • 
taksfas uždėt reikštų teisę 
naikint” (biznį) “laike ka
ro... Aš noriu pasveikint 
šią komisiją ir šią šalį, kad 
prieina prie šiokio tokio, 
.nors :ir neaiškaus, suprati
mo, jog tokiame kritiškame 
atsitikime, kaip karas, am- 
žinąt-palaimintoji pelnų sis
tema'’negali tinkamai veikti 
b m i 1 ž i niško kontrolės 
laip$r|io> 
tas,; 
eita^karas įrodė, kad pla
ningas pramonės vedimas 
yral? būtinai reikalingas. 
Pasaulinio karo planinga 
ganįyba buvo ir įspūdinga 
ir” ■ (dar) “netobula.” 
i, Karo ministeris Hurley, 
iškl^Usęs socialistų vado!du; jeigu į tą laiką miesto 
Norman Thomaso tokių ge-i neapleistų, tai grasino prieš 
rų palinkėjimų delei sek- ‘ juoš būsią panaudota spėka, 
mirf-giausio imperialistinio Sąryšyj su tuo Workers 
karo? bedimo, tarė: E x-S ervicemen’s League

tono ponai nori, kad vete,ra-, 
bonu bi- nai huogreičiausiai išsineš-, 

dintų iš šalies sostinės. Im
perialistai išleidžia bilionus 

atsirūi'Va^o^tiksio-gauti dolerių besirengimui prie 
atmokčji- nauJ°? skerdynės, bet jie 

,ma ir bedarbiu apdraudą i Peno11 nei cento išleisti tin- 
visiems darbininkams.

“1. Kuomet ] 
Washingtona, susisiekite su i 
National Provisional Bonus 
March Committee, 805 I St., darys, kuomet imperialistai 
N. W. . j paskelbs naują karą, karą

“2. Reikalaukite savo tei- įpiies_sovietų Sąjungą? Ar 
sės susisiekti savo‘komi-pie f?avo ^yvas4
tetų. Tas persergėjimas.gynimiJį Wall Streeto reika- 
yra svarbus ir reikalingas,! ar. J.ie dės pastangas pa-

d

•' kamam užlaikymui tų, ku- 
pasieksite' ™ kariavo už jų reikalus

• 1 | pereitam pasauliniam kare.
Ką Amerikos darbininkai

Kaipo socialia* 
džiaugiuos, kad pęr-

L’

Waters 
iš Portland, Ore., biznierius 
ir veteranų darbininkų prie
šas, buvo pasiskelbęs vadu 
—m a r š u o tojų komandie- 
rium. Washingtone jis smarkiai 
darbavosi, kad nukreipt ve
teranus nuo tikros kovos 
už bonus, ir, kaipo išlepęs 
buržujus, pavargo ir susir
go; savo vietą jis užleido 
kitam tokiam ponui, Geor- joms, 
ge Aiman iš Oregon.

Veteranų ^maršuo to jų lai-įtumėte . centraliniai apgy- 
kinas' komitetas ir Darbi-! vendinti’ svarbiausioj Wa- 
ninkų Buvusiu Kareivių | shingtono daly. Visos gru- 
(Workers r Ex-Servicemen’s | peš turi būt apgyvendintos 
League) rengia , veteranų 
demonstraciją prie kongre
so namo birželio 8 d.

Washingtoho policijos 
viršininkas generolas Pel
ham Glassford grąsino iš
vyti veteranus į 40 valan-

nes vietos valdininkai jau 
atskyrė vieną grupę ir tuo 
pačiu sykiu atsišaukė į vi
sas’ valstijas, kad trukdytų 
maršuoti mūsų delegaci-

versti imperialistinį karą į 
karą sunaikinimui ’kapita
lizmo ? Dabar kiekvienam 
darbininkui reikia apie tai 
rimtai pagalvoti.

“3. Reikalaukite, kad bū
Klaidos Pataisymas

karof vedimo, tarė:
“4fciu, ponas Thomas, už’ir Bonus March Committee 

jūsų.'išreikštas nuomones.” Į išleido buletiną, kuriame
Kitas imperialistinės kon- ’kovingieji veteranai atvirai 

fereliėijos narys, p. Collins i pareiškia, kad policija te-, 
prabilo į* Norman Thomasą:! roru juos neišgąsdins. Pa-

“Aš suprantu iš jūsų pa- reiškimas sako: 
reiškimo, kad yra dvejopos “Mes nenorime, kad poli- 
rūj!ę'f šalies apgynimas, cija įsakytų mums ką mąs- 
V i i n a—k ą riškas apgyni- tyti, arba grąsin.tų mus, sa-

pasi- 
sergančių 

Bet freu- 
■ Į distai labai mažai ką tepagydė. 

į}  '
Minimam suvažiavime Phila- 

delphijoj daktaras L.M.A. Mae
der skaitė prelekciją apie per- 
sistatymus daiktų kitaip, negu 

j jie yra. Jis atranda, kad ne 
i tik silpnapročiai, bet beveik vi- 

juos i sį normaliai žmonės dažniau 
. | ar rečiau turi kokį klaidingą

liną, mokėt jiems tokią ;
kaip kareiviams, ir duot tik ka
reivišką užlaikymą. Kiti gi 
patriotai bijo, kad tokis darbi
ninkų “draftavimas” galėtų iš-

bet mato visai ką kitą.

Kiek Šviesos Gaunamešaukti jų revoliuciją'; prie bi-'.v «■- i* o
jąnčių prikjausą ir C., B. Ros^, ilS MėiųilioZ 
karo miftistęiho padėjėjo i)ašti-į l H _
ITS-! f t ’’ I' v ’ > 7 J >r • t ; Smithsonian Instituto 'prbfe-

' Kol Amerika atvirai .stos j^.sorifafc H.‘ K. 'KirAball apskait- 
imperialistinį karą, jinai jau ’ liavo, kad vidurdienį giedroje 

; I saulė padaro žmogui tiek švie- 
liaudį i/pla- sos> kiek jo akys gautų iš 9,-

Kasdien iš Amerikos iš- atstui nuo akių.
exn.uxuvijuo, Augščiausiai iškilęs pilnas

žudymo, lu ir kariniu medžiagų, vežamu mėnulis skaisčioj naktyj teduo
da. j į Japoniją. Prezidentas Hoo- da tiktai vieną dvišimtąją

T—

kaip galima arti viena ki
tos, taip, kad mes galėtu
me išdirbti savo Bendro 
Fronto planus delei birže
lio 8 d. demonstracijos.

‘4. Registracijos ir paži
nimo kortos bus išduotos 
visiems veteranams mūsų 
delegacijose ir tiems, kurie 
prisidės/ prie demonstraci
jos birželio 8 d.

“5. Nekreipkite domės į • 
gandus ir bandymus įbau
ginti jus; laikykitės , savo

šalies- Apgynimo Komitetas
Washing- prisitraukė ir Amerikos Mccha- gelbsti Japonijai žygiuose prieš 

nikų Inžinierių Draugiją; ir Chinijos darbo ]’ \ /
kapitalistiniai inžinieriai įstei-; nuošė karo prie Sovietų Sąjun-1^0 žvakių, žibančių viena pė- 
gė special] savo organizacijos gą. T __ k”. J ' -'K:-
skyrių, pašvęstą vien karo rei- j plaukia laivai amunicijos, gink- 
kalams; o tai baisi : 
technikos mokslinė spėka.

Yra ir daug kitų dolejri- 
n i a i - patriotiški] organizacijų, 
kurios užsiima karo priruoši- 
nju.

’ Su karo ministerijos patari
mais ir kontrolėje Amunicijos 
Sąjungos, visa šalis tapo pada
linta į 14 distriktų su 71 vie
tiniu skyrium. Kiekviename 
distrikte yra bent vienas armi
jos oficierius, kurio paręjga 
j/ra palaikyt nuolatinius ry
šius su tos srities fabrikantais. 
Fabrikantams kiekviename dis
trikte yra jau nustatyta, kiek 
ir kokių ginklų ir amunicijos 
jje turės pagamint, kaip tik 
valdžia duos jiems komandą. 
James L. Walsh rašo, jog “au
ga reikalavimai, kad kiekvie
nam fabrikui būtų paskirtas 
nuolatinis armijos oficierius; 
jis turėtų nuola padėt (fabri
kantams), kad prh'engt fabri
ką dirbt sulig nepaprastos (ka-' 
riškos) gamybos plano, 
cįerius/ suprantama, būtų fab
rikantams naudingas dar kaipo 
specialistas-, pagal kurio koman
da -būtų šaudomi nepaklusnūs 
darbininkai.

Fabrikai iš visos šalies siun-

Chinijos darbo

Augščiausiai iškilęs pilnas

S.

Šeštadienio1; “Laisvės”j ,
laidoje, Apžvalgoj, antroje 
špaltoje įsiskverbė nemaloni 
klaida. Ten pasakyta: “So
vietų Sąjungoj eina didelis 
sočia Ifašistinės kūrybos 
darbas.” Raidžių rinkėjas 
kaip tai neapsižiūrėjęs su
statė žodžius “socialfašisti- 
nės kūrybos darbas”, vietoj 
sustatyti “socialistinės kū- 

i rybos darbas.”

Camp Olympia, N. Y. — 
Čionai New Ycrrko miesto if 7 į/ “ W '*■' W » v ( •

teisės kalbėti, ir reikąlau- turčiai įsteigė nudistų (nuo
gų žmonių) kempę, kuribje 
sutūpsią keturi šimtai sve-

kite tuoj autinio bonų atmo
kė j imo. Visus spaudai pra
nešimus išleis komitetas, ir čių. -Jie visai nuogi galės 
jokis pavienis neprivalo da- maudytis gražiam ežere bei 
ryti pareiškimus laikraš- kepinįįis po 
čiams, kurie bandys gauti spinduliais.

karštais saulės
■J / > 1

veris taipgi norėtų atgriebt ka- dalį šviesos, gaunamos iš vidu- 
syklas, kurias jis turėjo cari-!
nėj Rusijoje, nekalbant jau1 
apie tai, kad jis .su .kitų šalių ( 
imperialistais yra pasiryžę sb- Į 
daužyt Sovietų Sąjungą, kaipo Į 
inžiną pasaulinės proletariato į 
revoliucijos.

Einam prie to, ką Hoffman ;
Nickerson rašė “Army Ord- dalelę šviesos.
r’bū’te“6 1931 m' SaUSy’ NEPAP^aŠTgALVOS

“.. .. jeigu
elementai iš užsienio kreiptųsi 
į mus, prašydami pagelbos, mes 
galėtume atrasti, kad verta pri
sidėti prie kryžiaus karo prieš 
komunistus.”

Tokį reikalą jau pereitų me
tų gruodyje matė T. G. . . .
lach, prezidentas Illinois Vals-[gabalas sutilpo.
tijos Fabrikantų Sąjungos, ra;;TEMPERATŪROS DIDELI 
sydamas National Defense i SKIRTUMAI SIBIRE.
žurnale, nes, girdi,

' “Socialį nepasitenkinimą pa- 
Ofi- didina radikalų agitatoriai, ir 

tatai pasidarė rimtas klausimas, 
kadangi i milžiniški kapitalo (Fahrenheit), 
įvesdinimai del to atsiduria pa-j vasaros dienose 102 laipsniai 
vojujeT- f

O kad darbininkus ir far
merius nenubaidyt karo baise--; “PERDIRBO'’ MOTERĮ Į

tinęs žvakės už vienos pėdos 
nuo akių; taigi reikėtų 200 mė
nulių, kad būtų tiek šviesos, 
kiek vidutinės žibančios žva
kės.

Jeigu žvakės šviesą padalin
tum į 800,000 dalelių, tai 
žvaigždės teduoda vienąx tokią

nekomunistiniai ĮKAITIMAS.
Tūlas Reinach 1928 m. Vic- 

I noj, Austrijoje, nuo didelio pa- 
'sigėrimo gavo tokį karštį gal- 
j voj, kad užsidėjo 25 svarų 1c- 
1 do gabalą ant galvos, ant ku- 

P irios ledą laikė tol, kol visas

Jakutske, Sibire, 1928 me
tais šalČiausiame žiemos laike 
buvo 154 laipsniai žemiau zero 

o karščiausiose

karščio.

čia savo planus karo ministe- . . . . ., . TT t l.jnybemis, tai prezidento Hoove- į VYRĄ.
rio brolis Dean Hoover, įrodi
nėdamas “gerąsias” imperialisti
nio karo ypatybes, “Quarterma
ster Review” (armijos aprūpi
nimo žurnale) rašė 1930 m. lie
pos mėnesį, kad “žmonija vys
tosi per karą. Tautos pražūs
ta per taiką. Kultūra pakyla 
per naujų ginklų išradimą.” 

Darbininkai privalo išanks- 
to organizuotifc kovai prieš im
perialistinį karą, idant visiškai 
nušluot tokią kapitalistinių 
kraugerių “pažangą,” o įkurūs 
darbininkų valdžią, padėt pag
rindą tikrai, sovietinei darbo 
žmonių kultūrai.

rijai į Washingtona. Juos per
žiūri kariniai inžinieriai ir su 
patarimais grąžina fabrikan
tą m s.

Jungtimi] Valstijų kongresui- 
yra paduota sumanymas išleis
ti įstatymą, pagal kurį pačiuose 
fabrikuose būtų varomas la
vinimas, kaip pagamint dau
giausia ir tinkamiausių ginklų 
i|’r amtmiciios, - žudymui darbi
ninkų ir farmerių sūnų.

“Army Ordnance” žurnale, 
liepos num. 1930 m., karo mi- 
nisteris padėjėjas F. H. Pay
ne rašė, kad “darbininkų ats
tovai, fabrikantai, žaliųjų me
džiagų gamintojai ir kt. turi 
sūsijungt. į vieną organiząciją ;

Kada 1889 metais mirė 
Vengrijoj paskutinis vyriškis 
iš kunigaikščių Kohary veislės, 
tai kunigaikštaitė buvo valdiš
kai perkrikštyta į vyrą ir pa
vadinta Antanu Kohary.

KRAUJO VERSMĖ

Central i nė j Amerikoj tarp 
San Salvadoro ir Guatemalos, 
sodžiuje Vertud yra šaltinis, 
vadinamas “kraujo versme:” 
iš jo tryška raudonas skysti
mas, kuris paskui sukreka pa
našiai į kraują.

T.
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APIE KOVA SU PROVOKACIJA proletariato, valstiečių irjse išmiklintose formose, s i ū n d y m o plačių masių 
pavergtų tautų revoliucinės Įkajp dabartiniu laiku, kuo- prieš kompartijas yra poli- 
klasių kovos sudaužymo. Vis'met artinasi sprendžiamieji tines policijos organizavi- 
plačiau po visą kapitalistinį i g]asju susirėmimai. Reikia mas tų ar kitų teroristinių 
pasa,ulį išsilieja baltojo tero-1pasakyti su visu aiškumu, laktų, tų ar kitų “pasikėsini- 

inai viešpatauja fašizmo dik-į10 banga: Euy°P°J :kad mūsų partijos nedakaf mų”, kad paskui juos pri- 
... ..... p nu0ja to pavojaus, neima mest komunistams. Toji 

dabar eina fašistinė Pilsuds- pįĮnaį domėn nepertraukia-1 priemonė sena, bet vartoja- 
kio Lenkija, kuri smarkiai mo rygį0 įarp mūsų pergy- nia šiandien ypatingu 
ruošiasi prie karo ir ban- ’ '
danti dešimtimis ir šimtais

organizavi-

tija yra pasirengus įeiti į kabinetas būtų sudarytas 
koaliciją naujam Hinden- ant fašistų partijos princi- 
burgo kabinete, jeigu tas pu.

I. 'na valstybės smurto apara-
Pokarinio periodo kapita-,^- Visoj eilėj šalių jau se-

hzmo istorija yra jo g1,11'-:““'-’ra‘’VTugdomi7h’Yini-iteroro srityj visų Priešakyj 
vimo, jo krizio istorija, pa- tatuia> 1S. } stalTl -. , z .. / blausios kapitalistines vals-1siutusios buržuazijos kovos tybgs vįs gfeifiiau pereina 
u_z išlaikymą savo 'lašinio t -e fajįjSįjnįų valdymo me- 
viespatavimo istorija. Jeigu; t()(1 Pakanka nurodyt į i pirmais po karo metais vai-, 
dančios klasės ramino save

RrtfŲIM M M M MRA M M MMMMMMancmjTxrxnaxn

nuoja to pavojaus, neima mest komunistams. Toji

, ne-
venamo istorinio momento matytu seniau plotu. Pavyz- 

wuu. x unai.au xxv.xwxxyv . . . • ir y patingo žyde j imo provo- džiu gali but pasikėsinimas
mėginimus nuvaryt i palėpę kai tuvių pasmaugti augantį ikacij.os kaiĮ, buržuazijos Iant greitojo traukinio Ven- 

b. ... “ , .7 J.l T i revoliucinį masių judėjimą, i |dagilJ kovos metodo prieš SrU°j an^ Biatorbage

Naujas Nupiginimas
aancios Kiaws lan ino wvt Vokietijos kompartija, pa- ‘t-vuuuvuų masių juuųm <j. i 
ta viltim, ka< bolsevistine skelbimJus už jstatymo ribų L Siame istoriniam periode, 
revoliucija tiktai laikinas t]os k ‘artijos ir ttf kuomet tarptautiniam mas- 
drugys, ta! dabar tarp y tosi milžiniška klasių tąbe dienos tvarkon stojo

K n y g u
Eikime Į Darbininkų Mases su Apšvieta, Siūlykime

Jiems Klasinę Apšvietą Tiekiančias Knygas, 
Rengkime Juos Kovai už Pasiliuosavimą

iš po Kapitalistines Priespaudos

1931 metų rugsėjo mėn. ir 
I kiek anksčiau—pasikėsini
mas ant traukinio Vokieti- 

. joj, Juterboge ir pan. Iš 
nenugalima jėga, provokaci-1 pjrmo gį momento tie pasi
jos veikimo tikslai btivo ap- Įkėsinimai buvo primesti ko- 
lamai palyginti siauri: žval- įmunistams. Tiesa, greitai 
gyba stengėsi svarbiausiu lįškilo aikštėn, kad pasikėsi- 
budu pagaut tuos ar .kitus;friįmas Vengrijoj įvykdytas 
revoliucinierius, sukliudyti vengrų baltagvardiečių ka-

proletariatą.
Senais laikais, kuomet! 

valdančios klasės jautė saveklausimas “kas ką?,” kuo
met vis labiau auga ir arti
nasi sprendžiami klasių mū
šiai, valdančios klasės nega
li nesiimt su ypatingu at- 

" ~ viltim i sParumu vieno iš aštriau- 
Sovietu Sa-isŪ k,ov“s meto^ Prieš 

" .sivystantį revoliucinį jude- i
jimą—provokacijos metodų, jlyžiuot* tą ar. . kitą į socializmo periodą,. , jtijos išstojimą,

šalies, kuri nežino: Provo Racija—tai senas 1li} kuomet 
bedarbės, nei bado, j valdančių klasių kovos gink- I dreba nriešViClllvlUiD XMCluvO Vt.1 rJCV £7 1 AVzO 

’ iv. - . . ‘i komunistinę revoliuciją”,—
iCĮam dabartiniu laiku žvalgybos

vado vaujančių buržuazi
nių politikų vis daž
niau pradeda pramušt sau 
kelią ta nuomonė, kad visa 
kapitalistinio ūkio sistema 
randasi pavojuj, kad kapi
talizmui reikalingas ypatin
gas, kraštutinis visų jėgų 
įtempimas, kad išsilaikyt ko
voj su nauja, tveriančia did
vyriškomis masių jėgomis, 
visuomenes santvarka.

Tą tiesą kala į buržuazi- tempais vysto 
jos “valstybės vyrų 
ypatinga jėga pasaulinio kiai gerina darbininkų ir 
krizio smūgiai, kuris, nežiū- darbo valstiečių padėtį, 
rint visoms valdančių klasių i Bet kuo didesnė darbo 
viltims, nežiūrint visų kapi- žmonių meilė prie nugalin- 
talistinės tvarkos apologetų Čio socializmo šalies, tuo 
tvirtinimų siaučia vis smar- žiauresnė i m p e r i alistinių 
kiau. 
krizio buržuazija mato pa
siutusiam puolime ant dar
bininkų klasės ir ant darbo tinį pasaulį prieštaravimus,, 
masių, kare prieš Sovietų stambiosios imperialistinės ' Sudeikinas ir Zubatovas, to- Į 
Sąjungą, pasmaugime revo- valstybės atspariai ir nenu- kių revoliucinio judėjimo iš-į 
liucinio judėjimo kolonijo-' ilstamai lipdo visų buržuazi- davikų, kaip Azefas ir Mali- 
se. Savo nusistatyme su- nių valstybių bloką karui movskis. 
spaust daugmilionines dar-,prieš SSRS. i ~

kova. Proletarinės ir pu
siau proletarinės masės per
eina į kontrpuolimą. Viso
se kapitalistinėse šalyse: 
darbo žmonių žvilgsniai su ■ 

j vis didesne meile ir 
kreipiasi prie bvviwu i • , v • ♦ • i-• .sivystanti revoliucini ude-jungos, prie salios, jzengu- ,'v„Vo/)Kno , J

s i o s 
prie 
nei 
prie šalies, kuri audringais' Jas prieš darbo mases, 

savo [
galvas su mybo's jėgas ir nenuolan- 'nio proletariato judėjimo vys

tymosi periode Anglijos, o pas-į 
kui Francijos buržuazija išvys
tė išaštrintą provokacijos siste
mą. Rusijos carizmas visuomet 

skaitė provokaciją L__
miausiu savo ginklu. Dar-

tą ar kitą kampaniją, para- jrininko, fašisto Matuškos, j
par- 
I) a- surišto ne tik su Vengrijos Į 

politine policija, bet ir su |
va^~ kariškom sferom ir
„.Ja,*, ... 1tiesiai su tikruoju Vengri

jos diktatorium, karo minis-
• Z* i 1 Ii vi —

“akiratis” žymiai išsiplėtė: ja
ji bando demoralizuot judė- jos kompartija varomas pa- 
jimą iš vidaus, ji bando su-lsiutiškas siundymas, kurio 

,UV111CŲ griaut revoliucijos jėgą, nu-..prie§akyt žinoma, eina so- 
varyt kompartijas į palėpę cia]fašistai, prasideda stau- 

' arba padidint teroro rėži- gimas apie «kruviną Mas-

teriu Gerbesų, bet maža be
— kol kas prieš Vengri

Dabar

Vienintelį išėjimą iš grobikų neapykanta prieš bininkų klasės kovos istori- 
Sovietų Sąjungą. Nežiū- ja Rusijoj davė tokių seki- 
rint į draskančius kapitalis-j mo ir provokacijos meistrų, 

kai ochrankos viršininkai

mą, pasukt kompartijų dar- kvos ranką,” ir valdžia įve-
bą klaidingu keliu, paraly- da prieš komunistus karo Į
žiuot 
mente 
gardo

sprendžiamam mo- 
proletariato avan- 

eiles.
II

tokios niekšystės, ku-Nėr 
rios neleistų darban buržu- 

spaust daugmilionines dar-,prieš SSRS. | Bet niekuomet dar provo-/azija kovoj prieš komuniz-
bo mases žiauriausios eks-| O rengimas užpuolimo ant kacijos ginklas nebuvo lei-lmą. Viena iš mylimų žval- 
ploatacijos naguos valdan-Į Sovietų Sąjungos savo eilėj džiamas darban tokiam mil-1 gybos priemonių, vienu iš 
čios klasės vis labiau stipri- reikalauja n e g a i 1 e stingo! žiniškam maštabe ir tokio-1 pačių efektingiausių -būdų

vienu iš
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SMAGUS PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO III APSKRITYS

Nedelioje, 12 d. Birželio=June, 1932
*■ e

MEADOW GROVE CRANFORD, N. J.

PRADŽIA 10 VAL. RYTE. ĮŽANGA 25c. GERA MUZIKA ŠOKIAMS

* fy?

Bangos Choras, iš Elizabeth. N. J., vadovaujamas V. Žuko.

fez'-'

-*g
A • IK i

Gerbiamieji! šitas parengimas bus pirmas L.D.S. III Apskričio ir labai geras. Programoje dalyvaus: 
Aido Choro Merginų Sekstetas, Sietyno Choras ir^Newarko, Bangos Choras—iš Elizabetho, Aido Choras 
iš Brooklyn ir kiti namarginimai. Bus ir sporto žaislų.

Tad visi darbininkai ir darbininkes esate kviečiami dalyvauti šiame parengime. L.D.S; yra darbi
ninkų pašalpos ir apdraudos organizacija. Kiekvieno darbininko yra pareiga dalyvauti šios organiza
cijos parengime ir būti jos nariu.

KELRODIS: Važiuojant basais iš Elizabetho, imkite Roselle bus 28, kūris eina Westfield Ave., ir važiuokite iki 
galui. Ten išlipę imkite busą, irgi 28, kuris eina North Avė., ir važiuokite iki Cedar St., Garwood, N. J. Ten išlipę 
eikite Cedar gatve iki Brookside Place. Brookside Place eikite iki Division Ave., ir eikte po karei, ten ant Division 
Ave. rasite pikniką.

GATVEKARIU važiuojant: imkite Union karą ant West Grand ir Broad St. kampo ir važiuokite į vakarus iki 
Centre St., Garwood, N. J. Ten matysite C.R.R. of N. J. stotį (Station). Praėję stotį, eikite iki North Ave. ir pasi
sukite Cedar St. ir eikite taip, kaip viršuj nurodyta. Šekit sainas (iškabas).
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teismus. Tiesioginis provo
kacijos tikslas pasiektas.

Štai, pavyzdžiui, kaip kai- i 
Ibėjo apie pasikėsinimą Bia-j 
itorbage Vengrijos valdžios 
| organas “Budapešt Hirlap” 
15 rugsėjo 1931 m.:

“Kruvinoj Maskvos ran
ka pasiekė Vengriją... Ko
munistinė pragaro mašina 
sprogo ant tilto Biatorba-! 
ge... Nusižengimas negal! 
[pasilikt neatkeršytas...”

O fašistinis laikraštis1 
^‘Magiarsag” tą pačią die
ną rašė:

“Nėra abejonės, kad tos 
pragaro mašinos knatas, 
nors ji sprogo ant tilto Bia- 
Torbage, nupintas Maskvos i 
'rankomis... štai jis, nau
jausias sovietų eksportas į| 
, Europą, tai verta sudėtinė ! 
į dalis tos piatiletkos, kuri į 
jturi paverst Rusiją į ben- 
jdrą raudonąjį arsenalą 
I prieš buržuazinę tvarką, 
| prieš krikščionišką kultūrą 
!.... Jie ateina su nauju 
dempingų, teroro dempin
gu... Jei jie provokuoja tą 
'karo rūšį, tai negal būt ki
lto atsakymo, apart karo iki 
I paskutinio kraujo lašo, ka
ro, kuriam kiekvienas są
žiningas pilietis, kiekvienas 

i protingas darbininkas turi 
į išpildyt savo pareigą inte- į
resnos savo, savo šeimos ir 
savo tėvynės.”

Panašiu tonu kalbėjo : 
vokiečių buržuaziniai laik- 
raščiau po traukinio katas
trofos Jutęrboge. Siundy
to priešakyj ėjo, žinoma, 
socialfašistai, kurie gerai 
žino, kad komunistai - bol
ševikai visuomet principia- 
diai išstodavo prieš pa
keitimą revoliucinės masių 

.kovos individualio teroro 
! aktais. Žurnale “Das frei' 
vort” teoretiniam Vokieti- ’ 
jos socialdemokratijos C.K. i 
organe, Ernstas Geilmanas, į 
socialdemokratinis milionie- į 
rius ir Barmato draugas ra- ■ 
šė:

(iB.us daugiau)

ie-Washington. — Karo 
partmento ,sekretorius Hur
ley griežtai atsisako leisti 
eks-karciviams nakvoti ar
mijos barakuose.

Berlyn. — Hitleris pa
reiškė, kad jojo fašistų par-
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Pirmiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR

JŲ YPATYBĖS, 
trika. Pusi. 128.

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE, 
popieros 450 pusi.

KAROLIO MARKSO
MA. Parašė L. B. Budin.
336 pusi.

SOCIALDEMOKRATIJOS ž L UGIMAS 
IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64

L1UD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRAKCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė

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

386 puslapiu. Apdaryta 
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.

J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Turi 628 pusi. Apdaryta

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO
JE. Parašė d. A. Bimba. Turi 608 
puslapiu. Gražūs apdarai

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.
Parašė U. Sinclair.

RUSIJOS ISTORIJA.
krovski. 320 puslapiu.

LENINAS, JO GYVENIMAS, IR DAR
BAI. Parašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalinga perskaityti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei. Turi 
432 puslapių. Aapdaryta

PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 
kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
Knyga labai naudinga. Ji turi 416 
puslapiu. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. Bu- 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligija. Turi 224 pusk

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F. Vaikšnora. Turi 256 pusi. 
Gražiai apdaryta

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankve- 
dėlis del klasinio lavinimosi. Labai 
naudinga kiekvienam darbininkui bei 
darbininkei. 32 pusi, kaina tiktai

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

JANONIO RAšTaI. Tai geriausio liet, 
poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

samdomasis darbas ir kapita
las. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusk

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusk
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė

L. Andrejev. Knyga turi 56 pusk 
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi.

ARELIAI. Apsakymėlis. 16 pusk 
PROFESINĖS SĄJUNGOS. 24 pusi. 
PARYŽIAUS KOMUNA.. Parašė 

Baks. Turi 66 pusk
NAUDOTOJŲ TIKYBA.
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.

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

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

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

Parašė Dr. A. Pe- 
Apdaryta

Knyga ant geros
Apdaryta

Be apdaru
TEORIJOS S1STE-

Apdaryta

Pusi. 246. ..
Paraše M. Po-

Apdaryta

B.

$2.50 1.00

1.50
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1.25

2.00

1.50

1.50

2.25

1.00

2.00
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1.00
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.10
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D. M. ŠOLOMSKAS
46 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N.
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B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA
(Tąsa)

—Draugai!—tarė Maksimas į lošėjus.—
ku, taip/kaip ir anglis pikiu vartyt. Vaikš
čiojo jis piktas, greitai dirbo ir greitai val- 

Jis mąstė apie komjaunimą, apie savoDraugai, mes visi komjaunimo nariai. Jei- £e- v. r , . n , i-- r
gu parengimas bus neatliktas, kaip reikia, sugrązmtą bilietą, 
jeigu jūsų vaidinimas neišeis, tai bus labai 
blogai.—Ir jis ilgai aiškino, 
atlikti tinkamai.—Na, dabar, 
dyk,—kreipėsi jis į vadą.

Visai kitaip nuėjo darbas, 
buvo savo rolėje, tartum jis gyveno, o ne j 
vaidino.

—Drauge, noriu pasikalbėti,-—tarė 
Maksimą Kamenievas.

—Einame.
—Maksimai, aš tave palydėsiu iki namų I 

ir pasikalbėsim.
—Gerai.
—Betvarkė prasideda, drauge.

> Na, o kas? ip’nnti menesi
—Žuravlievas darbavietėje pradėjo vesti į 

agitaciją prieš komjaunimą,—paaiškino ; 
Kamenievas.

—Na?
—Viskas gana blogai. Vis netaip, kaip ! 

norisi. Štai, aš atėjau į komjaunimą, del 
manęs jis—šviesa! Aš tau, drauge, atvi- munistįnį jungą ir pasiimti atgal bilietą,— 
rai sakau: ilgai nedrįsau stoti į komjau- kalbėjo'žuravlievas.—Ką, ar sriubai atsi- 
nimą, jis man perbrangus ir maniau, ne- palaidavo? 
galėsiu atlikti pareigas. Pagaliaus įsto- železniakas tylėjo, 
jau... degiau, kaip liepsna ir mokinausi 
Dirbame, o vistiek blogai dar su mumis...
Blogai ir labai blogai, ir kada tas pasi- Į reikėtų nešti bilietas pas Maksimą, 
baigs? j

—“Ir jis susvyravo” — pamanė Mak- J 
simas. Ir piktai suriko:—Ką, ir tu, drau-'i 
ge, nusigandai? 'keltuvo, klirųs kėlė “į kalną.”

—Ne, nenusigandau! — ramiai atsakė ' 
Kamenievas.—Aš, kaip Žuravlievas, nepa- nijasi? 
bėgsiu. Nepasiduosiu sunkumo naštai! O 
visgi mes perdaug turime priešų. Pirmiau j 
maniau, komjaunimas dirba del socializmo, | 
kuris greitai bus įvykintas, o dabar—dir
bame, dirbame, o vaisių taip mažai. Ne
manyk, drauge, kad aš visiems skundžiuo
si. Tą darau tik jums, kaipo vyresniam ir i 
geriąu suprantančiam.

—Žinai, drauge,—raminančiai kalbėjo

Parapijonai, vietoj remti 
buržuazijos tarną, turėtų stoti 
kovon prieš bedarbę, prieš 
karą, eiti bendrai su Komunis
tų Partija.

kris- 
labai 
šauk- 
prieš 
Mas-

Pittsburghietis.

HAZLETON, PA.

šituose rinkimuose mes turi
me veikti už komunistus kandi
datus. Reikia ne tik balsą sa
vo atiduoti už Komunistų Par
tijos kandidatus, bet ir dirbti, 
kad jie gautų kuodaugiausia 
balsų. Tokiu būdu mes galė
sime priversti kapitalistų kla
sę skaitytis .su darbininkų rei- 
lavimais.

Kapitalistai patys duos dau
giau koncesijų ir nusileidimų, 
kuomet pamatys, kad darbinin
kai balsuoja už Komunistų Par
tiją. Tad visi, kurie norime 
ką laimėti rinkimuose, turime ' 
glaustis prie Komunistų Parti
jos.

pulti taip, kaip kad pasielgė 
Detroite.

Vienok tai tik nesąmoningų 
darbininkų kalbos. Darbinin- 

jkai negali kitaip nieko laimėti, 
i kaip tik kova. O kad kovas lai- 
j'meti, tai reikia organizuotis. 
Geriau jau mirti kovose už sa
vo reikalus, negu kad mirti 
saužudiškai. O saužudysčių da
bar labai daug yra. Tad rei
kia būti sąmoningais ir kovoti 
už būvio pagerinimą.

Kiti darbininkai dar laukia,

Šitas miestelis irgi paliestas 
bedarbės nemažiau, kaip kad ki
ti miestai. Bedarbiai darbinin
kai badu žudosi. Kiti bando

kad pakorotų bolševikus.
Pabaigus Gasiunui kalbėt, 

Vipartas pradėjo rėkti ,kad jis 
nori atsakyti. Pirm. Pivoriū
nas vėl jį perstato kalbėti. Vi
sas pabalęs (veikiausiai 
taus tvirtas “kraujas” 
buvo paveikęs), pradėjo 
ti: “Kepurę nusiimu 
numirusius, bet ne prieš
kvos agentus. Visi durniai, 
visi kvailiai, durniai, kvailiai.” 
Paskui pasigriebė už skvernų 
ir leidosi bėgti, žmonės juo
kiasi ir visokius komplimentus 
kunigėliui siunčia. Taip ir pa
sibaigė apvakščiojimas.

Prie kapinių draugai plati
no lapelius ir laikraščius. At
likta geras darbas.
Kun. Vipartas Pasirodė Esąs 

Imperialistų Bernas
Reikia čia priminti ir ką

Reikėjo išspręsti, o 
I buvo nelengva. Ir kartais jis jau nu- 
I spręsdavo paimti atgal bilietą. Tada jam 
i ateidavo į galvą mintis apie Žuravlievo 

J - q kada jis padarydavo nuo
sprendį pasitraukti iš komjaunimo ir pri
simindavo Aporenką, komjaunuolius, su 

. j kuriais bendrai dirbo, draugavo ir veikė, 
1 i prisiminė, kaip jis ilgai kovojo su savo 

'žiauriu tėvu del komjaunimo, tai komjauni- 
Įmas jam buvo brangus ir atrodė, kad ne- 
I galima iš jo pasitraukti. Ir taip jam buvo 
i sunku išspręsti klausimas apie komjauni-Į 
'mo bilietą, kuris buvo pas Maksimą ant kun. Vipartas kalbėjo ant ka- 
j stalo, kuriame duoklės užmokėtos ir už be- pinių. Laike pamaldų jis iš

rėžė patriotišką prakalbą. Ji
sai kvietė visus minėti ir gerb-

Rytą kasykloje prie Železniako priėjo Į ti tuos, kurie žuvo karo lai- 
Žuravlievas ir pasveikino:

—Sveikas, prieteliau!
—Sveikas!—šaltai atsakė Železniakas.
—Girdėjau, kad vėl ketini užsidėti ko-

kodėl reikia
Petrai, 1__

Kiekvienas I?iaur'J.t6vą.
li-nvnnfi

net papulti į kalėjimą, kad te- jįems pagerintų būvį ir 
duotų darbų sekanti rinkimai. 
Bet jie labai klysta. Taip bu
vo ir per pereitus rinkimus. 
Visi sakė, kad po rinkimų bus 
geri laikai. Juos žadėjo ir Hoo- 
veris, bet jisai nedavė, nes ne
gali duoti. Pagalinus jam ne j 
darbininkų reikalai apeina.1 
Hooveris rūpinasi kapitalistų - 
turčių reikalais, o ne darbinin- 

i kų. Į
Tad rinkimų nėra ko lauk

ti. Rinkimai darbo neduos. 
Kiti darbininkai dar mano, kad 
jei jie išrinktų Smithą, tai jau 
tuomet būtų- geri laikai. Tai 
ir čia nesąmonė. Jie visi yra' 
kapitalistai, jie visi palaiko šią 
sistemą, kuri išnaudoja darbi
ninkus. Jie negali duoti darbo, 
nes visko jau prigaminta yra 

Tik darbininkai ne
nes jie yra išnau- 

.... 'dojami ir negali pirkti tų pro-į 
‘dūktų, kuriuos jie pagamino. I 

a " > Visi pinigai kuopiasi Wallstry-!
i te. malone” i 

parapijonai nesutinka. Į Darbininkai galės pagerinti 
atsirado drąsus ir net IsavO būvį, tai kovodami prieš I 

.................., ■ i “r „„ k: 2’ 
per tris menesius pasninkauju, Į ir prieš šią išnaudojimo kapita-! 
1 4 Tl XX 1 XX > -.^xxlx«-.«>xx 4 1* 1 9 • A TT 1

nai tęsti savo gyvastį.
Yra darbininkų, kurie grie

biasi įvairių priemonių, kad pa
bėgus nuo bado. Bet sąmonin
gai jie dar nebando kovoti.

Lietuvių darbininkų judėji
mas čia veik visai apmiręs. Se
nesni veikėjai pranyko, kiti 
aptingo, o naujų nesiranda. O 
galima pasakyti, kad veikimui 
dirva dabar, kuomet siaučia be
darbė, yra gera. Pasirodo, kad i 
ir parapijonai jau pradeda at-j 
busti iš miego, kuriame juos 
laiko kunigai. Tik reikia kam 
nors šias darbininkų mases va
dovauti.

Kunigas mulkina darbininkus 
kaip tik galėdamas. Pastaruo
ju laiku, kuomet jau darbinin
kai nedirba ir badauja, tai tas 
begėdis kunigas dar uždavė sa
vo avelėms - parapijonams pas- i perjaUg ” 
ninkauti per 8 dienas, kad “die-L • .n:n’;0.n 
vas” vėl grąžintų gerus laikus i 
ir duotų darbo. Bet ponai “die- I 
vo” nei kunigo neklauso, 
dos nieko negelbsti.

Su tokia kunigų 
jau ir 
Vienas ______ __  .. __ __ £, ____ ___
bažnyčioj pareiškė, kad “aš jau I išnaudojimą, už didesnes algas BROOKLYN LABOR LYCEUM

DARBININKŲ {STAIGA
Balis del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios Bo
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

Praeivis.

July 4 Liepos
Visi Būkite Prisirengę 

Dalyvauti Dienraščio

LAISVES
Rengiamame Didžiajame

HKMKEI
I__________________________________ .... . ..

! kuose begindami “tėvynes.” 
i Jisai kvietė gerbti tuos, kurie 
I žuvo kariaudami ir t.t. Jisai 
į niekur nepaminėjo, kas karus 
suruošė ir kam jie naudingi. 
Bet kuomet savo prakalboj d.

i Gasiunas paminėjo, kad delei 
Isavo pelnų karus surengia im
perialistai ir kunigai šventina 

ŽU- ginklus, kad daugiau išskersti 
ne- darbininkų, tai kun. Vipartas 

pasiuto iš pykčio, kam žmo
nėms teisybė sakoma.

Pasirodo, kad Vipartas dar- 
i naudai kapitalistų, 

j naudai tų, kurie bedarbę day- 
—Na, ką, girdėjome, kad Žuravlievas že-i bininkams duoda, kurie išhaū- 

idoja darbininkus. Jisai tar
nauja imperialistams, kurie 
rengiasi prie naujo karo prieš 
Sovietų Sąjungą. Jam rūpi ap
ginti šita kapitalistine sistema, 
palaikyti bedarbę, palaikyt iš
naudojimas. Delei to jis ir 
daugiausia rėkia prieš bolše
vikus.
Kun. Vipartas Nesiskiria Nuo 

Kitų Kunigų
| Darbininkų mulkinime ir 

i tarnavime kun. 
Žuravlievas rengėsi apsivesti Vipartas visai nesiskiria nuo

Železniakas tylėjo.
—Na, kaip sau nori,—ir nusispjovė 

i ravlievas.—Bet, žiūrėk kad paskui vėl

Kai}) antra valanda važiuoja iš kasyklos 
',ir grupėmis jau rinkosi angliakasiai prie buojasi

—Panašu tam, — atsakė Žuravlievas.
—Ar ilgam?
—Iki grabo!
—Tur būt bažnyčioje?
—Tai jau mano reikalas.
—Na, laimingai. Ha-ha-ha!
Žuravlievas jau susigyveno su mintimi, 

j kad jis daugiau ne “komsa” ir nesigailėjo, 
xxwx^jx, —Aš dabar bepaiTyvio padėtyje!—sma- 

Maksimas.—Darbas sunkiai eina pirmyn, jis. kalbėjo. Ir ta “bepartyvė” padė
tai tiesa, bet darbas eina pirmyn. Matai, ^is, nebuvimas disciplinos ir komjaunimotai tiesa, bet darbas eina pirmyn.
kiek mūsų draugų iškyla iš mainierių j at- tvarkos teikė^ jam be galo laisvės ir lengvą buržuazijai 
sakomingas vietas. Matai, kaip mūsų ga-1 gyvenimą. .
myba kyla... Matai, kaip metas po metu i ”? gyventi, o jo mergina nedidelė, rym.skų n- kitų kunigų. Kuo-
mūsų reikalai gerėja. Taip, komjkunim^ > namų met tikta, prakalboj paminė-

tun daug priešų, dar daug yra senų lieka- > mv]^j0 į 
nų, bet ir mūsų reikalai vis eina į kalną... : ,y J 
Štai ir su tavim, drauge, tavo širdis buvo Į 
—kaip liejyklos pečius, degė, degė ir pra- i 
dėjo užgesti, o taip negali būti, komjau- j 
nuolio širdis turi būti kaip anglis. Turi 
degti be pertraukos.

—Na, lik sveikas, drauge, supratau! — 
karštai paspaudė Maksimo ranką.

—Drauge,—jau duris pradaręs kalbėjo 
Maksimas.—:
mstų Partijos sekretorium draugu Skha- namo užėjo pas tęva. Taip jau buvo pat- 
rovu, jis sako, kad jūs paduotute prašymą vąrkyta senio železniako nuo senai, kad

bet darbo kaip nebuvo, taip nė
ra.” Taip turėtų kunigui pasa
kyti ir kiti parapijonai. Juk 
tai begėdiškas darbininkų išjuo
kimas.

Aš raginau darbininkus or
ganizuotis, tai jie jau organi- Mes turime kovoti už 
zuotųsi, bet sako, kad nėra kam apdraudą bedarbiams darbiniu-1 
vadovauti. Kiti bijo kovų. Jie kams, už algų pakėlimą ir rei-! 
mano, kad gali juos valdžia už-

1 ištinę sistemą. Ką mes, dar
bininkai, turime daryti, tai • 
reikia organizuotis į karingas I 
unijas ir darbininkų partiją— i 

į Komunistų Partiją, kuri tik vie
pia gina darbininkų reikalus.
Z"_.. __ i‘_ „j socialę

kalauti darbo arba duonos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg S84*.
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Žuravlievas ta, kad kunigai šventina gink- 
piestu 
. Jis, 

vadinasi, taip pat, kaip ir ki
ti kunigai, yra kaltas karo pa
laikyme ir jo rėmime.

Iš suvargusių parapijonų jis 
moka pasidaryti puikų gyve
nimą. Kuomet daugelis, para- 

į pijonų be darbo ir prisieina 
jxxvx V.VUXXM AXCXXMVJW __________ į b a d a u ti, kun. Vipartas važinė-

Šiandien kalbėjausi su Komu-i železniakas išėjo iš keltuvo ir eidamas i ja nauju Puikiausju. automo,’i- 
-- - i -- ‘ • ■■ ™ ” ! - - J a a -11U> parapijonų pinigais pirk-

'"įtu, Jisai, reikia pasakyti, tu- 
. . v . , ... .. , XXCA J j rį gCra gyvenimą už visai nė
jo sunai užeidavo pas jį, kur jis dirbo kai- jnaudinga patiem parapijonam 
po vyresnysis mašinistas ir kartu eidavo 'darbą. 
namų link. Pas jį buvo trys sūnai ir seniau ___ ____ _
jie- visi eidavo 
kalbėdavo:

—Žiūrėkite, 
eina namo!

sėdėti jos švariame kambaryje, ku- lus». tuoj aus , Vipartas 
riame buvo pigių parfumų ir miltelių kva-'stoj? niekin^ bolševikus.

I usnys ir mąstė, kad tokis kambarys bus 
ir pas jį, kada jis apsives.

Ir dabar prie keltuvo jam buvo smagu 
mąstyti apie tokį kambarį, o ypatingai 
esančiam šlapiam, kaip pelė.

—Nežiopsok, asile, tavo eilė! — piktai 
jį paragino mainierys.

priimti jus iš komunistinio jaunimo j Ko
munistų Partiją.

—Geras draugas, mąstė Maksimas. —- 
Galima bus jam prigulėti partijoje ir veikti 
komjaunuolių tarpe, kaip sekretoriui.

Jaunuoliai Kovoja
Železniakas mąstė. O mąstyti buvo sun-

su tėvu namo, o kaimynai Į

štai Železniakas su sūnais
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Kun. Vipartas Išsigando Komunistę; Iško 
Bojęs Publiką Durniais-Pabėgo

PITTSBURGH, Pa.—Gegu
žės 3X) d. Lietuvių Tautiškose 
kapinėse buvo surengta pami
nėjimas mirusiųjų. Atlankyti 
kapines susirinko apie keturi 
šimtai žmonių.

Pirmiausia “tautiškas” kun. 
Z. K. Vipartas laikė sdvo pa
maldas. Jis ten prie “altoriu
ko” rankas iškėtęs šaukės prie 
viešpaties ir “visų šventųjų.” 
Klaupė ir kėlėsi ir atsisukęs 
žiūrėjo, ką daro publika. Ar
čiau “altoriuko” susirinkusi 
publika taip darė, kaip ir ku
nigas. Jie kėlėsi ir klaupė, 
mušėsi į krūtinę ir siuntė mal
das pas dievą. Bet didesnė | darbininkų, 
pusė publikos/biskį toliau es-j tikėjimą laimino kareivius i 
anti tiktai žiūrėjo ir visai, tom įšventino ginklus, vadinasi, pa- jo kojomis trepsėti ir murme- 
pamaldom nepritarė. Matyda- dėjo skersti darbininkus. Da- ti, veikiausia prie dievo šaukti,

mas, kad jo komandos daug 
žmonių neklauso, 
baisiai pyko ir vis 
šaukė: “Viešpatie, 
tuos, kurie priešingi 
šventai.” Bet ir tas 
jo. Tada- jis baigė 
maldas.

P-nas Pivoriūnas 
perstatė kalbėti d. J. Gasiu- 
ną. Kalbėtojas paminėjo, kad 
šiandien minima mirusieji ir 
žuvusieji karų laike. Tūks
tančiai amerikiečių jaunuolių 
pereitame kare žuvo už kapi
talistų interesus. Kapitalistai 
surengė karą, išžudė milionus

Kunigai visokių,
ir

Vipartas 
nuolatos 

pažemink 
bažnyčiai 

į negelbė- 
savo pa-

tuoj aus

bar bosai rengia kitą karą, 
ypatingai prieš Sovietų Sąjun
gą. Vėl milionus siųs žudyt, 
vėl kunigai kapitalistams pa- 
dee. Ar mes turime tylėti ? 
Komunistų Partija šaukia dar
bininkus kovon prieš karą, 
šiandien rengia v demonstraci
jas. Kviečia darbininkus eiti 
bendrai su Komunistų Partija. 
Bedarbė didėja, daugelis ba
dauja, daugelis bedarbių nusi
žudo. Mes turime bendrai su 
Komunistų Partija kovoti už 
bedarbiams apdraudą ir prieš 
karą.
Kun. Vipartas Pabėrė Dievus, 
Iškoliojo Visus Durniais ir 

Pabėgo
Kalbant Gasiunui, kun. Vi

partas rinko savo dievukus 
nuo “altoriuko.” Jis baisiai 
nervavosi. Griebė jis kielikus, 
o tie virto. Kunigėlis pradė-

SG. BOSTON, MASS.
1 LDSA. 13 kuopos pusmetinis- suku- 
■ rinkimas įvyks trečiadienį, 8 d. bir
želio, 8 vai. vakare, Lietuvių Pilie- 

įčių Kliudo svetainėj, 376 Broadway. 
i Draugės, būtinai visos ateikite laiku, 
nes turime daug kuopos svarbių rei- 
kalų del aptarimo ir bus renkama 
nauja valdyba.

Sekr. H. Z.
(133-134)

C LEVELANID? OH IO
ALDLD. 22 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 14 d. berželio, Liet. Dar
bininkų svetainėje, 920 E. 79th St., 
7:30 vai. vakare. Visi draugai ir 
draugės būtinai dalyvaukite, nes yra 
labai svarbių dalykų aptarimui. An
tras tomas “Religijos" jau prisiųstas, 
atsiimkite. Eidami susirinkiman, ne
pamirškit, kad reikia apsimokėti už! 
šiuos metus, ■ |

Sekr. D. D. Petrauskas.
(133-134)

YONKERS, N. Y.
Pirmas išvažiavimas.

drai ALDLD. 172 kuopa ir LDS. 47 
kuopa, įvyks nedėlioję, 12 birželio 
Alxry Dock, palei Tibic Park, prasi-; 
dės 10 vai. ryte. Yonkers ir apie-j 
linkės lietuviai, visi dalyvaukite šia-į 
me išvažiavime. Dabąr laikas sveį-' 
katą pataisyti tyrame ore po žaliuo-1 
jaučiais medžiais, kur žydi ir kvepi 
gėlės, šią'vietą jau daugelis žinote,1 
tai apie jos grožį ir patogumą daug, 
nekalbėsime, užteks priminus, jog 
puikesnės vietos išvažiavimams nė-, 
ra šioje apielinkGje už augščiau pa
minėtą. Jei 12 birželio lytų, tai pik
nikas jvyks sekantį sekmadienį, 19 
birželio.

rengia ben

(133-135)

------------------------, _ - ... - --------------(“V ’ * .  — —

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

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

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

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų 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 pertepipimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežasčių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

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

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

šią knygą gaus dovanai

TAISVE,’ 427 Lorimer St; Brooklyn, N. Y.

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.
Rauples ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utelės, blakės ir t.t.
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai.
Ši a p 1 i ge, m a ž ak r a u j i n gu m as. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas. nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, Jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšhšiai, šunvotes, votys pakunės. ^ 

'Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški
mas.

Plaukų slinkimo priežastis.
Geltlige, spuogai ir jiems panašūs daly

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-
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Pirmadien., Biržei. 6, 1932 Puslapis Penktas

Augščiausia Prieglauda Liet Amerikoje darbininkų išrinkti į mainierių 
________ unijos lokalų valdybas, kurie Į.—• ....... v*

APLA. Nepaprasto Suvažiavi-1 jis nesilaikytų konstitucijos, tai' 
mo Dienotvarkis 1*> i

4

1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Rinkimas mandatų komi

sijos.
3. Sveikinimo prakalbėlės.
4. Vardašaukis Centro Pild.

Komiteto nariu. , . . , ..... i ,[te, skirtumas yra sesiose dieno- žiavimo protokals būt paskelb
5. Mandatų komisijos rapor- se. 

tas ir delegatu vardašaukis.

galėtų ginti ir kovoti už mai- 
Ikas būtų organizacijoj? | nierių reikalus. •

Ve kame yra visi tie nesma-! Nutarta frakcijos susirinki- 
gumai. No. 1 blankoj kp. sek-i mai laikyti bent du kartu j 
rotoriaus pažymėta, kad ligonis Į mėnesį. Susirinkimai bus lai- 
užsimaldavo, sakysime, vasario koma sykiu su Jaunųjų Komu- 
4 d., o ant kitos pusės daktaras nistų Lygos nariais, 
pažymi, kad blanka daktaro pil
dyta vasario 10 d. Kaip mato- mun.

’kad kuodaugiausia tinkamų J G. Samuilis ir Ig. Petrauskas. I ’ 
Viso 29 delegatai, nuo 

draugijų bei kuopų, trys Suši-I 
vienijimo Komiteto nariai. Vi-1 
so 32 su. sprendžiamais bal
sais.

viso 29 delegatai, nuo 19 į Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

i Son St. j $t. Iždo glob.: F. Milvidas, 944
|Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591 Ave. A ! Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21st
Kasierius F. Lukaitis, 352 Ave. C I St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 St.
Ave., M. Višniauskienė, 9 W. 15th seyville Rd.

Kelta klausimas, kad Ko-
Part. Liet. Frake, suva-

O konstitucija aiškiai nu
sako, kad “1 ‘ 
narys privalo įteikti kuopos sek- 

suvažiavimui Į retoriui No. 1- blanką bėgyj 3
■ [dienų. Neišpildęs tai, jis Saus i ]<ad mūsų tarimai būtu įvykin- 

pašalpą nuo tos J:- k-j-
ta blanka įteikia.
‘No.

įteikti laiku 
riams.

6. Rinkimas r--- -
viršininkų, ir komisijų.

7. Centro Pild. Komiteto ir j 
vienybės komisijos raportas A Į 
PLA. ir LDS. suvienijimo klau-Į 
simu.

8. LDS. atstovo raportas.
9. Rezoliucijos APLA. ir LD tenka vienos savaitės pašalpos, 

S. suvienijimo klausimu. -o jeigu įteikia blanką vėliau
. 10. Suvienytai organizacijai gų dienų nuo pasveikimo—visai

tas “Laisvėje.” Jau daug lai- 
kiekvienas susirgęs I praėj0? 0 dar tai nėra pa- n ifmlrfi Vnnnna •įdaryta.

Visi draugai pasistengkime,

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. YuSka, 325—4th Avė., 
line, Ill. (

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— j 
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—lOtb 1 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 1
Avė., Moline, III. i

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th i 
Avė., E. Moline, 11L

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

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St.. į 
Moline, III

dienos, kada I

taipgi reikia 
kuopų sekreto- 

Įteikęs blaką vėlai, ne-

2 blankos

ta gyvenimam Dirbkime visi 
darbininkų klasės naudai, tuo-, 
'mi mes dirbame ir savo, kaipoi 
darbininkų, naudai. Parodyki-! 
me, kad mes galime dirbti.

Naujas.

konstitucija.
11. Įvairūs sumanymai 

įnešimai susivienijimo 
davojimo organizacijos

, lais.
12. Rinkimas narių į 

nytos organizacijos C. 
domąjį Komitetą (sulig 
jų organiz. sutarties) ir už- 
gyrimas viso Centro Komiteto.

13. Nustatymas vietos seka
mam suvienytos organizacijos 
suvažiavimui.

14. Seimo uždarymas.

PITTSBURGH, PA.

Konferencijai pirmininku iš- ' 
rinktas St. Ivanauskas, pagel-:p 
bininku G. Urbonas. Sekreto-! 
re išrinkta A. K. Sliekienė.

Rezoliucijų komisijon išrin
kti dd. J. Gasiunas, G. Urbo
nas ir J. Piontka.

Skaitytas protokolas iš per
eitos konferencijos ir priimtas. 
Komiteto raportai išklausyti ir 
priimti. Iš raportų paaiškėjo, 

j kad pinigų ižde šiuo tarpu 
randasi tiktai $3.76. Padary- 

jta pastaba, kad ateityj Komi- 
: i tetas, šaukdamas konferenci- ■” j 

į ją, būtinai siųstų užkvietimus 
j laiškais ir tom draugijom, ku - 
jrias kontroliuoja reakcionie- 
(nieriai. Buvo plačios diskusi
jos, kaip būtų galima geriau Pine St.

Įveikti prieš fašizmą, daugiau Į . Fin. Sekr. A. Grigiitis, 2i22 Ingalls 
■ 1 . . (Ave., Linden, N. J.tarptautiniu ! Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 

Kon-‘Dayton st-
„ .. . , _ . ,. . v ! I Iždo Globėjas P. Kalnietienč,.lerencija ragino busianti Pries- 144 so. Park St., II iždo Globėjas IH 
fašistini Komitetą, konferenci- Į J. Krakauskas, 300 First St.

įjos dalyvius ir visus susipratu
sius darbininkus dauginus at
kreipti atydos į platinimą! 
priešfašistines literatūros, ypa-Į 
tingai užsienio darbiniu, laik-1 
raščių, kaip “Balso,” “Raudo-i 
nojo Artojo,” “Priekalo” ir; 
į.Ų ! A.L.D.L.D. 53

Organizatorius, M.
Nutarta surengti piknikas.’• Iždininkas tas darbas pavestas Komite-I .
. . il'inansutui. Priimtos sekamos rezo-i . . ,

.... .... į Protokolu raštininkas,hucijos: Politinių kalinių pa-i Į 1
iliuosavimo; užuojautos rezol.1,-----------------

tuvos draugams, kurie pūs-!
j ta Lietuvos bastilijose už darr vyrų irvmoterų" draugystės 
1 bo žmonių reikalus ir 1.1. Taip, ......... *
pat nutarta, kad būsiantis Ko-i 
mitetas pasiųstų protestą Ca-(rirm. 
lifornijos gubernatoriui, kad Pirm, 
paliuosuotų Tom Mooney ir Prot. 
kitus politinius kalinius. Taip Fin. :

AUŠKOS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
S.Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr.

Pinkevičius,

V.
B.

Mo- •

121

Paulauskas,

Barkauska

228

2ob

Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

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

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistę Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietu Valdžia

Parašė Z. ANGARIETIS

Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—3cnt., S.S.R.S.—5 kp. 
šias,-knygutes galima gauti

BALSO REDAKCIJOJ,

M. Laborius,praranda pašalpą.
ir bu-! Kuopų sekretoriai todėl ge

rai turi peržiūrėti blankas, 
kuomet siunčia Centran, 
viskas būtų gerai, kad ligonis 
laiku būtų užsimaldavęs ir kad 
daktaras laiku būtų išpildęs ir 
taipgi, kad blanka laiku būtų 
priduota finansų sekretoriui. 
Jei kas negerai, tai kuopa tu
ri pridėti paaiškinimą, tada jo
kių nesmagumų nebus .su pa
šalpų išmokėjimu.

Beje, reikia žiūrėti, kad sirg
damas ligonis būtų lankęs dak-Į Sliekas 
tarą nemažiau vieną sykį į dvi | Re mandatų tvar' 
savaites. Jeigu mažiau ligonis i pmkalbėles^ dd. V. 
lanko daktarą, 1---- 1
taipgi nusako, kad tokiam ligo-L 
niui pašalpa negalima mokėti, i 
Finansų sekretoriai turi būti Į

re i k a-

suvie-
Pil- 

abie-

Visos kuopos kviečiamos 'se
kamuose savo susirinkimuose 
svarstyti ištą Nepaprasto Su
važiavimo dienotvarkį ir, jei
gu numatoma kokių nors pa
taisymų, tai prisiųsti juos Cen
trui nevėliau birželio 18 d. Bir

Protokolas Priešfašistinio
kad sivienijimo Pittsburgh© ir 

ielinkės Konferencijos.
i
I ■

! Konferencija
i landžio 24 d., 
’ svetainėje, 
i burgh, Pa.

Konfer.
(nijimo Komiteto 
d .

. po pietų. Į mandatų peržiū
rėjimo komisiją paskirta J. D.

1 > ir G. Urbonas. Lai- 
rkymo pasako 

Kairys ir

Su-! susijungiant 
Ap-1 priešfąšistiniu veikimu.

r., Memelst. 26, Geiwnany

142 Orr

atsibuvo ba-
132 m., LMD.

Pilts-

atidarė Susivie- 
pirmi įlinkas 

St. Ivanauskas, 1:30 vai.

i Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 ‘ 
i So. Park St.
i Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway ■
i Aušros Draugijos susirinkimai ;
■ įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie-
i no men., L. L. svetainėj, 269-73
J Second St., Elizaljeth, N. J. Fra-1 
džia 8-ta vai, vakare i

GARDNER, MASS

» Kuopos Vaidyba
Šleiva, 

80 Lenu an St.
B. Bartulis.

GCravvford 
raštininkas, A. Siekis,

P. O. Box 
Rasiniu vičius, 
140 Mechanic st. i

Pulaski 5-109(1
AIDA R A DIENĄ 

IR NAKTĮ
NAUJAUSIOS MADOS

želio 19 d. įvyks Centro Komi- [ nai su APLA. konstitucija dau 
teto posėdis, kuriame bus per-] 
žiūrėti kuopų pataisymai.

Visos kuopos turi stengtis 
prisiųsti delegatus, kiek tik 
konstitucija leidžia, šitas sei
mas turi būt skaitlingiausias. 
Jisai turi išspręsti svarbiausi 
klausimą —■ kaip suvienyti A.

giau susipažinti. Tada mažiau 
bus nesmagumų ir visiems na
riams bus geriau.
Remkim Savo Kandidatus Pre

zidentiniuose Rinkimuose
šių metų rudeny bus prezi

dentiniai rinkimai. Jau dabar 
varoma plati rinkimų kampani
ja. Visos partijos imasi Už 
darbo.

Darbininkai turi vienatinę
Šio suvažiavimo delegatai įtis j Partiją, kuri ištikimai gina dar- 

viskuo aprūpinti. APLA. I; bininkų reikalus. Toji parti- 
Apskritys tuo klausimu 
giausiai rūpinasi.
gęs draugus delegatus gerai pri
imti ir puikiai išleisti.

1. Visiems delegatams, iš to- 
liaus atvykusiems, nakvynės: , , . v. ...
bus suteiktos pas pittsburghie-1 
čius draugus ir drauges visai 
veltui. Komisija — u. _____
kas, J. Urbonas ir A. Simonai
tis—-vietas jau registruoja.

2 Per visą seimą delegatams 
bus duodama geras valgis tris 
sykius į dieną. Bedarbiai dele-

Prie Nepaprasto Siivažiavlmo 
Prisirengimas.

iuwą.nu jį £ £ M M
Flushing Russian auti 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, ėringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Tm kiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 1/7
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipūrimui veltui! t j
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UT'ARNJNKAIS, nuo f Į
10 valandos dieną iki .12 vai. vakare. Trys gariniai |
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- /
ro vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui 1 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

tai konstitucija i j Gasiunas, taipgi d. Yenevi-j
i čienė ir Blauskis iš Washing-L 
i ton, Pa. ■
i

Mandatų komisija paskelbė 
(delegatų vardošaukį: Nuo A 
! PLA. 14 kp., Braddock, Pa. 
■—G. Urbonas; APLA. 50 kp., 

Pa.—J. K. Sta- 
Vaitie.kaitis;

Courtney, Pa. pat Alabamos ir Ohio guber- iždininkas j. 
natoriams tuo pačiu reikalu’ ni ... .1 Rasos Globėjai:

L. Barkicnč, 

ir W. Biliutč.

Maršalka K. Meškauskas,

Visi iš Linden, N. J.
Draugija susirinkimus liuko kiekvieną pir

mą seredą mėnesio, 7:3Q va), vakare, ]>o 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin- I 
den, N. J.

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS ! 
linden; n. j.

VALDYBA 1932 METAMS
R. Tratulis, 

201 W. 1 
Pagalbininkas G. Kaniauskas, 

Rašt. K. Striupaitis, 

Rast. M. Andrunaitė, 

Užkurėnas, 
1501

201 W. IGth
’ IGth

19th

IGth

St.,
St. I 

I 
st.
st.

201 W.

19 E.

35 W.

Wood Ave.s.

N. S. Pittsb. 
nislovaitis ir S. 
APLA. 11 kp., 
—P. Čepaitis; ALDLD. 61 kp.
Courtney ,Pa.—J. Adomaitis;! pasiųst reikia protestai, ir Imi-i
švento Jono Draugystės, WF1- gracijos depart, galvai Doak. 
merding, Pa.—A. šviežauskas • Tai yra protestą prieš depor- 
ir St. Ivanauskas; ALDLD. 40[tavimus susipratusių darbinin- 
kp., McKees Rocks, P— A. ’ 
Šerbinas; Lietuvos Sūnų Drau-Į 
gystos, Wilmerding, 
A. Kazlauskas ir J. Piontka;
SLA. 92 kp., Courtney, Pa.— 
W. Urbonas; APLA. 55 kp., * 
Washington, Pa— B. J. Blous- centų; K. Levine, J. Stanislo- 
kis ir M. Yenavičienė; TDA vaitis, St. Teraila, B. Šimkienė, 
23 kp., Wash., Pa.— P. Kaz- M. česniene po 25c.; J. Kaz-

• vimus: 1. Bedarbių ir socialė | lauskas; ALDLD. 87 kp., N.S. lauskas 50c.; J. Piontka, J.
, Pa.—A. Simonai- Urbonas, J. Gasiunas po 25c. 

tis; Kom. Parti j. distrikt. 5-tojV. A. Kairys 50c. Smulkcs-Į 
—J. Gasiunas; LDSA. 60 kp.qniais surinkta 92 ceritai. Viso]

- . N. S. Pittsburgh, Pa.,—B. [aukų tarpe delegatų surinkta
4* V v ly£ia.s Šimkienė ir M. česniene; ALi $4.17.

Ibininkų reikalus. Toji parti- 
dau-'ja yra komunistų Partija. Ji- 

Jis pasiren-(nai taipgi stato savo kandida
tus. Prezidento vietai Wm. Z. 
Foster, vice prezidento vietai 
James W. Ford.

Komunistų Partija rinkimų

Pa.--A.!kų.
Nutarta parinkti aukų tar- 

a.—J.ipe delegatų del Lietuvos ir 
Amerikos politinių kalinių ir 
padalinti aukas lygiai pusiau.

Aukavo: A. šviežauskas, 50

J. Miliaus- aP^rauda valdžios ir darbdavių i Pittsburgh,
kaštais. 2. Prieš hooverinį al
gų kapojimo programą. 3. 
Teikti pagalbą biedniems far- 
meriams.

(teises. 5. Prieš kapitalistinį 
.v . , . (terorą ant darbininkų. 6. Priešgatai, negavę >s kuopų ant vai-1 imperialistini kara už sovietų 

S'?I PerV.1Si> , ą ?aT valg! i Sąjungos ir Chinijos revolluci- 
veltui. O tie, kurie išgales, mo-j-os }ma 

žemą kainą į visos ApLA
3. Birželio 30 (ketverge) A

DLD. 236 kp., Washington, 
Pa. A. Krutulis ir Višniauskas; 
ALDLD. 33 kp., Pittsburgh, 
pa.—a. žvirblis ir J. Urbo-

d zirzeno 60 (Ketverge) A|čiamos padėti Komunistų Par- kas; L_._ 
PLA. I Apskntys rengia pi ies- | tijaį rinkimų kampanija vesti, gle, Pa.—

... . . darbininkams LDLD. 180 kp.,
j aktyvai dalyvauti rinkimuose ir Pa.—K. Matokas; 
remti savo klasės partiją—Ko-1

. muni.stų Partiją.
APLA. i
Rocks,

Eita prie rinkimo Priešfa- 
šistinio Komiteto. Iš senųjų 
Komiteto narių pasiliko 3, bū
tent: St. Ivanauskas, V. A

nau- 
ir A.

kuopos kvie- nasl APLA. 7 kp.—J. D. Slie- Kairys ir J. Urbonas 2

E. JOth St.

E. 17th St.

19

13

1802 S. Wood . Avė.

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

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

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

24th St.
Prot.

i 49th St,
Rašt. P. Janiūnas, 128

W.
W.

PITTSBURGH© IR APIEL1NKES 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS. 1931: I 

i ’ Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite Į 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

414 į
I m-

st.,

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staon Island Fer
ry.

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

ūs S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Td. Trinity 1-8729

šeimini parengimą priėmimui Rpiki visiems 
delegatų. Visi delegatai todėl! ■ ■ ' -lems
kviečiami pribūti birž. 30 vaka- i 
re ir dalyvauti tame parengime. ! 
Parengimas bus taipgi 
2 kp. svetainėj, McKees 
Pa.

4. Kuopos siųsdamos 
tus taipgi kviečiamos pagal sa
vo išgalės paaukoti įvairiems 
darbininkų reikalams. Seimas • 
aukas priėmęs perduos tam, | 
kam bus kuopų skirta. Dole-j 
gatai turėtų aukas seimui at
sivežti. Visi žiūrėkim, kad šis' 
seimas būtų visais atžvilgiais - 
geriausias ir naudingiausias pa-! v_ . .
tiems nariams ir visam darbi-Gegužes 30 dieną čia įvyko į 
ninku judėjimui. j Komunistų Frakcijos susirinki-:

Imas, kuriame kalbėta ir dis- 
Delei Ligonių Blankų Pildymo j kusuota daug įvairių klausimų.

Kalbėta apie bedarbių regis
travimą ir tam darbui išrinkta 
komisija.

Bus dedama pastangos, kad 
i šitas darbas eitų kuo geriau- 
įsia. Reikia suregistruoti kuo 
daugiausia bedarbių darbinin
kų. Paskiaus galėsime parei
kalauti iš ponų valdininkų duo 
nos arba darbo. Kuomet mes

LDS. 105 kp., New Ea- ji darinkta: B. Šimkienė 
■D. P. Lekavičius; A j Simonaitis.

Wilmerding,! Konferencija užsidarė 
APLA. 17 j vai. po pietų.

kp., East Pittsburgh, Pa.—
Reikia kiek Levine ir St. Teraila; APLA. Į 

įgalima iš iždų tam tikslui pa- g

5:05

delega-
aukoti ir tarp narių aukų pa
rinkti. Reikia prisidėti rinkimui 12Z.

! piliečių parašų, surengti tuo i 
klausimu prakalbos, diskusijos

i ir t.

S. S. Pittsburgh,' Pa.

Pirmininkas,
S. Ivanauskas,

Sekr. A. K. z Sliekienė.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pirm.

Pirm.

J. Gasiunas, 
APLA. Centro sekrt.

PLYMOUTH, PA

—Svarbu Visiems
Daugelis APLA. narių visai 

nepamatuotai kaltina Centro 
Komitetą. Kai kurie sir
gę nariai negavę pašalpos tiek,Įs! 
kiek jie išsirgę, tuoj aus rašo ’ 
laiškus sakydami, kad Centro 
Komitetas norįs jiems pašalpos 
dalį nusukti, visai bereikalin
gai pašalpą sumažinti. Kai

“LAISVES” SKAITYTOJŲ ATYDAI
• .

Brooklyn© ir New York© “L.” Skąitytojų, bendradarbių 
ir rėmėjų susirinkimas įvyks trečiadienį, 8 biržei’.©, “Lais
vės” Svetainėje, 46 Ten Eyck St., 8-tą vai. vakare.
\ •
Artinasi dienraščio piknikas, šimtai žmonių atvyksta iš 

toliaus, kuriems re’ks nakvynių; nupiginta kaina iš anks
to parsiduoda “L.” pikniko tikietai; rė kia juos platin
ti. Piknikui reikės apie 200 darbininkų, tai dalykai, ku
riuos turėsime svarstyti šiame susirinkime.

Bus išduotas platus raportas iš dienraščio stovio, bus 
nurodyta ateities prospektąi finansinei dienraščio paramai 
ir gerinimui “Laisvės” turinio.

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

J. Liubartas, 

pagclbininiais, M.
N ui aviliui rast

1 Turto rašt. J. O Verai lis,

Iždininkas A. Vcgela, 

KASOS GLOBĖJAI:
0.1 “Gantaricnė,

O.č Žigmunticnė,

Susirinkimai atsibus I 
dienj kiekvieno mėnesio. 
Lietuvių svetainėje, 25 ir

M1CI1.
1931 m.:
-1177 Ashland
Birs-iniis,
6388 Sparta

. is,
71-18 Mac Kcnzio

-1G89 Brandon

7715 Dayton

Avė.

Avė.

Avė. 1

Avė. 1

Ave.1212 Solvay

9531 Russell St. j 
kas ketvirtą nedcl- 
, 2 vai. po pietų.

Vernor Highway. |

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 136G Broad St.
Pirm. pagel\ P. Krikščius, 33 Ha- |

milton St. į
Prot.( rast. J. Kazlauskas, 481 Hud-

LIETUVIS GRABORIUS

kurie kuopų sekretoriai taipgi nesame organizuoti, tai niekas 
delei to bara Centro Komitetą, j

Bet kas ištikrųjų delei to 
kaltas? Centro Komitetas visa
dos išmoka pašalpą pagal APL 
A. konstituciją. < 
laikytis konstitucijos.,- Jeigu 
f ’ \ •

j nei neklauso mūsų pavienių.
Į Bet visai kas kita, kuomet 
darbininkai turi organizaciją.

___ Kalbėta apie veikimą tarpe 
Jisai luk turi mainierių ir būsimus rinkimus i

Tas yra svarbiausias punktas šio mitingo dienOtvarkyje. 
iškėlėme obalsj 1,00 dalyvių “Laisvės” vakarienėje, turė
jome daugiau, nes tam pasidarbavome. Šiuo kart mūsų 
©balsis 5,000 dalyvių “Laisvės” piknike, turi būt įvykintas.

Todėl visos apielinkęs “La;avės” skaitytojus ir visus tuos, 
kurie bent kokiais būdais remia darbininkišką judėjimą, 
prašome būti šiame svarbiame plariumo susirinkime.

“Laisvės” Redakc’ja ir Administracija.

Noriątieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainų, 
nuliūdimo va
landoje šauki

mės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W
lokaluose. Nutarta darbuotis, Į

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 6136 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės, taip pat 
Plaučių ir Plaušinių 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

DR. Z1 riS no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliotu — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai



; Puslapis Šeštas , LAISVE Pirmadien., Biržei. 6, 1932

VIETINES ŽINIOS
Mėto j Gatvę Senus Ameri
konus Bedarbius

Kaip Majoro Brolis Skuto 
Miesto Iždą

15 Miliomi Graftas
Čia paduodame sąrašą graf- 

tiškų pinigų, kurių prisikrovė 
į bankus miesto valdininkai ir 
ex-valdininkai bei demokratų 
partijos vadai, kaip kad aikš-jOOO;
ten iškėlė teismai bei valstiji-1 buvęs 
nė tyrinėjimo komisija. Bet $27,865; 
didelė tų šmugelių dalis dar vęs policmanas 
ir po šiai dienai lieka užslėp

si! minėta 
Queens 

Connolly

W. L. Kavanagh, vandens ir 
elektros komisionieriaus padė
jėjas, $270,733; W. Bernard 
Vause, buvęs teisėj’as $190.-

Thomas W. M ui lark ey, 
policijos

Dennis
inspektorius 
Wright, bu- 

$99,240; Mu- 
policm. drau- 

Edward P. 
tarnautojas

George Cruise, bro-

BROOKLYN. — Tikras am
erikonas, 70 metų amžiaus, 
bedarbis Weir buvo ištrenktas 
į gatvę, kad negalėjo savinin
kui užsimokėti $8 rondos į mė
nesį už mizerną lindynę, kuri 
yra visai be langų ir kurioj jis 
gyveno su žmona po num. 125 
Park Place, tūlą laiką gauda
mas iš miesto tuos aštuonis do
lerius apsimokėt už pastogę.

Bet miestas dabar nebeduo
da nei tos paramos.

Bedarbių Taryba sukraustė 
atgal senius į tą lūšną.

mirškite užsimokėti duokles, 
kad nebūtumėte suspenduoti 
nuo ligos pašalpos bei pomirti
nės. LORIMER RESTAURANT

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

NEW YORK. — Maj 
brolis, daktaras Wm. I 
k e r, klausinėjamas S 
v a 1 s ti j i n ė j komisijoj’, 
no, kad jis imdavo iš 
iždo po $50 bei $60 už apriši
mą miesto tarnautojams tokių 
mažų žaizdų, kaip piršto Iši
ri ręski m as. Daktaras Walko
ris tą biznį, nulupdamas, miesto 
iždą, varė išvien su keturiais 
kitais daktarais. Pusę pinigų, 
gaunamų už gydymą miesto 
darbininkų ir tarnautojų, jie 
atiduodavo majoro broliui.

oro

pri paži
ni i esto

K. Jankaitis.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR; A. PETRIKĄ
PETRICK

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

X-SPINDULIU D1AGNOZA
GAZO ANESTET1KA

VALANDOS:
Nuo # vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir iventadieniaia 

tik susitarus. *

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
PuJjfLndykitel

SAVININKAI MARGIUKAI
/4I7 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

rray Birnbaum, 
gas $1,270,792; 
Sherry, teismo 
$186,673;
lis miesto klerko $70,000; _ • x» v. .— - La Presti Siauciai Streiką
fas $1,929,759; John W. Laimėjo per Vjena Į)jelia 
na, buvęs policijos leitenantas į J «. ■
$237,253; Wm. J. Flynn, vie- 
š ų j ų d a r b ų komisionierius 
Bronxe $647,093; Peter J. Cu
rran antrininkas šerifas New

APLA. 22 Kp. Susirinkimas
Walker Charles W. Culkin, buvęs šeri- 

r. Sher-

ta. čia, pav., nėra 
milioninis buvusio 
County prezidento 
graftas ir kt.

Majoras James J. 
$291,195; Russell
wood, majoro agentas $961,- 
225; Dr. William H. Walker, 
majoro brolis $32,677; Tho
mas M. Farley, buvęs šerifas, 
$360,660; James A. McQua
de, King£ County serif. $510,- Yorke $666,311; 
597; Michael J. Cruise, mies
to klerkas $217,246; Harry 
C. Perry, miesto teismo kler
kas, $135,061 ; Dr. William 
F. D o y 1 e, š u n a d vokatis 
apeliacijų komisijoj 1,017,- 
385; James J. McCormick, 
klerko padėjėjas

BROOKLYN.—Kaip tik La 
Presti čeverykų kompanijos 
bosas pranešė darbininkams, 
kad turės jiems būt nukapo
ta uždarbiai, tuojaus jie me
tė darbą ir atėjo į centrą revo

liucinės šiaučių unijos, kur iš
rinko streiko komitetą. Ant 
rytojaus savininkas turėjo at- 

uždarbių kirtimo

Augščiausios P r i e g landos 
Lietuvių Amerikoje 22-ros kp; 
susirinkimas įvyksta šiandie, 
pirmadienį, 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje.

Draugai, visi susirinkite, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti.

A. Baitaiti

MASPETH, N. Y.

Kojy Nesveikumai
D!Vokietys Specialistas 

Garankščiuotos krau
jagysles, niežinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų {degimo, yra gy

domi be
DR. O.

Valandos:
Suimtomis
Apart Nedėldienių

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

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

Iš viso $9,926,553. Be to, 
George W. Olvany, buvęs Ta
mmany demokratų bosas $5,- 
283,000.

Tai tie nenaudėliai dabar sisakyt nuo 
sako, kad neturį miesto ižde ir pripažint darbininkų šapos 

$384,788 ; pinigų bedarbiams šelpti. komitetą.

Visi Važiuokite j LDS. 
III Apskričio Pikniką

Menininkų-Dramos Mėgėją 
Susirinkimas

Visi jo 
susirašė į kairiąją 
Odos Darbininkų 
Uniją.

I Antradienį, 11

darbini tikai
Čeverykų ir

Industrinę

narys ir 
važiuoti 
Susivie-

Kiekvienas LDS. 
simpatikas, ruoškitės 
į Lietuvių Darbininkų 
nijimo pikniką, kuris Įvyks 12
d. birželio. Daugiau apie vie
tą šio pikniko galite rasti 
nių skelbime, kuris telpa 
toj vietoj.

Visi Važiuokime Bušai

ži- 
ki-

LDS. 1 kuopa ir Aido Cho
ras rengia važiavimą į LDS. 
III Apskričio pikniką busais. 
Bušai išeis nuo “Laisvės” sve
tainės, 12 vai. dienĄ. Bet ne
veikaus, atminkite, kad busai 
12 valandą jau išeis, tad 
kalinga būti anksčiau.

Registruokitės Dabar

Draugai, kurie norite
žiuoti į LDS. III Apskričio pik
niką, turite užsiregistruoti v ,
“Laisvės” raštinėje. Taip pat | Marsiiotpjy Reikalavimus 
galite užsiregistruoti pas LDS. į 
1 kuopos valdybą arba Aido 
Choro narius. J abi puses kai
na tik 1 dol.

rei-

va-

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.3
(3̂̂
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Draugai, šį vakarą, 8 vai. 
vakare, įvyksta labai svarbus j . 
Aido Choro ir visų dramos mė
gėjų susirinkimas. Visi drau
gai ir draugės, kurie t’k įdo
mauja veikalu vaidinimu ir 
abelnai teatro reikalais, daly
vaukite susirinkime. Susirin 
kimas įvyks “Laisvės” svetai 
nėję.

vai. dieną 
demonstruodami maršuos Wil- 
liamsburgo gatvėmis streikie- 
riai Geller čeverykų kompani
jos, 735 Lorimer St. I 
m o nst ra c i j os p r i s i d e d a 
rio ir Paris čeverykų 
streikieriai.

LDSA. 91 kuopos mėnesinis 
s u s i r i n k i m as į vy k s pirm a d i e n į, 
6 d. birželio (June), po nu
meriu 6445 Perry Avenue, 8 
valandą vakare.

Viso narės, būtinai dalyvau
kite Šime susirinkime, nes yra 
gan svarbių reikalų aptarimui. 
Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių. '

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniikr.o rytų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau i i tyrinus kraujo ir ilapnaoo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room SR2 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo t

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

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

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Org.

šapų Svarbu Eastuewyorkieciams

Šlykštus Suokalbis prieš 
Drg. Burtoną, Jauną Negrą

Į susirinkimą kviečiami ir 
tie visi draugai ir draugės, ku- i
rie dar nėra nariais Aido Cho-I NEW YORK. I olicija 
ro Dramos Grupės. Dramos! Padarė bjaurų sumoksią prieš 
Grupė mano pradėti didelį - jaunuolį Ted Buitoną,
darbą sekančiame sezone, tai 18 mctli amžiaus, narį Jaunų- 
reikia apkalbėti visi mūsų pla- U Komunistų Lygos Komiteto,

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo tryliktos kuopos susi
rinkimas įvyks birželio—June 
6 d., 7:30 vai. vakare,- 933 
Glenmore Avė.

Visi nariai, dalyvaukite su
sirinkime ir ateidami atsives
kite naujų narių prirašyt prie! 
Susivienijimo. Taipgi nepar!

FILURIN 
12tb St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedaliom nuo 10 tiki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas {čirškinimais

ir

nai ir veikimo metodai.
KOMISIJA.

Majoras Atmetė Ex-Kareiviu

ką tik atvykusį' iš pietinių vals 
itijų. Harleme jis, mat, daly
vavo susinnkime, kuris buvo 
sušauktas kovai delei Scotts- 

! boro negrų berniukų paliuo- 
i savimo. Išėjus Burtonui iš su- 
'sirinkimo, policijos detektyvas

IŠRANDAVOJIMA1
PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam

bariai su visais {taisymais, prie 
pat parko, West End Subway to 
36th St. Brooklyn. Kreipkitės po 3 
vai. po pietų sekamu antrašu: Mrs. 
Klimienč, 615 41st St., Brooklyn,

MATHEW P. BALLAS (NC.
(B(ELAUSKAS)
G R A B O R I U S

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

Mūsų r IŠTAIGA ATLIEKA M SEKANČIUS < DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAMtIŠ VISLĮ^ŠALIIĮJ IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM 1^ KUR KAM ' REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I, LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI'DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES Ix MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI, PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENA^ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

?Xxi<>?xAo?XxyXXXX)00?So?X>?S<2x>?S<)?X >?XXXXX>0<>?XXX>rX><X>0<»OUOOCX10<10lX"xiA<)^<00^>^^;

Užsiregistruoti reikia išank- 
sto, nes mes turime žinoti, 
kiek reikės imti busų. Tad, 
draugai ir draugės, pradėkite 
registruotis jau dabar. Reika-i 
linga taip pat užsimokėt, kuo-, 
met paduodate savo vardą.

LDS. 1 Kuopos Nariams

Draugai, šitas klausimas bu
vo pamirštas pereitam susirin
kime. Reikėjo jau padaryti 
pradžią, ir išrinkti komisiją. 
Bet tai likosi praleista. Tad 
šio darbo dabar imasi LDS. 1 
kuopos valdyba. ■

Mes kreipiamės į visus mūsų 
narius padėti šiame darbe. 
Prašome kiekvieno nario da
lyvauti LDS. III Apskričio pik
nike, kuris įvyksta labai gra
žioj vietoj. Raginame visus

NEW YORK. — Virš tūks- 
tantis ex-kareivių penktadienį 
Broadway nuo Union Square 
maršavo į City Hali, vadovau
jami Darbininkų Ex-kareivių 
Sąjungos. Traukė jie karei- 

; viškai, susirikiavę, su signali- 
i nių trūbų muzika ir bubnu. 
Tūkstančiai darbininkų plojo 
ir valio šaukė ex-kareiviams, 
einantiems su reikalavimais į! 
City Hali.

Pasiekus City Hali, buvo pa
siųsta 7 ex-kareivių delegatai; 
pas majorą Walkerį. Jie rei
kalavo, kad miesto valdyba 
priimtų rezoliuciją, stojančią 
už visų bonų atmokėjimą ex- 
kareiviams; kad tuo jaus būtų 
įvesta reguliaris piniginis šel
pimas ex-kareivių ir kitų be-! 
darbių ir

■ suteiktų
■ kiečiams 
1 kiantiems

jį kiek gatvėmis pasekė ir ar
eštavo, sugalvodamas, būk 
Burtonas norėjęs įsilaužti į 
kieno ten namus ir apiplėšti. 
Tai yra nieku neparemtas, 
šlykštus sumoksiąs nuo pra
džios iki galo; o jaunuolis ko
munistas Burtonas vis tiek lai
komas kalėjime ir reikalauja
ma už jį $2,000 parankos iki 
teismo. Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas rūpinasi jo 

j paliuosavimu.
į Pažymėtina, kad tas detek
tyvas pats yra negras, bet ver
giškas baltosios buržuazijos 
tarnautojas.

ATYDŽIAI PAMĄSTYKIT
PASIRANDAVOJA vieta gasolino 

stočiai, prie didelio bulvaro, ' šalę 
parko, yra ir lunch wagon šioje vie
toje. I.šrandavosiu už prieinamą kai
ną ir duosiu lysą ilgioms metams. 
Suprantantis ši 
kančių

biznj kreipkitės 
antrašu:
123-15 Sutphin Blvd.

Brooklyn, N. Y.

PASIRANDAVOJA STORAS
Tinkamas kambarys del storo pa- 

sirandavoja už prieinamų kainą. Vie- 1 
ta gera. Kreipkitės pas A. Luckas, : 
6042 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

(130-136)

IMPERIAL BARBER 
SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
■ Bedarbiams dabar laikas ir gera ■ 
proga mokintis barbarystes ama- ; 
to. Išmokysime jus j trumpą lai- i 
ką, o išmokę nudarysite, puikų į 
pragyvenimą. Mes mokiname ne- , 
vien tik barbenanti, bet ir mote- i 
rims plaukus kirpti.

Pilnas Kursas $25
Kurio jau turi pradžią, o nori 

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

Rašykite arba ateikite pcr.-it'K- ; 
rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė.,

Corner 4<lth St. New York y

i Valstijos Suvažiavimą

kad miesto valdžia 
pervežimų newyor- 
ex-k apeiviams, trau- 
į Washingtona, kad

narius greitai užsiregistruoti ir ten reikalauti visų bonų išmo 
raginti visus savo draugus da-; kėjimo tarnavusiems
lyvauti mūsų piknike. Visi 
registruokitės “Laisvės” rašti
nėj.

L.D.S. 1 Kuopos Valdyba.

Drg. 0. Tamošiūnienė Serga
Veikli visų mūsų darbinin

kiškų organizacijų narė, d. O. 
Tamošiūnienė smarkiai apsir
go. Nuvežta Greenpoint ligo
ninėn. Manoma, kad reikės 
operacijos. Linkime draugei 
sėkmingai nugalėti nelemtąją 
ligą ir sustiprėjus grįžti į mū
sų eiles, nes jose liekasi dide
lė tuštuma. Draugės ir drau
gai, aplankykite ją.

armijoj 
bei laivyne laike pasaulinio 
karo.

Majoras atmetė tuos reika-

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

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

pas mane

daimantus 
daiktų 'ži- 
pigiau nu-

JONAS STOKES
Fotografas

ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSTOS
UŽ PRIEINAMA

KAINA

LATK-
NAU-

MADOS

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

Williamsburgieciams, kuriemsI 
pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ■ 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs Į 
atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsiino-" 
kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

šiuomi praneSu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
612 Marion SU 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Graborius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

402 Metropolitan Avenue
(A rti M arcy Avenue)NEW YORK.—Kom. Rinki

mų Kampanijos Komi i,etas, 50 
East 13th St., padarė sutartį 
su Hudson River Night Line 
laivų kompanija delei nupigin
to delegatų vežimo į šios vals
tijos komunistų suvažiavimą, 
kuriame birželio 19 d.. Sche
nectady, bus nominuota Kom. 

ateinan
tiems rinkimams ir priimta 
valstijinė platforma.

Laivas išplauks iš New Yor- 
ko birželio 18 d., (j vai. vaka
re. Kelione laivu į Albany ir 
busais į Sęhenectady išviso 
kaštuos vienam delegatui $5.- 
50 nuvažiuoti ir parvažiuot. O 
norint laive kambariuko mie
got, galima bus jį gaut už 50 
centų.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos Brooklyne ir apielinkė- 
je, ginkite delegatus į valstiji- 
nį lyomunistų suvažiavimą.

BROOKLYN, N. Y,

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

lavimus, pasigirdamas, kad jis Partijos kandidatai
su 27-nių kitų miestų majorais 
turėję konferenciją Detroite, 
kur apsvarstę, kaip pagelbėti 
bedarbiams.—O majorai ten, 
kaip žinoma, stojo už įvedimą 
naujos rūšies vergijos bedar
biams: sudaryti juos į darbo 
būrius ir po armijos komanda 
versti faktinai veltui dirbti.

Delegatai pranešė ex-karei
viams, ką girdėjo iš majoro 
Walkerio, ir padidėjusiomis 
eilėmis vėl išmaršavo į Union 
Square, kur buvo masinis mi
tingas. šeštadienio rytą jie iš
vyko į Washingtoną.

MODERNIšKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

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

iiamoiiiaiiia

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.

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261

-• ’'M, . i




