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Rašo V. Lieniiis

Praėjus Socialistu Partijos 
konvencijai, kapitalistiniai lai
kraščiai atsinešė link j u labai 
prielankiai, prirašydami špal- 
tas, priskaitydami prie nepavo
jingu skaičiaus kapitalistinei 
sistemai. “Easton Express” 
editoriale pažymi, kad ponas 
Fišė išmetė iš pavojingųjų ra
dikalų listo Socialistų Partiją 
ir priduria, kad “socialistams 
reikia atiduoti kreditas už di
deli sumanumą, pasiryžimą ir 
paprastą užsilaikymą.“ Kapita
listai mato, kaip puikiai socia
listai tarnauja jiems Europoj;
kaip jie demagogiškai, nors lai
kinai, sudemoralizuoja proleta
riatą, tad ir čia ima savo glo- 
bon ir, reikalui esant, panaudo
ja prieš proletariatą. Darbinin
kai turėtų įsidėmėti, kad Socia
listų Partija nieko bendro ne
turi su revoliuciniu judėjimu. 
Tai kapitalistų klasės rezervas.

Kur jau nei socialistiniai de
magogai nebeįstengia darbinin
kus klaidinti, atitraukti nuo ko
vos, kapitalistai ten susiranda 
sau pagelbininkų, k. t., Mustę, 
Cannon, Lovestoną, taipgi ir 
pas lietuvius Prūseiką ir Ko. 
Šie nesigaili kairių frazių pa
berti ir net save vadina komu
nistais, bet darbais kur tik pa
sisuka, ne$a demoralizaciją į 
darbininkų eiles, kad tik pas 
darbininkus nebūtų vienybės, 
kad kapitalistų klasei lengviau 
būtų sutrempti komunistų va
dovaujamą revoliucinį judėji
mą. Pastarieji savo demagogi
joje gauna katučių ir nuo pa
peš Grigaičio. Mat, savieji...

Gaila tų darbininkų, kurie i 
dar nepajėgia permatyti, kas 
slepiasi po kairiųjų frazių mas- 
ka ir įsikibę laikosi tos Prūsei- 
kos pasakaitės: “tik prieš Bim
bą.” Tuo pačiu sykiu Prūsei- 
ka iš savo pasekėjų, be abejo, 
tik pasijuokia kur nors už ap
statyto stalelio. Tą “paslaptį” 
atidengė jo pirmtakūna.s A. 
Jankauskas, “Darbo“ redakto
rius. Viename piknike (Eas
ton) besišvaistydamas dolerinė
mis, gyrėsi surinkęs “šimtinę“ 
Prūseikos “klampynei“ ir norė
damas gudriu persistatytį išple
pėjo: ką darysi, “kad durni
duoda, tai razumnas ima.“ 
Kiek tame teisybės pas Jan
kauską, nesiginčysime, tačiaus 
tas parodo vieną dalyką, tai tą, 
kokią nuomonę renegatai turi 
apie savo pasekėjus. Kaip kam 
dar vis “neaišku.“

Dabartiniu laiku iš svarbes
nių dalykų šioj šalyj figūruoja 
“Bonus March.” Nepaisant 
Washington© ponų nuolatinio 
“ašarojimo” apie valdžios defi
citą, apie pono Hooverio pasi
sakymą prieš bonų išmokėjimą, 
nepaisant taipgi legionierių pri
imtos rezoliucijos prieš bonus, 
ex-kareiviai iš visų kampų mo- 
bilizuojasi ir maršuoja į Wash- 
ingtoną, kad išreikalavus, kas 
priklauso, nes gerai patyrė,. 
kad prižadais sotus nebūsi. Ka
pitalistų bernai, pradedant nuo 
valdininkų iki policijos, daro 
viską, kad kaip nors užkirtus 
kelią maršuotojams, darydami 
įvairias pinkles, o svarbiausias 
jų tikslas, tai išsijoti komunis
tus. Jie gerai žino, kad komu
nistų ant savo meškerės nepa
sigausi. Bet ir išsijoti nepasi
seks, nes pats maršavimas, toji i 
kova tirština komunistų eiles, i 
nes ne vienas pamatys, kad tos, 
demokratijos, už kurią jiems 
•buvo sakoma jie kariaują, visai i 
nėra.

“Vote Communist!” šie du 
žodžiai atstovauja šešis punktus 
Komunistų Partijos rinkimų 
platformos. Kiekvienas punk
tas kalba už tuojautinius dar-
bininkų reikalus: už socialę ap- 
draudą bedarbiams, prieš algų 
kapojimą, už rasių lygybę, prieš 
imperialistinį karą etc. Mūsų
pareiga supažindinti darbinin
kus su tąja platforma, idant 
aiškiai pamatytų, kad tik viena 
yra partija, kuri turi programą 
už darbininkų reikalus, tai Ko- nai prieš kapitalistinę sistemą.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Lietuviai Darbininkai ir Darbininkes, Visuose Susirin
kimuose ir Visose Organizacijose Turime Nešti Pro
testo Rezoliucijas Prieš šitą Reakcinį Bilių ir Siųsti 
Jungtinių Valstijų Senatui.

Kapitalistai ir jų valdžia’ vaišina bedarbius mašininėmis kanuolėmis. Šitokiu būdu kraugeriai nužudė ke
turis bedarbius prie Fordo dirbtuvės. '■ •

Visa Anhwei Provincija 
Esanti Raudonąją Rankose

“The China Press” rapor
tuoja, kad praktiškai visa 
Anhwei provincija jau Chi- 
nijos komunistų Raudono
sios Armijos rankose. Nan
king© valdžios žygiai sumu
šti Raudonąją Armiją ne
pasisekė. Dalis Nankingo 
kariuomenės tapo sumušta, 
o dalis be mūšių pasidavė 
Raudonajai Armijai. 7-ta 
divizija tapo supliekta, o 
146-ta divizija geruoju per
ėjo prie raudonųjų.

DAR DU TŪKSTANČIAI 
EKS-KAREIVIŲ 

MARŠUOS

LOS ANGELES. — Iš čia 
ketina išmaršuoti į Wash- 
ingtoną dar du tūkstančiai 
eks-kareivių. Jie Los An- 
geles» apleisiu ateinantį šeš
tadienį.

išEšI ŽMONĖS UŽMUŠTI i i --------
COLLINGSWOOD, N. J. 

Susikirto automobilius ir 
ambulansas. Nelaimėj tiž-

Įmušta šeši žmonės. Vienas 
■pavojingai sužeistas.

munistų Partija. Balsas, paduo
tas už dd. Foster ir J. Ford, 
yra balsas prieš algų kirtima, 
prieš imperialistinį karą, abel-

! PROVOKATORIAI, POLICIJA, VALDŽIOS AGENTAI BANDO PADALINTIIR SUPJUDYTI EX-KAREIVIUS WASH.
Paroda Buvo Aptverta Virvėmis, Idant Atskyrus Ex-Karei- 

vius nuo Broliavimosi su Tūkstančiais Žiūrovų; Genero
las Glassford Melagiams ir Provokatoriaus Rolėje

WASHINGTON. — Kaip 
i pasiutę šunes, darbuojasi 
I Hooverio valdžios agentai 
! ir provokatoriai tarpe eks- 
i kareivių. Dirba dieną ir 
naktį, kad juos padalinus ir 
supjudžius. Bandoma at- 
atskirti revoliucinius eks- 
kareivius nuo šiaip maršuo- 
tojų. Ypatingai reakcijos 
ugnis atkreipta prieš Eks- 
Kareivių Darbininkų Lygų.
Washington© policijos gal

va generolas Glassford pro- 
vakacijas leidžia vieną po 
kitai, būk komunistai esą 
nusistatę sukelti “riaušes.” 
O Glassfordo tikslas yra ta
me, kad sukurstyti eks-kar- 
eivius prieš komunistus.

Antradienį, birželio 7 d., 
čia buvo eks-kareivių paro
da. Sakoma, kad maršavi- 
me dalyvavo iki aštuonių 
tūkstančių kareivių. Iš va
karo Glassford bandė išpro
vokuoti eks-kareivius, pa
skelbdamas, būk jis sužino
jęs, kad komunistai “kels 
revoliuciją.”

Iki šimto tūkstančio žmo
nių susirinko pamatyti eks- 
kareivių parodą. Pati pa
roda buvo aptverta drūta 
virve. Atrodė panašu bu
vo į kalinius, varomus į 
darbą! Tačiaus eks-karei- 
viai parodė didelės energi
jos ir pasiryžimo kovoti.

Dar vis daugiau eks-ka
reivių atmaršuoja į Wash- 
ingtoną.

Eks-kareivių Darbininkų 
Lyga išleido pareiškimą ir 
protestą prieš valdžios pro
vokacijas ir bjaurias pa
stangas veteranus pada
linti ir supjudyti.

ESĄ NUŽUDYTA 40 
TURKIŲ MERGINŲ

ISTANBUL, Turkiją. — 
Čia gautas pranešimas iš 
Bulgarijos, kur paduoda
mi gandai, būk Kesarevo 
sodžiuje bulgarai surengę 
pogromus prieš turkus. 
Skerdžiamos buvę jaunos 
merginos, kurių esą nužudy
ta iki keturiasdešimts.

Amerikos Karinis Laivas 
Šaudė į Chinus Sukilėlius

SHANGHAI. — Gautas 
pranešimas, kad birželio 7 
d. ryte Jungtinių Valstijų 

j karinis laivas “Oahu” ati
darė ugnį prieš chinus ties 
upe Yangtse. 'Sakoma, kad 
ten buvo iki dviejų tūkstan
čių chinų kareivių. Nepa- 

i sakoma, bet spėjama, jog tie 
kareiviai buvo dalis Raudo
nosios Armijos.

Pranešimas sako, kad lai
vas “Oahu” paleido ugnį, 

I kad apginti du Anglijos lai- 
ivu, kuriuos chinai buvo už
puolę.

Vadinasi, Amerikos plėši
kai laiko Chinijoje karinius 
laivus, idant žudyti Chini- 
jos revoliucines spėkas.

UŽTIKRINA KAPITALUI 
NEPALIEČIAMYBĘ

SANTIAGO, Chile.
Naujoji valdžia ramina už
sienio ir saviškius kapitalis
tus, kad jie nebijotų, nes jų 
nuosavybė nebūsianti kon
fiskuojama. Tačiaus Davi
la ir jo kolegos sako, kad už 
“mėnesio laiko bedarbių Či
lėj nebebus.” Valdžia suor
ganizuosianti tris naujas 
korporacijas valdžios lėšo
mis, kurios .aprūpinsią dar
bu bedarbius.

ATEIVIAI IR AMERIKONAI DARBININKAI TUR SUKELTI AUDRĄ PRIEŠ ATSTOVŲ BUTO PRIIMTĄ REAKCINĮ ĮSTATYMĄ
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas ir Ateivių Teisių Gy

nimo Komitetas Išleido Atsišaukimą į Visus Darbininkus 
Mobilizuotis Kovai Prieš Naujus Žabangus; Reakcija ke
lia Galvą Visur; Revoliucinis Darbininkų Judėjimas turi 
Atsistoti ant Abiejų Kojų

Bjaurūs reakciniai žaban
gai jau neriami ant kaklo 
ateiviams darbiu inkams. 
Atstovų Butas jau pravarė 
“Dies Bill,” kuriame reika
laujama* deportavimo visų 
klasiniai sąmoningų darbi
ninkų nepiliečių, paskel
biant juos komunistais. Da
bar šis- bilius eina Senato 

i svarstymui.
Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas ir Ateivių Gy
nimo Komitetas išleido at
sišaukimą i visus Amerikos 
darbininkus tuo svarbiu rei
kalu. Šaukiami darbinin
kai sukelti audrą protestų 
prieš naujus žabangus ant 
ateivių darbininkų. Prote- 

Įstus reikia siųsti Jungtinių 
Valstijų Senatui, Washing
ton, D. C.

Reikia veikti greitai. Te
gul šitas atsišaukimas ne
pasilieka ant popieros. Lie
tuviai darbininkai visuose
susirinkimuose ir visose or-bo jieškoti.DARBININKAMS SKIRIAMA TRUPINIAI, 0 KAPITALISTAMS BIL10NAI DOLERIU
WASHINGTON. — At-,tų. Jis sako, kad du bilio-

stovų Butas 216 balsų prieš 
182 priėmė Garnerio bilių, 
kuris bus neva bedarbių šel
pimui. Bet tikrenybėje be
darbiai tegaus tik mažus 
trupinius. Be to,- dar klau
simas, ar bilių priims Sena
tas ir paskui ar pasirašys 
prezidentas.

Garnerio bilius sako, kad 
tiktai $100,000,000 turi eiti 
“tiesioginiam bedarbių su- 
šelpimui.” Be to, tie pini
gai pavedami prezidentui 
Hooveriui išdalint įvairioms 
valstijoms, o tų valstijų val
džios šelps bedarbius. O 
kol pasieks bedarbius, tai iš 
šitos sumos atliks tik šešė
lis.

Bet už tai Garnerio bilius 
labai duosnus del kapitalis-

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

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

’ganizacijose turime priimti 
protesto rezoliucijas ir siųs
ti į Washingtona. Reikia 

i pareikšti, kad šitas “Dies 
Bill” yra bjaurus užsimoji
mas ant darbininkų, kad 
mes protestuojant prieš jį ir 
pasižadame prieš jį visais 
būdais kovoti.

Tiktai masinė darbininkų 
į kova atmuš šitą naują įsta
tymą prieš ateivius.

Dabar jau aišku, kad 
“‘Dies Bill” yra dalis Fišės 
komiteto reakcinių žygių. 
Atstovų Bute pats Fišė kal
bėjo už tą bilių ir melagin
gai sakė ponams, kad Jung
tinėse Valstijose 99 nuoš. 
komunistų esą ateiviai. Už 
bilių taip pat kalbėjo reak
cionierius Bachmann.

Englewood, N. J. — Nu
sinuodijo Morris Lewin, 50 
metų amžiaus, bedarbis, at
vykęs iš Brooklyno čia dar

nai dolerių turi eiti Hoove
rio įkurtai kapitalistų “Fi
nansinei Atstatymo Kor
poracijai,” kuri tiesioginiai 
šelpia fabrikantus ir ban- 
kierius.

Tačiaus, iš antros pusės, 
net ir šitas nugraužtas kau
las del bedarbių neiškrito 
pats savaime, vien tik iš 
kongresmanų loskos. Wa
shington© ponai mato be
darbių judėjimą ir jo bijo. 
Štai kodėl dideles sumas 
skirdami kapitalistams, “ne
užmiršta” nors trupinius 
numesti bedarbiams. Tas 
tik parodo svarbą masinės 
bedarbių kčvos.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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J. H. Thomas, socialistas,; turi tam tikrą • išrokavimą.1 
kuris yra galva Anglijos Jie nori mases sumobilizuo-1 
ministerijos kolonijoms, su- ti į karą prieš Sovietų Są-1 
šilęs darbuojasi, kad Airija j jungą, ir jie mano, kad ?P_OZ1.C1JSS 

nnici nlz/xc An v-> > i r. J z-1. i

glijos monarchui.
Socialfašistas Grigaitis .jas lengviau apsvaiginti pa-! siu, nes čia bus galima susitik- j sprogstamos medžiagos san

tūri per savo V1 '' ’ ’ ‘ ...................  1 ’

SLA. Darbininkų 
Komiteto piknikas 

draugo Budninko stidne, BrOok-

Tai bus

(Tasai i greitai iškeltas aikštėn, bet
Greitai po to visai tai i aišku, kad politinė policija 

buržuazinei bandai buvo' ...................
duota nauja proga kompar-

nenuilsta jieškodama revo
liucinio judėjimo demora- 

Ji iš-nepanaikintų prisiekęs An- “nusileidus” masėms blai- šita.s piknikas’'tai bus siundymui... Atidengti lizacijos priemonių.
a.įme, ra. blia.S piKiilKdS tai i. . . - . . u.

vybes klausimu bus galima Ivienas iš didžiausių ir smagiau--įvainose Vokietijos vietose naudoja visas desmiąsias ir 
v-.o C:.. AIo hno rvaliįvio cnail ii sni’fiO'dfimne mod-žifjcrna enn. fvnnlrinnc rrvii.“kairiąsias” trockines gru

pes, kad sukurt pačiuosešlamštą pa-1 triotizmu ir sukiršinti prieš ti draugai ir pažįstami iš pla-, dėliai vėl gi buvo primesti
čios Amerikos, nes jau tą dieną'kompartijai. Tas davė pro- rdarbininkuose kova prieš 
ŠLAP”eima Vh- ^urie ankstau K % n a u j a m p asiutusiam į kompartiją. Franci jos žval- VIMUI SVETlMŠALiy DARBININKU ! - - - !lai,.\k^ik?a ~ kad atvažiavę, bus Šitame Piknike.;staugimui, naujam reikalą- gyba sistemaciai išnaudoja

i stambų bankierių, Charles . Išgaruoja
G. Dawes, Rekonstrukcijos ■, Pledasi įstatymų ne-

' Į_'i paisymas. .
Dabar tas ponas re- K kad legalįįąvus alų ir 

į degtinę patriotizmas su
tvirtėtų. Todėl dabar jie 

Ijau kitaip kalba, nes reikia 
i p r i s i r e n g?t i prie naujos 
skerdynės. Jie mano: Duo-

O tas “gerovės” punktas Isklle kalbininkams alaus ii 
; degtines, tai jiems pasiro-

* ; gyveni- 
Ima ant masių pečių, o įvai-im.as: g1 eičiau juos apsvai-

_ ... 1 -1 -I'-x /■'I i Z-X 41 4- m t -t 1 zx zvi

skelbti, jog tai yra socialis--darbininkų respubliką. Mat, ' 
tinis darbas. | dabar net ir “geri patrio- <į

I ----- r

Pereita pirmadieni atstovų butas priėmė kongresmano rz . .. - ;
Dies (demokrato iš Texas valstijos) bilių deportavimui Tmans^1^ai^°ia51l°LPleZ2 
svetimšalių darbininkų, kurie vienokiu ar kitokiu būdu ; .en U’ ,v, 
parodys priešingumą Amerikos išnaudojimo sistemai, >ku- t0S;,> Yiet0.s> l)a"i
rie nesutiks rainiai kapitalistams vergauti už badaujan- leiKsaamas, kad jau jo dai-|

punktas linkui 
jog tasibilius svarbiausiai esas Pas’ek^a^;

. .................. 1..........L..... Bet tai ne P tas . geroves
Tasai bilius atkreiptas prieš visus ateivius darbi- ,’P pamoktas, kad biliono nanias' - - -................... Į dolerių taksų našta uždeda-)u^s vL -^/^ujas

čias algas, kurie, būdami be darbo, atsisakys mirti badu 
ir reikalaus tinkamos pašalpos. *

Kapitalistinė spauda rašo, v 
atkreiptas prieš svetimšalius komunistus. Bet tai ne 
tiesa. ’ 
ninkus, idant juos įbauginti, idant jie nedrįstų ir mažiau-' 
šią protestą pakelti prieš išnaudojimą ir priespaudą.

Fašistinis demokratu atstovas Dies, aiškindamas .bi

bas esąs užbaigtas, nes: 
“gerbūvio

! oportunistinę 
“minoriterių”’ grupę.

r__ _____ t v. . . Politinė policija išnaudo-
Kąpiįalistai ma-' prie geros muzikos, bus valgy- lūs, vedančius prie kompai’- ja visokia frakcinę kovą, 

o kartais ir organizuoja ją

atimta” alus ir deg- Taipgi bus kalbėtojų iš New |Vimui uždraust Vokietijos ta linkme 
patriotiz- Yorko, Chicagos ii* kitų miėštų..kompartiją. Policijos pra- “ * . ' s|u_Btis įvairių žaislų ir šokių nešimai pradėjo pinti

jmų ir sšaltų> gėrimų, o įžanga.tijos ir, žinoma, prie Maš-
Jabai prieinama, tik 15 centų :kvos. ^ors kompartija aiš- nrįeš generalinę partijos li- 
ypūtai. Taigi visi darbininkai į pareiškė, kad ji netuyi, niia ir Kominterno liniją ir darbininkes dalyvaukime šia-] •. . 1 . . ’ ’ 1uJq 11 xvuimxivciiiv

padarykime šį Į tiieko bendio su atidengtais i kad sugriaut partiją, para-me piknike ir padarykime šj'nieno ueiiuiu su aimengiais |kad sugriaut partiją, pata- 
pikniką vienu iš iš( didžiausių sprogstamos medžiagos san- ilyžiubt jos veikimą, diskre- 
pikniku ir tuo pačiu sykiu pa-j dėliais, nors ji pareiškė, kad j dituot jos vadovybę. Rei-

rus kapitalistai ir jų stam- igLisim0 patriotizmu, leng- 
liaus prasmę pareiškė, kad sulig to biliaus gali būt išde- į“8 ^•^^To'lerf^'iš SRe' Hzuoti SUm° ‘
portuotas bile svetimsalis, kuris skelbia ginklo pagelba iLLlb mu*ynų auiynu j
nuversti Jungtinių Valstijų valdžią, kuris priešingas pri- j konstrukcijos Finansų Kor- ( 
vatinei nuosavybei ir^stoja už įvedimą tokios tvarkos, PpraciJ0S-^ 
kurioj nuosavybė priklausytų bendrai visai visuomenei, se!^s.^a® ^er?YYs .. 
kuris bent kokiu būdu atakuotų Amerikos valdininkus i ^uskią didesnį išnaudojimą, 
bei‘smerktu Amerikos valdžia, kuris bile kokiu nors bū-iSRUl aa lr ūadą. 
du prisidėtų prie sabotažo, prie nuosavybės naikinimo, 
kuris bile kokiu nors būdu išeitų prieš įstatymus. į John D. Rockefeller, Jr., 

Na, tokius dalykus galima primesti bilė vienam darbi-i iki šiol griežtai stovėjęs ūži 
ninkui. Sakysime, darbininkai išeina į streiką. Kad blaivybės įstatymo palaiky-1 
laimėti streiką, jie pikietuoja; jie kovoja prieš streiklau- ] 
žius; pasitaiko susikirsti ir su policija, kuri gina streik-1panaikinimą? Pasisako, kad 
laukius. Ir štai darbininkas svetimšalis gali'būt suareš- 'jis ir jo tėvas paaukojo $350,- 
tuotas ir apkaltintas užpuolime ant policijos, laužyme i 000 rėmimui blaivybės, o da- 
jstatymų, sabotaže ir t. t. Ir tokis svetimšalis sulig to -bar jau permainė nuomonę, 
biliaus paskelbiamas komunistu ir deportuojamas. Tas į “Baisus daiktas” — kapita-1 
pats gali būtį su bedarbiais, Kurie, ųebegalėdamį ant tpr įistiųė spauda t didžiausiais | 
liaus pakasti bado ir Akurdo,: dalyvautų; dįemonstTądijošę ■ -■ -
ir reikalautų, kąd bosai, i ir jų baldžia dųoių jierris tjnkal 
mą paramą.; U . ‘ I ’ ' i ' i h i ’ ! P '» , • i1 ■:

Gi darbo ma-! Bet darbininkai turi žiū- 
” punktas ręti, kad valdančioji klase 

’ •• , 'nei alkoholizmu, nei patrio- 
įtizmu jų neapsvaigintų. 
I Darbininkai turi žinoti, kad

remsime SLA. Darbininkų Opo- jokios priešų provokacijos kia kad partijos visuomet 
zicijos komitetą; kuris veda la- nenustums ją nu0 bolše- turėtų omenyj, kad nėra to- 
socialfašistais SLA. organizaci-1 V1^tmio masines kovos kelio kios beprincipuies arba ben- 
joj. Fašistai brukte bruka fiau-ĮUŽ nuvertimą kapitalizmo drai nukreiptos prieš Ko

minterno liniją frakcinės 
žalinga del darbininkų. Tad vi- įr socialfašistinė banda ne-i kovos, kuri nebūtų žvaigy- 
Si bu’zelio 19 dieną traukime sįij0Vgt Policija užėmė Ka- bos išnaudojama ir plečia- 
i SLA. Darb. Opozicijos komi- J

iteto pikniką.
KELRODIS: .................

reikia imti karą No. . ............
Grant St. ir važiuoti iki Crid- ’
mor Avė. Išlipus reikia eiti 
Edgebrook Ave. po kairei že-

liiųyn 11X1 pi 1U1O1 1XV. XJ7XX. XU11 
j bus piknikas. ,

Autoųiobiliais reikia važiuoti 
per Liberty Tubės, Pioneer 
Avė. iki Overbrook Blvd, ir 
sukti po kairei ir važiuoti iki 
Edgebrook Ave. ir vėl sukti po i 
kairei žemyn iki No. 1911. Ten! 
rasite pikniką.

Kviečia Komitetaę

socialfašistais SLA. organizaci-1

ją konstituciją, kuri yra labai ant kelio teroro, fašistinė 
žalinga del darbininkų. Tad vi-

rolio Liebknechto namus, ma.
i knisdamosi visuos kampuos,! Dar daugiau, frakcinė 

a No ^“antž'ad rast kompartijos kaltėj įkova sudaro atmosferą, tie- 
' ° ‘ i įrodymus, įrodymus, kurių ‘sioginiai lengvinančia .žval-

kiekvienas kapitalistu kla- i!nyn Paeisi No. 1911. Ten 
'sės manevras yra atkreip- 
| tas tolimesniamišnaudoji- 

. . . . _ v . įmui ir pavergimui ’ darbi-mą, dabar pasisakė uz jo! inku Wasgs. SuĮi savo 
išnaikinimą Paeisnkn kori . . , .. .. . .j klases reikalų kapitalistai 

į įveda “blaivybę.” Delei la- 
reikalų jie 

svaigi- j

ir būt negalėjo, eilės komu- gybos agentams įlyst į par- 
nistų atstovų neliečiamybė tijos * eiles.

obuvo sulaužyta, ir jų b 
padarytos kratos. Galų 
le, žinoma, nuo versijos

Taip, pavyz
džiui, negal būt jokios abe
jonės, kad dėka ilgos frak
cinės kovos Vengrijos kom-

bo savo 
’ gali vėl 
“ inančius

antįalviaiš paskelbę -tą!
‘svarbią”' žinią,: patalpinąnU į’

Mat, blMVy-1 Į

klasės 
legalizuoti 
gėrimus.

antgalviaiš

- - . . < . . j° paveikslą. ...
Fašistinį biliaus pobūdį parodo vienas jo punktų, ku- UgS įstatymo klausimu vie- i I

1 4
—f-rp

apie, komunistinius sprogs- partijoj Vengrijos žvalgy- 
tamos medžiagos sandėlius, ■ bai pavyko užverbuot parti- 
apie komunistines teroristi-įjos viduj arba įkišt į ją vi- 

Jnes grupes prisiėjo atsisa-lSą eįię provokatorių. Kad 
kyt, bet kol kas kampanija palengvint sau tą uždavinį, 
visų ' buržuazinių, partijų žvalgyba t
prieš komphftiją^ buvo Ve-; jžia gandus apie provokaci- 
dama su visu įšėjihių, kol jas partijoj, platina apkalti
nas buvo padarytas^ naujas nimus provokacijoj, kad su-

- i.jos kompaniją į palėpę.
Paskutinių " laiku- i bedarbė-jTiktaį užsistojiniaš Vbkieti-

SCHENECTADY, N. Y
mėginimas nuvaryt Vokieti-

sąmoningai lei-

riame saKoma, kad komunistu skaitoma bile vienas, kas §a žodį tarė vienas kapitali- ■' 8 
tik, tarp kitų dalykų, skelbia “užduotį, reikalingumą be- stinės Amerikos valdonų. i 
teisiai užpulti ar užmušti bile valdininką ar valdininkus i  |
(ar tai tam tikrą individualų ar valdininkus abefnai) -

• Jungtinių valstijų valdžios arba bile kitos organizuotos abiems Wall Streeto parti-, vnl/lžinc rlploi in nv iii ennlulin nnhiirl/in I • ’j-x* • • i • ' J y avz***v/**^zjoms įdėti į savo linkimų meciis, anį kurio auga ro- 
Punktus žavos spalvos citrinos;

;; siaus vidurys ir sultys taip
gi rožavos spalvos. Medis 
turi 15 metų amžiaus. Gam
tininkai tyrinėja, kokiu bū
du galėjo išsivystyt šis nau
joj rūšies lemonas.

valdžios delei jo ar jų socialia pobūdžio. (
Reiškia, kuris svetimšalis darbininkas ištars 'neprie

-------- : Rožavas Lcmonas
Rockefelleris viešai įsako • purbanke, Californijoj, 
iinma Wtill Sti’ppfn nnrti- . . Z1 xlyra vienas citrinų (lemonų)

jos pLoletąiidtO mūšių už 
savo partiją privertė bur- 
žuhžinę bandą šiuo kart pa
sitraukt.

III.
programą punktus

lankų zod| piies svetimos salies valdžią, gali but isdepor- blaivybės panaikini mą 
tuotas. Jeigu, sakysime, lietuvis darbininkas pasmerksima^ tuo būdu demokratui 
kruvinojo Smetonos fašistinę valdžią ir pasisakys uz jos jp republikonu partijos ■ ga- 
nuvei timą, tai, sulig to biliaus, jis gali but isdeportuo- Jgg sumulkinti masės pilie-

vai-

tas, 'kaipo “komunistas.” . . :
' Prieš tą bjaurų reakcinį bilių darbininkai turi kovoti ________ ______,___
Visi darbininkai ii daibininkų organizacijos turi kelti dedą* pasipiktinti* esama pa-

, i, . ,« reikalauti, kad senatas tą bilių atmestų. | dėtimi. Republikonu ir de-
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas ir Komitetas mokratu partijos tūli poli- 

Gynimui Svetimšalių pradėjo plačią protesto kampaniją tikieriai pasakoja, kad su-1

protestus ir reikalauti, kad senatas tą bilių atmestų.

čių, kuriuos kapitalizmo kri- 
. zis smarkiai priliečia, kurie pra-

■dėtimi. Republikonu ir de-

po visą šalį, kad nedaleisti tą bilių priimti senate.
Darbininkų organizacijos raginamos surengti masinius ' 

protestus, mitingus, priimti protesto rezoliucijas ir pa
siųsti senatui.

Pavieniai darbininkai ir darbininkų organizacijos, už- 
verskite senatą protestais prieš tą fašistinį bilių; reika
laukite, kad senatas jį atmestų.

Tik tvirtas masinis darbininkų protestas gali sudaužy
ti tą valdančiosios klasės reakcinį žingsnį prieš svetim
šalius darbininkus.

Plaukiojančios Plytos
Inžinierius Burges kelios 

rodė New 
chemikams plytą

Jie ir Mes dau-
mes

ja, kad Su
grąžinus “šlapius laikus” Ame- savaitės atgal 
riko j biznis pagerėtų, būtų Yorko 
daugiau darbų ir viskas penkis sykius lengvesnę, ne
būtų “puiku”. Tam tiki la- gu paparasto molio degin- 
bai daug darbininkų, kurie ta plyta. ?’ w“ x v 
neturi jokio supratimo apie'lengvai plaukioja ant van- 
krizio priežastį. Tuos dar-ldens. Jinai yra pagaminta 
bininkus tikisi republikonai I iš tam tyčia parinktų leng- 
ir demokratai apgauti šiuo- vų žemių ir molio, kuris žy- 
se rinkimuose visokiais obal- mia dalim susideda iš ma
giais ir prižadais.

Naujoji plyta

smarkiai' 'pakilti ''m'ūšų miėste. 
General Electric Kompanija 
per paskutinius kelis mėnešitis 
dar paliuosavo apie šešis tūks
tančius darbininkų, kurie da
bar neturi kuo maitintis.

Daug jau skyrių yra užda
ryta ir dar kitus rėhgiasi už
darinėti. Dabar . tūkstančiai | provokaciniai aktai, sudaro 
badauja ir jiems jokios para- į provokacija vidujinė—įlin- 
mos niekas neduoda. Pasta-1 dmmg prieg0 į pačios pai’ti- 
ruoju laiku darbininkai bedar-L c A;uc i . i-. . . ' JUo vllvo.biai pradėjo organizuotis ir 
pasiuntė komisiją reikalauti 
pašalpos.

Bet komisija buvo sutikta metu vis labiau ne tiktai’mu 1 ‘
slaptos policijos ir perrinkta, išaiškinimo tikslus apie da-|kavo bombas; laimei, parti- 
Veiklesni ir vadovaujanti dar
bininkai neįleisti. Tiems, ku
riuos įsileido, tai pažadėjo rū
pintis pagelba, bet tik “paža
dėjimu” gal ir pasiliks, 
vo prižadus neišpildė.

Jei norima kas laimėti, 
reikia organizuotis.

maišyt pėdas. Taip, Indi
joj ir Korėjoj per eilę me
tų atskiros grupės kaltino 
vieną kitą provokacijoj.

Nustumt partiją ant te
roristinių aktų kelio, kad 
nuvaryt ją į palėpę arba 
sustiprint teroro režimą jau

D?,r PaV°J}*’ ^^praktikuojama žvalgybos
tie islaukinai pravedamiejiTJaip> pavyzdžiui> 

' 1925 m. Lenkijoj žvalgy- 
ba bandė p'er savo agentus 

ip a r t i joj, vėliau iškeltus 
! aikštėn, priduot pirmos ge- 

Kaip mes jau pabrėžėm, įgūžės išstojimui teroristinį 
žvalgyba stato dabartiniu I pobūdį. Žvalgybos įsaky- 

provokatoriai sufabri-

Nacionalės Mainierių Uni
jos ir Metalo Industrinės

Jus dviem savaitėm 
giau išmokote, negu 
per šešis metus.” I x

Mes, proletariniai 
dentai, esam- suvargę, mūsi| 
kūnai apiplyšusiom drapA*

i :----------- į priklausančių prie ;
Iš viso ko matyt, kad da- 'skyriaus. Nežiūrint leng

vam smarkiai einama prie.vumo, tos plytos yra gana 
,. m ^blaivybes įstatymo panąiki-j ^drūtos, kad galima iš jų sta- 
J • į &nim0, | ir nepoilgo veįįiauį 'Įtytį 'didelius namus, i Tokia

Iii Si i M > . - - - — Q **■‘i .. - - . — ......

Lygos mokyklos studentai, nom pridengti, nelabai šva-
Pittsburgh, Pa., turėjome 

__benafą vakarėlį su buržua
zijos “Pitt” Universiteto 
kairesniais studentais.

Koksai skirtumas dvejų 
studentų: vieni brangiais 
rūbais pasipuošę, skaisčiais 
veidais, kvepalais * susilais- 
tę, išlepę, puikūs—unaro 
pilni, kaip povai. Tačiaus, 
jie savo “Students Bulle
tin” už geg. mėnesį rašo: j 
“Mūsų ateitis miglota, pro- - ’ 
fesionalų perdaug, darbų t- 
nėra, krizini galo nešima- 
to.” Ne tik rašo, bet ir as-^j-ra] Gelžkelio kompanija ke- 
meniškai prisipažino. “Jūs tina išmest iš darbo dar 3,000 
žinote, kur. eipate, ką daro- g^ižkelieeių tarp šio miesto-ir 

1 te. Mes neturim ateities... Buffalo, bėgyje kelių savaičių.

rus, veidai/, išblyškę, alka* 
ni.. . Bes mes pilni energi
jos j'mūsų akys žėri revoliuė 
cinėm kibirkštim, mes gy-

lykų stovį kompartijoj, bet s jai pasisekė laiku atideng- 
ir jos demoralizacijos tiks-iti policijos planus/ 
lūs, paveikiant į jos politi-| 
nę liniją, nustumiant ją ant 
klaidingo kelio.
- Audringo revoliucinio ju-1proletariato išstojimų pa- 

. - - - čiu blogiausiu tam išstoji-
............................... ..... Reikm|Europoj, tuč tuojaus po pa-'mui momentu, kad sukliu- 
kovob H- nebijot! visokių neti-,s j b a i gūsių imperialistinių'dyt tuos išstojimus ir de- 
ketą užpuolimų Gahma dar;skerdynių, viena iš labiau mOralizuot mases. Tą pro- 

DUVO jau Iprityrusiu žvalgybų, Fran- vntafnrkta mpfndn dažnai 
•Susirinkimų laisve ^vaiffvba nradėio d •iyoR‘n?llsR^ _aaznai. .icijos zvaigyoa^ piaaejo aa vartoja socialfasistmes par-

ninkai subruzdo kovoti ir ją '1*^ sistematiskus bandy- tij0S) kad sulaikyt augantį
vėl šiek.tfek atkovojo. ’ • ,™us .V^st. ^vohucmių judėjimą, jeigu jie aplamai

~ ... iFrancijos darbininkų,avan-,neįur jggų nedaleist iki iš-
Galima paminėti vieną da- gardą ir iftukreipt jų judėji-' 

lyką, kurio mes laukiame1. Sibs " t •• • -i t i J 
kompanijos1 darbininkai pa
siuntė šavo delegatą į Sovie-, 
tų Sąjungą ant 1‘dfenos ge-'I , i 
gūžės. Dabar jau tas delega- metais leis ^ias-: Columbus, _O.
tas sugrįžta, tai šio 
darbininkai ruošia pasitikimo 
masinį mitingą.

. Biržblio 25 dieną čia

pasakyti, kad

Sa-
Amerikos policija ypatin- 

\ gai išsilavinus rengime pro
vokacinių streikų ir kitų

iki/dėjimo vystymosi periode blogiausiu tam išstoji-

žyčių diatominių augaliukų, areštuotų.
algae jau buvo palaidota, bet darbi

rsiai, Ąmerika vėl legališkąDplyfa atrodo retą, išakijus, 
pataps “šlapia.” Bet įtaš 'bęt > jinai, nepęrlęįdžia van- 
nieku budu nepagerinsdari dehsi šVhTbū, kad}vasarą,ne
pataps “šlapia,”

bininkų padėties. Degtines 
ir alaus sugrąžinimas • nei 
kiek nesumažintų krivio* 
Tpkiuo budu tasai “blaivy-vename dvasioje klasinių bgg„ ikinimo klaUsihlaS

kovų priešakyj, priešakyj 
Sovietų Amerikos.

Arminas.

PALEIS 3,000 
GELŽKELIEČIŲ

NEW YORK. — Vienas 
darbininkas korespondentas 
pranešė, kad New York Cen-

L’ | gardą ir iftukreipt jų judėji- 
Amą policijai1 reikalinga i 

! kryptim. Taip žvalgybos 
i agentas tūlas Ankuetil, pra-,

(Tąsa bus)

nėra labai svarbus darbinin
kų klasei. Kova už bedar
bių ir socialę apdraudą, ko
va prieš gręsiantį imperia
listinį karą yra daug svar
besni klausimai darbinin
kams. • i’

tąip. įkaista’ oras nąW) pa- 
statytame iš tų lengvų ply
tų, o žiemą jos ‘ geriau at
sispiria prieš šaltį.l i I • Dar 
vienas jų gerumas jtame, 
kad iš jų pastatytas namas 
yra ne tokis. trūkšmingas ir 
jo sienos sugeria aidus-at- 
balsius, kuomet senos; rūšies 
plytos garsiai atmuša atbal
sius. 'C

ke.

— Revolve- 
Harlan C. 
manadžerio 
S p ė j a ma, 

v

■miesto i tutiniai “revoliucinius” lai-;riu nusišovė 
kraščiust “Bolševikas” ir. West, banko 
“Le titre censure,” mčįgin- pagelbininkas.
damas gaut darbininkų pa- Į kad turėjo “nesusipratimų 
sitikėjimo. Ankuetil buvo su banku.

Pagalios reikia žinoti, 
kad jeigu tokis Rockefelle- 
ris ir kiti kapitalistai, kurie 
iki šiol buvo “karšti” blai
vybės palaikytojai,-stoja už- 
girtybės legalizavimą, tai

r en
giama piknikas Venzol Par- 

Įžanga tik 15c. Į šį pik
niką mės turime mobilizuoti
visus darbininkus. Jame turi 
dalyvauti ir apielinkės drau
gai, 
pat 
mes 
Tad 
greitai atsteigti. Ypatingai ir 
d. V. K'eršulteturėtų atsiminti, 
nes tai kenčia ir :ALDLD. 14

Draugai iš Trojaus, taip 
turi atvažiuoti. Dabar 
su jais netekome . ryšių, 
reikalinga tuos ryšiusnė ■ žęnidirb^št& į kėlegi j a 

jau pirmiūųs :buvoąišradus 
kbliarop.as »pijusį t lengves
nes už vandenį; T>eU inžinie
riaus Burges plytos yra vi- Apškfitys (V. KeYšhlis gyvena 
sų* lengviausios^ > t .■> . BVooklyne.—Red.)

. Maskvoj Technikinė Mokykla invalidamsViėtinis.



Raimondietis.

Įvairūs Dalykai

ABERDEEN, WASH.
Jaunųjų Komunistų

I po tikras reakcionierius, dar-;munisLy ginamą pusę.

r

V 
I s

J. Kabutavičius bu
vai k irias, 

organizaci-

Gegužės 16 d. mirė Jurgis 
Kabutavičius, palaidotas 18 d. 
gegužės.
vo laisvų pažvalgų 
prigulėjo prie šių

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

NORWOOD, 
nųjų nacionalę 
ir demonstraciją,
29 ir 30 dd. gegužės, Lawren-Į pavadinimą

, Buv,o, 
vainikų1 
ir nuo
Kabu- j

ban- į 
gat-1 
Tai 

kuri
privažiavo prie minios darbi
ninkų . užtvenktos gatvės ir 

! pradėjo iš triūbos leisti “asa- 
kad jai reikia čia važiuot.

Mass, valstijoj.
Darbininkų Žvalgas.

r Ketvirtadien., Birz. 9, 1932

Copr.. 1932. Tito American Tobacco Co.

PO 
tai

ypatingi t 
kuris vi-;
.. ijis esąs i

areštavo Bu-
6 mėnesiams

Juk pas ta- 
neno- 
tokių 
buvo 
dole-

« v - nes atė-
šita draugija gy- jo į masinio parengimo vietą.- 

s. apie į

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 modernilkų minučių tu pasaulio geriausiais lokių orkestrais 
ir Lucky Strike žiniomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, įr Seltadienio vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.

vienbalsiai, cijas ir kovoti ' neatleidžiamai, deda aštriau virti klasių 
J jo su šia netikusia tvarka ir su , kova čia pat ant vietos, tai 

(visais socialfašistiniais provo- Kručiukas, mušdamas

demokratija.” Tai aiškiai 
drau-! suprantama kiekvienam nariui, 

į kad Frenzelis vienas statosi

rą ant virš poros šimtų narių.
štai, draugės ir draugai, mes 

kiekvienas protaujantis žmo-, 
gus matom, ’kad kasdieną be-

tiems yra numušamos algos že- 
Taipgi kalbė- myn; diena iš dienos reakcija 

aštrėja, šimtais grūdama kovo
jančius darbininkus į kalėji
mus, o atsėdėjus—deportacija.

Puslapis Trečias

Iš Sūnų-Dukterų Draugijos 
Mėnesinio Susirinkimo

/‘komunistai,” galės prisikabinti į 
(prie draugijos ir .padaryti drau- ■ 
gijai nesmagumų, žinoma, kai- 

provokatoriui, tai komunis- 
ir naktį sapnuojasi.

Dr-jos Narys.
TORONTO, ONT.—15 d. ge-: kas už jį balsavo. Tad pirmi- 

gužes įvyko mėnesinis susirin- Į ninkas paliepė maršalkai, kad 
kimas, kuriame buvo svarsto-: išvestų jį už durų, 
ma draugijos reikalai. į Tiesa, da prieš

Priėjus prie parengimo 
misijos raporto iš atsibuvusio ■ kinti. L 
parengimo, 5 d. gegužės, buvo1 rėkti, kad 
paminėjimas S.D. draugijos gy- jumis teisme, 
vavimo dvidešimties metų .

Tame paminėjime buvo pers
tatoma du veikalai: 
biai 
ma; antras—komedija *' 
trolierius.” Trečia, buvo

; Tiesa, da prieš balsavimą 
ko-į buvo leista Frenzeliui pasiaiš- 

Tad Franzelis pradėjo
1 “aš pasimatysiu su 

Sako, čia nede
mokratiškai; tai “diktatūra1”.

Tai iš Frenzelio kalbos išeina 
“Bedar- taip, jeigu didžiuma narių nu- 

— dviejų veiksnių dra- balsuoja prieš kelis asmenis, 
Kon- tai jam išrodo, kad “diktatūra.” 

du ■ Jeigu Frenzelis vienas nori, 
kalbėtojai, kalbėjo V. Jasaitis, |kad taip būtų, kaip jam tinka, 
kaipo seniausios šios draugijos 1 tai 
narys. Antras kalbėjo 
gijos pirmininkas, A. Morkis.

Kalbėtojai trumpai kalbėjo,' galingu ir nori uždėti diktatū- 
bet aiškiai nušvietė šios drau
gijos tikslą ir kvietė kiekvieną 
lietuvį darbininką, kad prigu
lėtų prie pašalpinės draugijos, 
jie nurodė, kad kapitalistai ne- Į darbe didėja, kasdieną dirban- 
sirūpina darbininkų nelaimė
mis ir šelpimu, 
tojai kvietė kiekvieną darbinin
ką, kad prigulėtų Literatūros 
Draugijoj, tai yra viena darbi
ninkų organizacija, kuri rūpi- štai iš lietuvių tarpo Hamilto- 
nasi darbininkų apšvieta ir pa- ne Pirmą geg. 

ke- gailiškį, nuteisė 
pagerinti, kalėjimo ir kalėjimą atsėdėjus, 

. Taip pat mūsų 
kuopos narys T. Pučkus, kuris 
bedirbdamas restorane gavo 
džiovą, jau senai išdeportuotas.

rodo darbininkams, kokiu 
liu jie eidami gali 
savo būvį. I deportacija.

Kaip minėjau, kada susirinki-' 
mas priėjo prie parengimo ko
misijos raporto, tuojaus A.

I Fašiste baisiai įsižeidė, kad gatų suvažiavo iš visų apielin- kia padėtis, kaip ir kitur, kur 
į P. Bičiūnas pastabą padaYS jkių. Paskiaus turėjo demons- Lrbininkai badauja. Darbi. 

j.!tracijas, kuriose įskelta daug!
kad iškabų ir įvairių obalsių. 1 ninkai gauna mokėti tik po 

Jauni darbininkai demons-1 $2T0. Tai Kad ir kurie dirba, 
i tai negali pragyventi už to* 
‘ kią algą. Reikia gerai orga-

jai rašantis į Keistučio Draugi
ją. Bičiūnas pastebėjo, 
J. Vasiliauskienė esanti senes
nė, negu ji pasidavus. Į se- j įrav0 gatvėmis, o paskiaus lai
kantį susirinkimą Va.siliauskie- i kė prakalbas gatvėje. Darbi-1 
nė atėjo su “dokumentais,” I ninkų labai didel6 minia klau-j 
kad ji yra teisingai metus pa-|SeSį prakalbų. Kalbėjo dau-1 
davus. Sykiu su dokumen- j giausia jauni kovotojai—Jau- ) 

Mass.—į jau-j tu,” padavė ir skundą ant P. nų Komunistų Lygos 
konierenciją j Bičiūno, reikalaudama, kad i Įteikia pasakyti, kad šio 
kuri įvyko j Draugija baustų P. Bičiūną už 

} “sena.” žinoma,
ce, Mass., iš Norwood© dele-j Draugijos nariai tą skundą pa- 

ypatų, siuntė į gurbą. Tas parodo, 
ir kad ta fašiste turi didelį, norą 

trukšmuoti draugijų susirinki
muose. Nespėjo į Draugiją 
įkelti koją ir jau puolasi ant 
senų Draugijos narių su tuš
čiais skundais. Tas parodo, 
jei fašistai turėtų galią, tai 

būdais terorizuotų

nariai, j 
s ma- ■ 

sinės prakalbos gerai pasise- j 
kė. Kalbėtojai didžiumoj bu-1 
vo jauni, "bet geri. Paskiaus 
sudainuota Inte r nacionalas, 
kuriam ir pati publika pade-' 
jo. Priimta kelios rezoliucijos i 
prieš nuteisimą Scottsboro 
jaunuolių ir kitais klausimais,

Atsirado žmonių, kurie 
dė prakalbas ardyti ant 
vės, bet jiems nepasisekė, 
viena buržujė moteriškė,

gacija susidėjo iš 35
32 jaunuoliai ir jaunuolės 
trys suaugę. Tautiniai dalino
si taip: Lietuvių 4, lenkų 1, 
airių 2, finų 28, išskiriant 2, 
visi čia gimę. Todėl Norvvoo- 
das tame darbe pasirodė ge
rai.

Lawrencio policija pasirodė
pilnai br’utališka, nedavė jau-, visokiais 
nuoliams nei sporto lošti, iš-!sau nepatinkamus žmones, nes 
vaikė. Iš jaunuolių pusės pa-1 pas tautiškus fašistus nėra nei 
sipriešinimo nebuvo, bet poli- supvatim0 nei gSdos.

bu.vo pasnengus Yįską Norwoodieciai smarkiai mo-I
rinb, kad valdžia ištikimai gi-^,J,^oja vlsAą V°r. 1 ■ m , a r
na bosų—kapitalistų reikalus S. Pirmo Apskričio pikniką, | Mat, jma> norėjo suardyti ma- 
ir jaunimas, kurio buvo šuva-! kuris atsibus 11 ir 12 dd. bir- 
žiavę tarpe 6-7 šimtų, užsigrū-! želio, Montello, Mass. Tai bus 
dino kerštu prieš valdančią > pirmas iš didžiųjų piknikų 
klasę ir klasių kovoj dar smai 
kiau darbuosis.

sinį mitingą, bet jai nepasise
kė. Darbininkai sugriebė jos 
automobilių ir atstūmė atgal. 
Paskiaus jinai turėjo važiuoti 
kita gatve.

i
i Visuomet 'yra darbininkų
j priešų. Prieš juos reikalinga; 
vesti kovą. Negana policijos, 
dar atsiranda ir kitų priešų.

Lygos Dabar čia yra didžiausia! 
demonstracija pereitą gegužės I bedarbė. Darbininkai negali- 
29 dieną praėjo gerai. Dele-Į gauti niekur darbo. Tad Lo

nizuotis, kad laimėti ką dau
giau.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

| Kcmumstų Partijos Pirmo Distrikto Lietuvių 
Frakcijas, del Pasitarimo Birželio 12 Dieną

Frenzelis atsistojo ir pradėjo ?.i,\dien\! reakci!os šėlimu yra; jų : DLK. Keistučio Draugijos.
I šimtais deportuojami darbimn- ALP. Bendrovės ir ALDLD. 9 

i kai. Tad TDAL. stengiasi, kiek k p. 
galėdama, visus darbininkus ap- vės

Tad atsišaukė ir į mū- tų pritarėjas, nors

peikti paminėjimą. Sako, tai, 
nebuvo paminėjimas, bet komu-! 
nistų propaganda, jis davė vie- i . . 
šą “papeikimą” rengimo komi- gintL ... . , . ,
sijai ir valdybai ir ant užbaigi-' ?? ,orb?11z,acl«A . kad . ^aukotų 
mo suriko: “šalin komunistai.k,ek lsga? Re'beJ.™1" dra«- 
iš S.D. draugijos.” |Kn nuo deportacijos.

A. Frenzehni, žinoma, pati-'. Tai Frenzelis bais.au.smi siu-
, ,.. \ ’. f 'to pries toki atsišaukimą, kai-

ko komedija, kur vaizdavo,, 
kaip Lietuvoje kontroliuoja iž 
dines. Bet drama “Bedarbiai,’ 
kur parodė vaizdą, kaip šian-1 
die šimtai bedarbių gyvena bu
delėse ir maitinasi žuvimis, 
jeigu pasigauna, ir kaip prade
da bedarbiai susiprasti ir sto-, 
ja į organizacijas — Bedarbių f 
Tarybas ir eina reikalauti pas 
valdžią pašalpos,—tai jam la
bai nepatiko. Tas jam komu
nistų propaganda.

Bet kas svarbiausia Frenze
liui nepatiko, kur parodė vei
kale, kad bedarbiam bedisku- 
suojant atėjo socialfašistas ir 
prisidėjo prie diskusijų. Jis 
norėjo tuos bedarbius įtikinti 
iš savo “istorijos,” I 
bė savaimi pranyks arba ja ka- i 
ras panaikins ir nurn * .✓kad | vi 
darbininkai iš vergijos pasiliuo-i Frenzelis nėra niekas kitas, kaip 
suoti gali tik evoliucijos keliu, tik provokatorius - darbinin-1 ų relKalauu DeaarDlams 
Bet kada jam vienas bedarbis; kų išdavikas, smpas, darbimn- s0CialeS apdraudos ir Nonwoo- 
atkirto, kad ateis žiema, tai. kų organizacijų griovėjas. de buvo suruoštas masinis pa- 
pastipsi čia budelese ir bus Toks narys nėra draugijai tin- sitikimas ,tai Pakarklis parodė 

galas tau ir tavo “evoliucijai”, karnas, jis neneša draugijai jo- j neapsakomą drąsą;
Tai, žinoma, pataikė Frenze- kios naudos, f” ’ Ji _ _____ \ _
liui į skaudamą, nes ir pats' vuoja per 20 metų, darbininkai Jis'už tvoros^ atsistojęs, j 
toks esąs ir jau jo “kultūra” daug yra sudėję pinigų, daug 100 pėdų, išdrįso klausytis ko-
baigia mirti, kurią nesenai pa- darbininkų yra sušelpus ligo- monistinių kalbėtojų prakalbų,
gimdė. , |je ir aptarnavus kelis numiru-

Tiek Frenzelis įsikarščiavo,! sius. \
kąd nesilaikė tvarkos, neklausė Į Ir mes matome 
pirmininko, jam liepia sėstis, o! narys, kad draugija kiekvieną 
jis rėkia su visa gerkle ir, ži-- mėnesį auga nariais, taip pat 
noma, jau ne pirmas susirin-j ir pinigais. Tie nariai, kurie 
kimas. Tad už tvarkos ardy- dirba del draugijos naudos, 
mą susirinkimas nubalsavo sus-. stengiasi išauginti stiprią lie- 
penduoti balsą ant trijų mene-, tuvių darbininkų organizaciją, 
šių, 60 balsų prieš 13. Pas-1 tai provokatorius Frenzelis, ne
klaus ėmė prašytis, tad susirin-' galėdamas savo fašistinės dik- 
kimas dovanojo. -tatūros uždėti, grasina su teis-

Kada priėjo prie laiškų skai- rnu. Tok|( narį tuojaus, nieko 
tymo, perskaitė laišką TDAL. nelaukus, reikia mesti laukan, i 
ir atsiklausė pirmininkas pas Jam nėra vietos darbininkų or-! 
narius ar galima priimti tas ganizacijose. Jeigu jis grąsi- 
laiškas, kuriame buvo atsišau- na draugijai teismu už gelbėji- 
kiama į visus darbininkus, kad mą deportuojamų darbininkų, valdžios 
paaukoti del apgynimo nuo de- tai mes visi darbininkai turime ' katorius šnipas, 
portacijos tų darbininkų, kurie stipriau suglausti savo jėgas ir . Kručas tą provokacija atsiduo- 
šiandie deportacijos sąraše. Su- organizuotis į stiprias organiza- i dantį raštą parašė. Kada pra- 
sirinkimas priėmė •• • ’ .i - i*. •
išskyrus Frenzelį ir porą 
suklaidintų darbininkų.

Frenzelis vėl balso nesipra-! kateriais ir šnipais, 
šęs pradėjo žvėriškai rėkti:! “ ' ‘‘ '
“Čia negalima, tai politinis laiŠ- lonių iš kapitalistų, nei iš ne- ' mo klasių kovoj už 
kas”. Pirmininkas liepė sėstis, būto “dievo;” niekas r------  1 ... -
° jiSrIvai neVeiPg domgs ir i darbininkams, būvio nepage-itai reikia dar didesnio 
sauvaliskai agituoja visus na-; rins, kaip tik patys darbininkai, Q11vflVimn •  •____ -•___ - - TT . dUK.d.VimU.

Buvo dienraščio “Lais
vės” skaitytojas ir komunis- 

Kabutavi- 
čius abelnai nedalyvavo akty
viam veikime. Bet jei susirin
kimuose iškildavo diskusijos 
politiniais klausimais, tai jis 
visuomet balsuodavo už ko-

DRAUGAI IR DRAUGĖS! Komunistų Partijos 
Pirmo Distrikto Lietuvių Frakcijų Biuras šaukia 
platų pasitarimą įvairiais svarbiais reikalais. Toks 
pasitarimas įvyks birželio 12 d., Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Montello, Mass., ir prasidės 11-tą vai. 
ryte. . ,

Šiame susirinkime turėtų būti draugai ir draugės 
bei atstovai iš visų lietuvių frakcijų. Padarysime 
peržvalgą mūsų veikimo ir pasitarsime įvairių kam
panijų reikalais. Ypatingai svarbi šiandien kampa
nija, tai prezidento rinkimai—nacionaliai ir valsti
jos, kaip sumobilizuoti visas lietuvių darbininkų spė
kas Naujojoj Anglijoj.

Antras svarbus klausimas, tai steigimas klasinio 
lavinimosi mokyklų. Gal joks kitas distriktas nėra 
taip silpnas komunistine vadovybe lietuvių darbinin
kų tarpe, kaip pirmas distriktas. Stokuojame mes 
prasilavinusių draugų bei draugių. Todėl reikia la
vinimosi mokyklų. Centro Biuras ketina duoti 
mums mokykloms instruktorių,

Turėsime ir daugiau svarbių reikalų aptarti šia
me susirinkime. Distrikto frakcijų biuras pagei
dauja, kad kuodaugiausiai partijinių draugų bei 
draugių dalyvautų. Tiktai visi būkite laiku. Pasi
tarime dalyvaus ir draugas R. Mizara, nuo Centro 
Biuro.

Tą pačią dieną ir toj pačioj vietoj įvyks Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo pirmo apskričio piknikas. 
Todėl visi draugai vistiek ketina atvykti į Montello. 
Atvažiuokite anksčiau ir dalyvaukite partijos pasi
tarime.

Komunistų Partijos Pirmo Distrikto 
Lietuvių Frakcijų Biuras

I Palaidotas laisvai, be baž
nytinių burtų. Palaidojimu 
rūpinos jo sesuo ir Keistučio 
Draugijos Komitetas, 
keletas gražių gėlių 
nuo draugijų, sesers 
dirbtuvės darbininkų.
tavičius turėjo 42 metus am- 1 
žiaus. Sirginėjo apie 3 metus, j 
nors ir dirbdavo, bet pas I 

, daktarus lankydavosi. Turė- 
žiausią dalyką gali išdeportuo-1 j0 dusulį ir dar kokią vidurių 
ti- • • ■ ligą.

Tas pats Frenzelis irgi stovi I 
ant bado slenksčio ir pasitar
nauja kapitalistams už supuvu
sius “porčius,” kurių gauna iš 
valdžios. Jis laižo ponų batus, 

kad bedar- Į būdamas tarpe darbininkų.
Į Draugijos nariai turi kiek- 
I vienas rimtai pagalvoti,

bininkų priešas.
i ve niekas neprašė aukų, 
rėjai—nedavei. Atsirado 
draugu, kad davė. Viso 
surinkta aukų apie šeši 
riai.

Mes irgi nežinom, gal už sa
vaitės gali iš mūsų kurį de
portuoti. nes šiandien reakci
ja ant tiek įsiūtus, kad už ma-

Norwoode yra du 
žmonės: J. Pakarklis, 
suomet sakosi, kad 
socialistas, nors prie socialistų ' 
nepriklauso nuo 1919 metų,! 

kad ! “revoliucioniškos” drąsos ! 
Kaa:jam netrūksta. Kada ėjo al- 

i maršavimas į valstijos; 
sostinę reikalauti bedarbiams1

Ar tai galima rasti didesnį 
i “revoliucionierių,” kaip Pa- 

kiekvienas karklis? Antras ypatingas 
žmogus yra tai P. P. Kručas. 
Tai tas pats žmogiukas, kuris 
bėgo į Rusiją 1917 metais 
“gelbėti” revoliuciją, bet kada 
ten “nubėgęs” pamatė, kad 
reikės kovoti už revoliucijos 
laimėjimą, tai tas žmogus kaip , 
zuikis nėrė atgal. Ir po 14 
metų'liūdnos atminties kelio-! 
nes, parašė provokacinio turi-1 
nio raštą, kurį provokatorius> 
Pruseika patalpino i savo Į 

' “Klampynę.”
Nemanykit, kad Kručas yra 

apmokamas provo-1 
Visai ne. Į

rius, kad Čia nėra vietos to-, tvirtai susiorganizavę po Ko
kiems laiškams. Tad pirminin- imunistų Partijos vadovybe, ga- 
kas, kitaip negalėdamas nura- ‘ — . .
minti, sulig - įstatymu, atėmė 
ant trijų mėnesių balsą. Susi
rinkimas pirmininko pasielgimą 
priėmė garsiu plojimu. Susi
rinkimas nubaudima užtvirtino 
58 bal. prieš 12. Bet Frenze- 
li^ vis tiek nesisėdo, žiūrėjo

galva 
į sieną, sako: “Geriau aš ba- 

Nelaukim, draugai, jokių ma- du mirsiu, negu imsiu dalyvu- 
: mo klasių kovoj už geresnį 

niekas mums, j darbininkų gyvenimą,” Na, ar 
būvio nepage-’ fQį -miVia rnaaanirj “pasi- 

Vadinasi, Kru
čas pasirengęs mirti, bet ne
ims dalyvumo klasių kovoj ir 
tą pasakymą Kručas įrodė prak
tiškai. Kada ėjo alkanųjų 
maršavimas, tai Kručas ir lan
gus užsisukinėjo. Tas paro
do, kad sklokiškas “revoliu- 

pralenkė ir J. Pa-

lės iškovoti sau geresni būv|.
Tiesa, Frenzelis šiame susi

rinkime ’nieko gero nepasakė, 
tik vis rėkė, kad “komunistai” 
ir “komunistai.” Jis gerai ži
no, kad šiandie reakcija siun
ta ir Komunistų Partija nele- cionierius 
gale, tai mano • berėkdamas , karklį.

AR UŽSITRAUKI?

“Kiekvienas 
ta daro!”

-

7 iš 10-ties rūkytojų užsitraukia 
žinodami—kiti 3 užsitraukia 

nežinodami

IT’STOASTED

AR užsitrauki dūmą? 7 iš 10-ties rūkytojų 
žino jie užsitraukia. Kiti 3 užsitraukia 
to nenumanydami. Kiekvienas rūkytojas 

užsitraukia - nes kiekvienas įkvepia kokią 
nors dalį dūmų, kuriuos jis ar ji ištraukia iš 
cigareto.

Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsitrauki! 
Lucky Strike drįso šį svarbti klausimą iškelti 
. . . dėl to, kad tūli nešvarumai glūdinti net 
ir geriausio, lengviausio tabako lapuose yra 
pašalinami įžymiuoju Luckies valymo pro
cesu. Luckies tą procesą išrado. Tik Luckies 
jį ir turi!

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

It’s toasted



Puslapis Ketvirtas Ketvirtadien., Birž. 9, 1932

(Tąsa)
Namai buvo smagūs, ir todėl tiems, ku

rie kraustėsi iš senų, pakrypusių, su ma
žais ir tankiai skarmalais užkaišiotais lan
gais bakužių, buvo kaip n* šventė. Išbudą- 
vojo 37 naujus namus ir todėl ten perkrau- 
stė tiktai tuos, kuriems labiausiai buvo 
reikalas. Bet tai buvo šventė ir del kitų, 
todėl, kad ir jie žinojo, kad sekantį metą 
bus išbudavota visa eilė naujų “sovietinių” 
namų, ir jie į juos persikraustys. Apart 
37 vieno augšto namų, buvo išbudavota du 
dviejų augštų namai. Vieną iš jų perdavė 
del pavienių gyvenimo ir del vedusių, bet 
neturinčių šeimynų. Ten persikraustė da
lis darbininkų iš senų kazermių. Antras 
didelis namas dar buvo ne visai baigtas ir 
jis turėjo būti baigtas į tris savaites laiko. 
Kas del šio nebaigto namo, pas kasyklų ve
dėją Kovalievą buvo koki tai savo išroka- 
vimai, apie kuriuos dar niekas nežinojo.

Atidarant naujus namus, kalbėjo atsto
vai nuo Komunistų Partijos ir kitų darbi
ninkų organizacijų. Kalbėjo ir Maksimas. 
Kalbėjo jis trumpai. iBet už tai po savo 
prakalbos ilgai klausinėjo pas Kovalievą, 
ką jis mano daryti su antru namu? Kova- 
lievas kalbėjo, kad yra- nori padaryti jame 
visuomeninę užeigą, ypatingai įrengtą del 
atvykstančių įvairiais reikalais atstovų.

—O tai gėda! Visokios komisijos atva
žiuoja, o sename name blogos ir neparan
kios sąlygos.

Maksimas tiktai nusijuokė ir mąstė: 
“Jam tiktai komisijos patenkint.” Jis il
gai apžiūrinėjo naują namą. Paskui pasi
vedė į šalį Skliarovą ir kalbėjo jam, o 
Skliarovas tik galva lingavo. Prieš užda
rant susirinkimą, prie Maksimo priėjo 
Kamenievas; šiandien jis buvo be galo 
smagus, nes persikraustė į naują namą. 
Veidas jo švietė, kaip saulė.

—O koki namai! Tai bent namai!
—Nieko, drauge, kada tu pamatysi drau

gą Aporenką ir kitus “štabo” narius, pasa
kyk jiems, kad visi vakare būtų pas mane, 
—yra labai svarbus reikalas.

- , ----- o-----
•Vakare Kamenievas ir kiti “štabo” na

riai jau rinkosi pas Maksimą. Maksimas 
sėdėjo už stalo ir ką tai rašė.

•—Sėskite, draugai, aš tuojaus baigsiu!
Draugai susėdo, kur kuris rado vietą. 

Tiiom kartu Maksimas baigė rašyti ir už
klausė Kamenievo:

:—Na, kaip, drauge Kameniev, patinka 
nauji namai?

—Puiku! Supranti, koki tai namai! O 
kas svarbiausia, kad dideli langai! Švie
sos tiek daug, o del mainierio šviesa tai la
bai reikalinga. Dirbame po žeme, kaip 
kurmiai, dirbame per valandų valandas 
saulės nematydami. O išlendi iš kasyklos, 
pareini namo, tai vėl kaip kokiame urve— 
langai maži, šviesos veik nėra. O dabar, 
tai bent namai! Šviesos, šviesos tiek daug.

—Sakai, kad dideli langai!—šaltai atsi
liepė Maksimas.

—Dideli langai, tai svarbiausia! Žinai, 
ir juoko buvo: Jūs pažįstate Dildą, jis ka- 
ziminkas ir girtuoklis... Atėjome mes 
šiandien su savo reikmenimis į naują na- 
mą.į Kambarys didelis, šviesus, langai di
deli; visur švara, gražios lovos ir paveiks

lai bei obalsiai! Atsistojo Dildą ant 
slenksčio ir nedrįsta eiti vidun. Paskui 
pasidėjo savo dėžę, išsiėmė rankšluostį, 
naujus drabužius ir eina.

—O kur tu, Dildą, eini?
—I pirtį.
O kada Dildą sugrįžo iš pirties, tai ir sa

ko:—Na, čionai dabar purviniems vaikš
čioti negalima! Ir kortomis lošti taipgi ne
galima, po kairei pusei Leninę paveikslas, 
o po dešinei—Markso, na tai kaip čia loši?

Visi draugai su atyda klausėsi Kamenie
vo pasakojimo.

—Dideli langai,—užsimąstęs prakalbėjo 
Maksimas.—Na, ir darbo yra, draugai. Da
bar aš turiu pasiūlymą jums.—Visi kie
čiau susispaudė aplinkui Maksimą, o jis 
tęsė.—Aš peržiūrėjau sąstatą mūsų kom
jaunimo, ir paveikslas, kurį Gaidas nupie
šė laike vieno pasikalbėjimo, yra teisingas. 
Štai ištisa eilė draugų gyvena baisiose są
lygose. Į naują kazermę persikėlė tiktai 
nedidelė saujelė komjaunimo. O kiti gy
vena senoje kazermėje. Prie to, daugelis 
draugų negali sugyventi su seniais, kaip ir 
Železniakas. Vėl yra eilė pavienių drau
gų, kuriems sunku verstis. Tas viskas at
siliepia ant komjaunimo kuopos ir mūsų 
veikimo. Toki įvykiai, kaip Alešino nelai
mė, vis tai yra išdavas gyvenimo sąlygų. 
Nors nedidelis mūsų miestelis, bet dauge
lis mūsų draugų vargingai gyvena. Suei
name j kuopos susirinkimus, diskusuoja- 
me, o išsiskirstome ir vėl per kokį laiką 
vienas kito nematom, ir nuo to kenčia mū
sų darbas. Reikia taip sudaryti sąlygas, 
kad būtų daugiau ryšių tarpe komjauni
mo. Ir štai, draugai, aš sugalvojau, kad 
mums reikia organizuoti komuną. Paim
kime tą didelį namą, kuris dabar jau bai
giamas, ir organizuojame gyvenimo komu
ną. Tuojaus pradėkime užrašinėti liuos- 
norius, kas nori, tie įeina. Gyvensime žmo
niškai, komunistiniai. Na, ką jūs manote 
apie tai?

—Gerai! Puiku!—šaukė Kamenievas.— 
Puiki mintis!

—Sutinkame!
—Tverkime komuną!
—Reikia, būtinai!—Visi smagiai kalbėjo 

ir juokavo.
—Nu štai, draugai, taip ir padarysime, 

—kalbėjo Maksimas, kada draugai nusira
mino.—O kada komuną sutversime, tai aš 
paliksiu jus ir važiuosiu į miestą mokintis. 
Pasimokinsiu metus kitus, o paskui į Sver- 
dlovo universitetą.

—O kaip mus paliksi?—nesmagiai pra
dėjo Kamenievas.

—Nu kaip mes našlaičiai liksime?—veik 
su ašaromis pradėjo Miščenka.

—Taip, draugai, aš manau,—kalbėjo 
Maksimas,—kada mes sutversime komuną, 
tai “komunarai” bus energingi kovotojai, 
jie sudarys kuopos branduolį ir tada kom
jaunimo kuom-veiks gerai!

—Tas tąPuesa, tik reikia greičiau imtis 
darbo,—atsiliepė Aporenko.

—Bet kažin, ar mes gausime namą?
—Kažin ar sutiks atiduoti namą d. Ko- 

valievas?
—Pakariausime!—Maksimas atsistojo ir 

dar kiečiau tarė—Pakariausime!
(Tąsa^bus).

tų kraštų. Tas parodo au
gimą nesutikimo tarpe An
glijos ir Franci jos.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Į GRAND RAPIDS, MICH. NEWARK, N. J.

HUDSON, MASS.

L. P. Kliubo piknikas įvyks nedė
lioję, 12 birželio, prasidės 12 vai. 
dieną. Taigi visi ir visos skaitlin
gai atsilankykite į šį pikniką. Ren
gėjai rūpinasi, kad svečius paten
kinti. Turėsime įvairių valgių ir gė
rimų. Labai graži vieta, kur pikni
kas atsibus, didelė pieva ir gražus 
pušynas. Kviečia visus Rengėjai.'

KELRODIS: Kelio vardas Old 
Stowe Road, išeina iš Cox St., už ka
talikų kapinių, trečia farma už bu
vusios Likšio farmos.

(136-137)

Tarptautinis Dąrbiriinkų Apsigyni
mas. rengia pikniką, kuris įvyks 12 
d. birželio (June), 1932, Workers 
Cooperative Camp. Bus šokiai, žais
lai ir taip toliau. Pradžia 10:30 vai. 
vakare. Bus paskirta dovana “Wrist 
watch”, kas turės laimingą numerį, 
tas laimės jį. Tikieto kaina 10 cen
tų. Pelnas nuo šio pikniko eina ap
gynimui 5 draugų, kurie“ buvo areš
tuoti gegužės 9 d., prie City Hali 
demonstracijoje ir vienas iš areštuo
tų, drg. Killep, tapo nuteistas 45 die
nom į kalėjimą. Tą bilą reikia ape
liuoti j augštesnį teismą, o kitų ke
turių teismas įvyks birželio 17-tą. 
Taigi dabai* T. D. A. labai reikia pi
nigų. Todėl gelbėkime savo drau
gus kiek išgalėdami. Komisija.

(135-136)

DETROIT, MlCH.

EASTON, PA.

Didelis ir smagus piknikas “Dai
ly Worker” ir “Vilnies” naudai. 
ALDLD. 13 kp. rengia smagų pikni
ką nedėlioję, 12 d. birželio, Bushkill 
Park. Visi Kaštono ir apielinkės 
darbininkai yra širdingai kviečiami 
dalyvauti ir tuomi paremti darbinin
kiškus laikraščius “Daily Worker” ir 
“Vilnį”, nes visas pikniko pelnas 
jiems skiriamas, čia bus geriausia 
proga • linksmai laiką praleisti, nes 
vieta labai graži, yra maudynės ir 
kiti patogumai. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Bus visokių žaismių ir 
pamarginimų.

Prasidės 11 vai. ryte. Įžanga vi
siems veltui.

Kviečia Rengėjai.
(136-137)

A.P.L.A. 47-toš kp. mėnesinis susi
rinkimas bus sekmadienį, 12 d. bir
želio, 9 vai. ryte, Lietuvių Svetainė
je. 25 Gatvės ir W. Vernon High, ant 
3-čio augšto.

Visi nariai nesivėluokite' ateiti, nes 
yra daugelis svarbių reikalų ir bus 
renkami delegatai į nepaprastą A. 
P.L.A. seimą-suvažiavimą. Tai šis i 
susirinkimas yra svarbus, svarbesnis . 
už visus kitus. Neatsilankiusieji Į i 
susirinkimą papulsite po bausme.

Rašt. V» A. Norkus.
(135-137)

PATERSON, N. J.

SCRANTON, PA.

• LDSA. 54-tos kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioję, birželio 12 dieną, an
trą valandą po pietų, paprastoj vie
toj. Visos nares dalyvaukite, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

O. Janušauskas.
(136-137)

SCRANTON, PA.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
82-ros kuopos susirinkimas įvyks 12 
dieną birželio, 1932 m., kaip 1:30 
vai. po pietų, ant Vinkelstein sve
tainės, 110 W. Market St. Visi na
riai pribūkite į susirinkimą, nes yra 
svabių reikalų aptarti.

Sekr. J. Norkus.
(136-137)

BRIDGEPORT, CONN.

Liet. Darb. Susivienijimo Am. 35 
kuopos susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, 9 birželio, 7:30 vai. vakare, 
407 Lafayette St. Visos narės da
lyvaukite susirinkime, nes turime 
daug svarbių tarimų ir apkalbėjimų 

j atlikti.
• “ Org. Nuvaikiene.

(136-137)

MINERS MILLS, PA.

ALDLD. 170 kuopos piknikas 
įvyks nedėlioję, 12 birželio, ant Li- 
nevičiaus farmos. Tai bug labai pui
kus ir linksmas piknikas, turėsime 
skanių valgių ir* gėrimų. Dešrų su 
kopūstais ir kitokių skaniai paga
mintų valgių, bus visiems iki so
čiai. Taipogi bus programa, dainuos 
Wilkes Barre Aido Choras ir, vei
kiausia bus ir kalbėtojas. Tat kvie
čiame visos apielinkės lietuvius skai
tlingai susirinkti, pasilinksminti ir 
paremti darbininkišką judėjimą. Nuo 
šio parengimo likes pelnas bus ski- 

l riamas darbininkiškam judėjimui.
Į - ' (136-137)

HARTFORD, CONN.

YOWGSTOWN, OHIO

Nacionalč jaunimo diena 
šiais metais praėjo gerai ir 
sėkmingai. Pereitais metais 
Jaunimo Dienoje dalyvavo net 
iš kelių valstijų jauni darbi
ninkai, bet jų buvo daug ma
žiau, negu kad šiais metais 
vien tik iš vieno distrikto. 
Šiais metais darbininkuose pa
sirodė dar didesnis karingu
mas, tai policija jau nedrįso 
jaunuolių demonstraciją pa
skandinti kraujuose.

Demonstrantų dalyvavo 
apie 1000, o kiti keli tūkstan
čiai, tai ėjo šaligatviais. Jau
nimas dainavo revoliucines 
dainas maršuodami gatvėmis. 
Kaip pereitais metais jauni 
darbininkai , pasakė, kad ne
paisant policijos užpuolimo 
jie vėl ateis į šį miestelį,—taip 
ir išpildyta. Jaunimas , susi
rinko ir.tik daug karingesnis

ir skaitlingęsnis.
Šita darbininkų demonstra-1 

ei ja jau parodo, kad darbinin- 
Į kų revoliucinis judėjimas ^il
ga. Tai parodo ir tokiems, 
kaip renegatas Pruseika. Ji- 

•sai sako, kad Partija visur 
smunka. Gi faktai parodo, 
kad Partija ir jos veikimas ky
la. Darbininkai nėra bAjliai, 
jie kovos.

Birželio 9 dieną rengiama 
masinis mitingas gynimui 
Scottsboro i jaunuolių. Visi 
darbininkąi jame turime daly
vauti.

Birželio 12 dieną metalo 
darbininkų lyga rengia pikni
ką, kuriame visi darbininkai 
ttirime dalyvauti, nes ši orga
nizacija rūpinasi darbininkų 
reikalais. Piknikas įvyks: 
Stop 28, Sharon Line.

Birželio 27 dieną btis bedar
bių darbininkų susirinkimas ir 
maršavimas prie 

(Kompanijos raštinės.

ninkai reikalaus pašalpos be
darbiams darbininkams po 10 
dol. į savaitę. Taip pat bus 
reikalavirųai, kad / 1 kompanija 
užmokėtų už darbininkų nau
dojamą gazą, elektrą ir stu- 
bų randą.

Bedarbiai reikalauja ir me- 
dikalės pašalpos, nes darbinin
kai neturi kuo mokėti gydyto
jų bilas, o medikalė pagelba 
jiems labai ■ reikalinga. Svei
kata reikalauja užlaikymo. 
Gydytojų yra, kurie neturi ką 
veikti, bet darbininkai negali 
jais pasinaudoti, nes neturi pi
nigų.

Saulėtekis.

Liet. Sūnų ir Dukterų draug. ren
gia didelį pikniką, kuris įvyks sek
madienį, 12 birželio, Lietuvių Par
ke/ ąSta. Glastonbury Line, pradžia 
1 Vai. po pietų. £ Visi lietuviai daly
vaukite šiame piknike, nes tai bus 
vienas iš geriausių piknikų. Bus 
puiki orkestrą šokiams, skanių už
kandžių ir minkštų gėrimų.

Taipgi visi Liet, ir Sūnų draugi
jos nariai isitemykite, jog šios drau
gijos susirinkimai dabar bus laikomi 

į Laisves Choro svetainėje, 59 Park 
į St., kas antras ketvergas kiekvieno 
' mėnesio, 7:30 vai. vakare.

Prot Rast. J. Kazlauskas.
(136-137)

» • .

BRIDGEWATER, MASS.

T.D.A. .susirinkimas įvyks seredoje 
8 d .birželio, 7 vai. vakare, Over 
Globe dirbtuvėje. Turime svarbių 
reikalų aptarimui bėgančiais klausi
mąją. Svarbiausias reikalas, tai pri- 
sirengimas prie šėimyniško išvazia- 
vifrio ir išrinkimas darbininkų. Iš
važiavimas atsibus Liet. Taut. Namo 
Parke, Montello, Mass., 26 d. birže
lio (June).

(135-136)

CAMBRIDGE, MASS.

London. — Gautas-prane
šimas iš Franci jos, kad pre
mjeras Heriot nesutinka su 
Anglijos pasiūlymu panai
kinti mokėjimą reparacijų,

^.LUltai yra, karo skolų, kurios 
Darbi-1 liečia atbudavojimą nuterio-

Republic

ALDLD. 8 kuopos, APLA. 58 kuo- 
posašr Lietuvių Darb. Susivienijimo 
62 kuopos rengiamas didelis pikni
kas su pietais įvyks 19 birželio, ant 
Jūaduko formas, Bradford, Mass. 
Vietos ir apielinkės lietuviai yra šir
dingai kviečiami atsilankyti.

•( Komisija.
_ , (135-136)

----- u----------------- /

WORCESTER, MASS.
T.D.A. 13 kuopos susirinkimas bus 

sekmadienj, 12 d. birželio, 10:30 vai. 
ryte, lietuvių svetainėje, 29 Endicott 
St. Visi nariai malonėkite susirinkt, 
nes yra svarbių reikalų aptarimui.

...... Ql’^
(135-136)

L.D.S.A. 10-tos kuopos suąirinki- 
mas įvyks birželio 10 d. 7:30 vai. 
vakare 79 Jackcon St., Kubio Sve
tainėje.

Draugės malonėkit atsilankyti pas
kirtu laiku, nes yra daug svarbių 
dalykų, kaip tai delegačių, komisijos 
ir rengimas prie pikniko, kuris bus 
liepos 10 d.

Organizatorė.
(135-136)

site sodną. Mašinoms važiuojant 
per Liberty Tunelį, išvažiavus iš tu-r 
nelio reikia suktis po kairei į Pio
neer Avė. į kalną iki Brookline 
Blvd, ir važiuokite iki Edgebrook 
Ave.

Bus žaislų, dainų prakalbų ir kito
kių įvairumų. Kviečiame skaitlingai 
susirinkti. Rengėjai. 135-136)

PHILADELPHIA, PA.

PITTSBURGH, PA.

Pittsburgho ir apielinkės Priešfa- 
šistinis komitetas rengia labai gražų 
išvažiavimą, kuris įvyks 10 liepos, 10 
vai. ryte, drg. M. Pudniko sodne, 1911 
Edgebrook Ave., Brookline, Pa.

Važiuodami imkite karą No. 36 ir 
važiuokite iki Edgėbrook Avė., išlipė 
eikite žemyn apie 5 minutes ir ra

>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

Penktadienį, 10 birželio įvyksta 
svarbus susirinkimas, kuriame pre
zidentinių rinkimų kampanijos dele
gatai, sugrįžę iš Chicagos konvenci
jos, kur tapo formaliai nominuoti 
Komunistų Partijos kandidatai W. Z. 
Fosteris ir J. W. Ford, išduos rapor^ 
tus. ’ Susirinkimo vieta: 8th St. ir 
Girard Ave. Pradžia 8 vai. vakare. 
Lietuviai darbininkai privalo skait
lingai susirinkti.

P. Puodis.
(135-136)

SKAITYKITE KNYGĄ RELIGIJA
Tiktai išėjo iš spaudos Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugijos 34-tas leidinys “Religija ir Jos Socialė Reikšme”. 
Knyga turi 250 puslapių, daug paveikslų 
ta ant geros popierps ir gražiai apdaryta 
yra

ir braižinių, atspausdin- 
audeklo viršeliais. Joje

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

sekami dalykai išaiškintii: <♦>

Tarptautinis Darbininkų Apsigyni- I 
mo Sekcija, Paterson, N. J., rengia I 
bankietą 11 d. birželio (June) 7 v. j 
vakare, 3 Governor St. Paterson , 
N. J. Pelnas yra skiriamas delei i 
vedimo teismo 5 Patersono suareš- i 
tuotų darbininkų laike streiko, kurie 
yra infremuoti ant Murder Charge, , 
taipgi delei vedimo teismo Scottsbo
ro 9 jaunuolių.

Draugai darbininkai, dalyvaukie 
šiame parengime, kad sukėlus kiek 
nors finansų delei vedimo taip svar
baus teismo.

Užkviečia Tarpt. Apsigynimas 
(135-137)

Atsišaukimas J Arizona ir Co
lorado Valstijų Dienraščio 

Skaitytojus
Del silpnos sveikatos, gydytojų 

patartas noriu važiuoti tūlam laikui 
apsigyventi bi kurioje iš minėtų val- 
stiių. Prašau draugų suteikti man 
antrašą, kur galėčiau apsistoti. 
Siųskite sekančiu antrašu: B. Yuš- 
kauskas, Box 253 West Frankfort, 
Ill. Už suteikimą antrašo, busiu j 
nuoširdžiai dėkingas.

(135-136)
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Kokie jie yra?Kiek yra pasaulyje tikėjimų?
Iš kur atsirado tikėjimai ir kaip jie keitėsi?
Kokis jų tarpe skirtumas ir kokie panašumai?

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

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

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

ALDLD. kuopoms ir nariams platinimui tik po 
centų. O kas stos šiemet į ALDLD., tas gaus šią puikią kny-
VELTUI. Visus užsakymus siųskite šiuom antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS

<♦>
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Brooklyn, N. Y.Ten Eyck St.46 <♦>
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS / ?

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

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

dėl darbininkai turi apie jas žinoti, kadmokėti nors dalinai apsiginti.
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjpvimas, Įsidrėskimas. e 
Kraujingųjų žaizdų ypatebė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar. rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai^ narių pertempimai? 
Kaulų perlauzimai ir jų šipuliai. z 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų, priežaščių. 
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

ė

.o

y

M

2 
o

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerkles votis, influenza, gripas. 
Šiltine ir dėmėtoji šiltinė . 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegintas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas. 
Rauplės ir vėjarauplės. 
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir 1.1. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. 
Šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žęlės. 
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas.
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

mas. w . 1
Plaukų slinkimo priežastis. * 
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su

žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

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

šia knyga gaus dovanai

‘LAISVE,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
ŠMIElUFim
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Runkdiy Streikieriai 5.0C9 Darbininku ^er'burgi!s d:i.r°. siickap-us'n , o e h- mano paneisti Vokietijos,
Sunkioje Padėtyje Fosterio Prakalbose ______ I Y’l. - ■

J 1 monarchine. Tarnaus kitu
daviniai užginčija šiuos pa-1

y >iiro • $ *v® Č5 v*. *is 3iA 3-cbo Apsmao auvaaavimo
CARNEGIE, Pa — 29 d. ge-

MILWAUKEE, Wis. — ,skalus.
Apie trys tūkstančiai darbi-1 _____________
ninku susirinko pasiklausy-'rL. s s .

,ti prakalbos drg. Fosterio, j tniang Kai-Sliek ISuUfiie į 
Komunistų Partijos kandi- Hankovą, kad Išgelbėti 

Uz dato į Jungtinių Valstijų ~ -
dienos kitos runkeliai pasie- prezidentus.
kia tą laipsnį augimo, kuo- mas buvo parke. Paskui ki- i
met ravėjimas pasidaro bū-,^as susirinkimas buvo sve

tainėj, kurion darbininkai 
'netilpo, susikimšo jki pus- 
1 antro tūkstančio. Abejose

SAN FRANCISCO, Calif, i 
—Ateina sprendžiamas mū
šis tarpe bosų ir cukrinių 
runkelių streikierių, kurių 
armija siekia 18,000.

šis susirinki- iSaV0 SPikaS

7. S. Bakanas padavė skun- 
žės atsibuvo SLA. 3 ;Apskri- dą ant apskr. organizatoriaus 

APLA. 3 B‘ Pivariuno, kad būk Pivariu- 
!nas, nuvažiavęs į New Kensing
ton, Pa., ir labai peikęs socia
listų skitą, o labai gyręs fašis
tų. Bet tikrų įrodymų neturė
jo, nes tik Bakanas sakė, kad 
jam toki ir toki nariai sakė,

I č i o s u v a ž i a v i m as
i kuopos svetainėje. Šis- suva
žiavimas, apart apskr. valdy- 
j bos bei komisijų raportų, taip- 
1 gi padarė ir kelis nutarimus: 
i 1. Delegatas K. L. įnešė, kad

I 13—S. Orban. R. F. D. 
Pa.

14— Geo. Urbonas, 484 
dock. Pa.

15— P. Kavaliauskas, 800 
Pa.

16— GI. Šileika, 142 Pine 
Levine,' 242 Penn

Turtle Creek, Pa. 
Prcikfta, P. O.
Va

Pa.

42, Rice# Landing, 

Library St., Brad- 

Todd St., Aliquippa, 

St., Nanticoke, Fa. 
Ave. Extension, 

P. O. Box 201, Minden, I 
I 

Mansis, P. O. Box 65, Slovan, Pa. I 
ha jo i if..

17—K.
19— j.’

W
20— L. 
22—P.

N.
24— P.

25— J. DielininkaitiH, 41

223 E. Mahanoy Avė.,
Baluti#, Box 24, Wil#onvllle, III. i 
Kubilikii, Box 286, Coal Cen- j

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

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

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

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

414

El-

St.

tinas. O darbininkai strei
kuoja. Bosai deda despera
tiškas pastangas streiką su
laužyti. Apie 250 darbinin
kų suareštuota.
skebų atgabenti, bet nela
bai sekasi. ■ jx. % -.a, ’ .' islame miesto yra valdžioje.

Darbininkai laikosi kovos'Jisai nurodė, kad tiktai Ko- 
lauke, bet jų padėtis be ga-jrnunistų Partija yra darbi- 
lo sunki. Iš vienos pusės 
teroras, o iš kitos alkis. 
Darbininkų T a r p t a utinė 
Pagelba renka aukas del al
kanų streikierių bei jų šei
mynų sušelpimo.

Bandoma i tūkstančių publikos.
Drg. Fosteris nuplėšė nia

uka nuo socialfašistu, kurie
J 4- -u ; • • * • •

.ninku klasės reikalų gynė
ja. Per abu susirinkimu 
šimtas darbininkų išpildė 

■ aplikacijas i Komunistų

Minn

Gal bus Žuvę Visi 23

MINNEAPOLIS,
—Pirmadienį čia kalbėjo d. 

’Fosteris dviejuose susirin
kimuose. Abi svetainės bu
vo užpildytos darbininkais, 

— i o kurie netūno, tie klausė A 7
bai- prakalbų, būdami gatvėje, 1 • J • J •

CLEVELAND, Ohio. 
Dėlei eksplozijos kilo 
sus gaisras Ellington apart-tnes buvo įtaisytas garsia 
mentų name. Gyveno iki'Raibis, 
dvieju šimtų žmonių. Jau i---------------------
tikrai žinoma, kad vienuoli-; Uik Rį y
ka žmonių žuvo, bet dvyli-' . J J 
kos dar nesurandama. Spč- j Liepos 31

Vokietija Laikys Rinkimus

‘Times”
pranešaj respondentas 

• Shanghajaus:
“Sukilimai tarpe naciona

listinės armijos kareivių 
Yangtse klonyje prasidėjo

i plačiausiai. Generolas 
Chiang Kai-shek šį rytą ap
leido Nankingą ir išvažiavo i

ii Hankowa, kur jis paima' 
komandavoti k a m p a n ij ą'' 
prieš komunistus ir prieš 
sukilėlių spėkas. Visą pa
ri c t į p a v o j i nga i a p s u n k i n o , 

.suikilimas visos vienos divi
zijos ir vienos brigados, 
[kurias komandavojo Chcn
■ Tiao-yuan, buvęs Anhui 
i provincijos gubernatorius.”

Tas tik parodo komunisti- 
;nių spėkų augimą Chinijo- 
■je.

IS

apskritys stoja už tuos visus ŲeĮ nariu parašo nebuvo po 
narius į Piki. Tarybą, kurie skundu padėta.
daugumą balsų.gavo rinkimuo- kad skundas greičiau

apskr. stoja Bakano išgalvotas.
Mat, dabar SI

narius Į. Piki. Tarybą, KaS reiškia, 
■paties S.

so. Kas reiškia, 
ir už Jurgcliutę. Už tą Jur- 
geliutę, kuri savo frontui su- Į apskrityje eina didelė 

|pe- socialfašistu ir 
■ apskričio kontrolę. . Dabar aps- 
l kritį kontroliuoja socialfašistai 
įir tikrus fašistus jie dabar la
ibai smarkiai atakuoja. Todėl 
į Pivariuno jie kitaip negalėda
mi iš apskr. organizatoriaus 
prašalinti, tai ■ “draugas“ S.

y1*' Bakanas padavė skundą ant Pi- 
-Ljvariuno ir didžiuma delegatų

3-čiame
i kova tar- 
fašistų už

jama, jog ir jie yra 
gaisre.

žuvę

San Salvador. — Birželio 
8 d. buvo jaučiamas žemes 
drebėjimas, kuris pasikar
tojo tris sykius, 
nepadaryta jokių.

i Traukinio Nelaimėj 
Sužeista 50 žmonių

•: BERLYNAS. — Vokieti
ja skelbia naujus rinkimus, 

į kurie manoma turės įvyk
ti liepos mėnesio 31-mą die-j101^^’ 
ną. Gandai paskelbta, kad i

..... Vokietijos m o n a r c h istai j Easton, Pa 
Nuostolių ruošiasi imti galią į. savo eks-kareivių

. rankas. Sakoma, kad Hin-! Washingtona

ADEANS, N. J. — Birže
lio 7 d. čionai ekspresinis 
(traukinys įbėgo į anglies 
I pilną vagoną. Nelaimėje 
‘apie įlenkiąs dešimtis žmo
nių sužeista. Traukinys va
žiavo iš Atlantic City į New 

■ Yorka. I * v

‘teikė $25,000 SLA. pinigų, 
kaipo paskolą, K. L. padarė

: didelę klaidą tokį Įnešimą pa
dalydamas ir visi, kurie už ta 
Įnešimą balsavo.

2. Priėmė užgynimo rezoliu- 
redakcijai ir 

vienybiniams : 
Papeikimas Pild.

Tai. už tai, kad neuždėjo Dr. pripažino Pivariuną kaltu.
Viniko ant rinkimų baloto. 4. i Pivariunas būtų niekinęs so- 
Nutarė sekančiame seime sto-! cialfašistus, bet vistiek Pivariu- 

| ti už visišką atmetimą nau- į nas tapo iš org. išmestas, o jo 
jos konstitucijos. Prieš naują j vieton išrinktas Povilas Dargis, 
konst, labai smarkiai kalbėjo huris eina su Mažiukna ranka 
Mažiukna ir Bakanas, taip j 1,ankon. Diaug’as Bakanas 
, . . v . . . , - vra specialistas skundus gamin-i pat gerai uzpipirmo adv. juo-P. 1 .. , , . , ,x. v . , . . . ; ti, nes lis du metai atgal pa-
palto uz patekimą tokios gamino skundą anl j. Gatavee- 

! hngos konstitucijos clcj darbi-, ko> SLA. 128 kuopos nario, ku- 
i irimui. Bet mos pažiūrėsime, i rj anį savo rašomos mašinu- 
Į kaip jie seune laikysis? Jeigu jžemaitiškai supliurpė ir su 
j jiems lieps Foitunatas. stot; pilnu ‘pritarimu J. Čirvinsko ir 
; už naują konts., tai jie pilnai j E. K. šiurmaitienės. Kuopos 
i stos ir kitus ragins stoti už U, 
I konstituciją.
I 5. Nutarė, kad duos tu kuo 
I pų delegatams pavalgyti vėl 
i tiri, kurios kuopos neišgale: 
(savo delegatams suteikti pra

ci.ją “Tėvynės 
papeikimą

Pivariunas būtų niekinęs so-

Link Ct., Maspeth,

Powersdale

Eckert St.,

Cibulskis,
Y.
Sodeikia,

Young»town,

lo, N. Y.
26— J. Šoris,

vilie, Pa.
27— Motiejus 
29—Antana#

ter, Pa.
80—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 

ton, III.
32—L. Tilvik 
te8—A. B.

Grand Rapids, Mich.
Autiiejuitis,

ton, III.

70-42

1324 
Ohio.

Avė., 

Jluffa- 

Girard-

Ben-

D.L.K.K. DRAUGIJA

DETROIT,
VALDYBA

J. Liubertes.
pagelbininaas, M.

raft. I’._
Ovcraitis,

Vegela,

MICH.
1931 m.:
4177 Ashland 
Birbenąs,
6388 Sparta

Gyvis,
7148 Mac Kenzle

4689 Brandon

7715 Dayton

Avė.
Avė.
Avė.
Avė.

Avė.

38 N. 7th St., Easfon, 
Shatkui, 1256 Scribner

Box

Vine
So.
Box

E. 4 th
Autumn

84— J. Auliiejuitis, P. O.
ton, III.

85— K. Bagdonai, 114 N. 
kin. Pa.

36—Joo Pečeliūnas, 1009
P. O.

102
r,u ..

1388 Andru#

113 Royal- I 

St., Shamo- | 
Hobson St., i
568, Castle I

i St., West
Ave., Col-

St., Akron. , _ 

400, Benld, |

kin. Pa.
Pečeliūnas, 

Harrisburg, 111.
Aimanas, 1 

Shannon, Pa.
88— M. . Tnre”!ien5, 

Frankfort. III.
89— Tony Zedolek, 

linsville, III.
40— Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. Guziavičienė, P. O. Box

111 ; - ;42— Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner, : 
Ill.

48—M. Ungevlčienė, 424 Fordney Ave., į
Saginaw, Mich.

44— Ona Noreik, 709 Maple St., Zeigler, III. :
45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy,

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

Ind.
47— J. K. Alvina#, 2322 Scottcn Aye., De

troit. Mich.
48— J. Sabaliauskas. 416 Coal 

ersville, Pa.
19—A. Matulevičius. 279 So.

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 420 Pres#ly

Pittsburgh, Pa.
51— P. Maslaveckas, 69 S.

Wilkes-Barre, Pa.
52— Antanina Mikužiene. 2545 W.

Chicago. *TT.
53— J. GudiSauskas, 437 Elm St., Tamaqua, 

Pa.
54— Geo. Braknis.

Pontiac, Mich.
55— V. Bionskis,

ington. Pa.
56— V. Glaubičius, 316

Wilkes-Barre. Pa.
57— John Norkus, 351

ton, Pa.
58— J. N. Valanchausky, 

Brighton. Mass-

87—L.

222

970

Pirm.
Pirm.

Nutarimų
Turto ra;
Iždininkas A.

KASOS GLOBĖJAI: 
O. Cantarienė,
O. Zigmuntienė,

Susirinkimai atsibus 
dienj kiekvieno mėnesio. 
Lietuvių

Ave.1242 Solvay

9534 Russell St. 
kas ketvirti} nedel- 

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

1 St.
5th

st.. :
Empire

43 rd St.

! Crystal Lake Dr., 

Alson Ave., Wash- j 

George Avė., N. End, 

Ferdinand St., Scran- 
" 1

11 Bigelow St., I

Valdyba 1932 Metams

Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.
Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha

milton St.
Prot. rast. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
M‘n'lFin. Rast. A. Lukaitis, 591 Ave. A 

street i<asierius F. Lukaitis, 352 Avė. C 
n. s. Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 

. st.. i Avė., M. Višniauskienė, 9 W.
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 
St.
seyville Rd.

15th 
944 

21st 
20th

C. K. šiurmaitienės.
u.sirinkime tą skundą pervarė

• ir Gatavecką suspendavo nuo 
! balso ant metu. Mat, tie minė- 
•ti žmonės bijojo, kad Gatavec
kas nebūtų išrinktas delegatu 
į Chicagos seimą. Kuomet su- 

, ± J įspendavo Gatavecką, tai išrin-
. gyvenimą laike seimo, _Betto-,j.o gjurm.utierię, kuri, kaip ži- 
1 kis delegatas turės turėti nuo . noma; g j0 su gegužiniais ir su 
:savo kuopos įgalioj imą,( kad ■ p0{jcjja prieš progresyvius de
giam būtinai yra rejkalmga su-;legatus chicagos seime.
'teikti maistas laike seimo. 6. j 
į Nutarė paaukoti $25 “Dainos”; 
; Chorui, 
ycialiC; C™ visuomet paša-' ‘į“ b.

I koja, ^kad daile yra beparty-, jr g. pagamino skundus ant 
'VIS*va • . ' r ' , > i čirvinsko ir Gatavecko. Tie

skundai jau yra pasiekę Pildo
mąją Tarybą. Nors po teisy
bei tie skundai yra tikra pro
vokacija ir visiškai nepamatuo
ti, bet vistiek tie žmonės, jeigu 
jie ant ko užpyko, tai jau žiū
rėk ir smala verda su skundų 

! pagelba.
žinant, kad Lietuvoj socialde

mokratai arba socialfašistai yra 
žvalgybininkai, 
kuoja visokius 
darbininkus ir 

‘valstiečius, tai 
“draugas” S.

Bet kuomet J. Čirvinskas už- 
i pykdė šiurmaitienę ir Bakaną 

yra po kontrole f jį SLA. 128 kp. susirin-

-r

t-
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VIENYBF.S DRAUGYoTft 
MONTELLO. Mass.

V a! a y t> a 1931 metam:
W. Gelusovičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

Pirm.
Pirm. .

256 Ames St.
Nutarimų raftt. J. Striplnis. 

49 Sawtelle Ave.
Turto raftt. K. Venelauskin, 

12 Andover St.
Ligonių raftt. 

153 Ames 
Iždininkas M.

9 Burton
Iždo globėjai:

B. Zdanavičių, 1 
vičia, 86 Webster St. 
Marftalka. A. Barkauskas, 
102 Huntington St.
Visi Monteii. Mass.

S.

V.

B.

Pinkevičius,

Paulauskas,

Barkauskas,

121

228

255

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO III APSKRITYS

MEADOW GROVE

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

Bangos Choras, Elizabeth, N. J

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 pamarginimai. Bus ir sporto žaislų.

Tad visi darbininkai ir- darbininkės esate kviečiami dalyvauti šiame parengime. 7 L.D.S. yra darbi
ninkų pašalpos ir apdraudos organizacija. Kiekvieno darbininko yra pareiga dalyvauti šios organiza
cijos parengime ir būti jos nariu.

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 Avė. ir pasi
sukite Cedar St. ir eikite taip, kaip viršuj nurodyta. Šekit sainas (iškabas). Bręokside Place eikite iki Divi-> 
sion Avė., ir eikite po kairei, ten ant Divisiori Avė. rasite pikniką.

f
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3
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S

3

/ I

kurie išprovo- 
skundu.s prieš 

varginguosius 
nėra dyvų, kad 
Bakanas, kaipo

i socialistas, tokiais skundais už- 
i siima prieš tuos žmones, kurie 
! kitaip protauja, negu socialfa- 
I šistai.

šiame suvažiavime buvo apie 
I pusė tuzino progresyvių dele- 
j galų, bet jie didžiumoj sykiu 
I balsavo su socialfašistais, o tai 
! darė didelę klaidą. Ateityje 
; turėtų tokių klaidų vengti. Be
je, buvo ir vienas komunistas, 
I kurks visuose klausimuose Jbal- 
jsavo sykiu su socialfašistais ir 
j Pivariuną pripažino kaltu, o 
j Bakaną ir Mažiukna “teisin
gais”. Tai yra didele klaida su
sipratusiam darbininkui.

Ne Delegatas.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTKO KOMITETO 
ANTRASAI

p. L.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

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

Clark PI. 
Iždininkas 

Clark PI.
Nu t. Sekr. 

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. .L
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 80 

Dayton St.
I I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 

\\ Glendale st., j. Bale-. 144 So. Park St., II Iždo Gkbėjas 
Į J. Krakauskas, 300 First St.
I Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 

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

Įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie
no mėn., L. L. svetainėj, 269-78 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare. 

------ .................................................... . . .. ■

M. Jazukevičia.
St.

Miftkini#,
St.
P. Kruftas, 141 Sawtelle Ave..

PITTSBURG HO IR 
PRIEŠFAŠISTINIS

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

A PI ELI NK ĖS 
K-TAS, 1931:

354 Marguerite 
Pa.

B

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos i v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvinis, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

LUTVlbįAS

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

HUES S

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius <♦>

1439 South 2nd Street

4>i t

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

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

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:

A. ANTRAŠAI 
Rodgers. 
Pittsbiigh, 
Stašinskas,

I A.
Pirmininkas

! Corliss
■ Vico pirm. ___
> Kennin°tlon, Pa.
■ Sekretorius J. Gaeiunas, 626

McKees Rocks. Pn
Iždininku* -I. Ye«udnvičiu«. 

New Kensington. Pa.
Iždo cflobčjaif—
G. Urboną#. 434 Library St.,
J. U',l'O#a8, 1925 Harcums 

Plttabnrgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI

Sekretorius ir nntrnftas.
8409 Carson St. Corliss 

St., Carnegie 

A.vez. Shenan- 
'Nt on roe St., 

Atqrden Ave.

7— J.'~ D. Šiiekas,” 8121 Elroy Ave., Brent, 
wood, Pn. .,

8— W. Ručinskas, 2810 Sarah St.

F.
Sla., 

K.

1932 M.
212 Florien 

Pa.
Box 655,

Woodwarad

538

St.,

Nevi
Avė,

3rd Ąve..

Braddock, Pa.
Way, S. S.,
Avė.,

Kp.
2 P.
Sta., 

, 3—P 
I P*.
1 4—St. Kuzmickas,
, doah. Pa.,

5— M. .. Glaųblčius.
McAdoo, .Pa.

6— S.. Xolksni».
i Čievelartd. OhlO. i r

wood. Pa. ».■ _ „ k

8— W. Stačlnskaa, 2810 Sarah St., S. H
FitftlWh, V*. •

9— J. Yaaadavlėe, 588—3rd Avo., New
■ i -Ketulh^ion. Fa. ’ • ,

10— J. AlbaUakli, 1100 Union Ava., Chicago;
Helglfa. HI. . < . y, „

O—Anna Adomaitis 1039—4th St., Monon
gahela, Pa.' •• - &

12-t-John; Kinder!*, ; 430 Maplewood Ave„ 
Ambridge, Pa.

Franckevich, 
l’itsburgh, Piį. i

Sadullenė. 108 Cress
197 Ohio

123 E.
', . 7t09

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 Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

M. .Ht' 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien '—10 A. M. iki 8 P. M.
NeaSllOin — 10 A. M. iki 4 P. M.

‘ 'J? 'U.m ■ ,hji i I » jį ĮĮ*ęi| <» |į

Įsikūręs 25 Metai



: Puslapis šeštas .

VIETINES ŽINIOS
Labai Svarbus LDSA. Pir 
mos Kuopos Susirinkimas TEATRAS-DA1N0S-MUŽIKA

“REVOLIUCIONIERIAUS 
DIENYNAS”

Chuliganų ir Policijos 
Užpuolimas ant Negrų

NEW YORK. — Sekmadie
nį vienas baltas vyras susi
pyko su negru, Hester Parke. 
Susirinko baltųjų būrys ir 
pradėjo mušti negrą, kuris, 
pagalinus, ištrūko. Paskui bal
tieji chuliganai užpoulė kitą 
negrą, vardu James Ray. šis 
irgi leidosi bėgti. Baltiesiems 
atskubėjo į talką policmanas. 
Jis pasivijo pirmąjį negrą, ap
kūlė jį, atsitempė į Rutgers 
Square, trenkė į žemę ir pali
ko. Baltųjų govėda toliaus vi
josi James Ray. Kuomet Ray 
pribėgo prie policmano, reika
laudamas apsaugos, policma
nas jį primušė. Taip jis ir 
Įėjo pusgyvis ant cemento, 
buvo nuvežtas į ligoninę.

gu- 
kol

Iš Darbininkų Chorų 
Federacijos Veikimo

9 dieną birželio, ketvirta
dienio vakare, “Laisvės” sve- 

itainėje, įvyks šios kuopos su
sirinkimas. Pageidaujama yra, 
kad ne tik narės; bet ir šiai 
organizacijai simpatizuojan- 

jčios moterys dalyvautų.
BROOKLYN. — Antradieni Į Susirinkime bus svarstomi 

per pietus streikuojanti čeve- keli svarbūs klausimai, kaip 
“rykų darbininkai turėjo de- tai: rėmimas Komunistų Parti- 
monstracinę parodą, kuri pra- jos šiuose rinkimuose ir rinki- 
sidėjo nuo Gellerio šapos, 735 mas delegatės į Komunistų 
Lorimer St. Parodoje dalyva- Į Partijos N. Y. valstijos nomi- 
vo ne vien Gellerio, bet ir Mi- nacinę konvenciją; Rajono Į dama nuo dabarties ir eina- 
llerio ir Paris šapų streikie- konferencijos raportas 
riai, išviso virš 2,000. Mar-! svarstymas, kaip 

pšuotojams griežė orkestrą jos tarimus pravesti 
Darbininkų Tarptautinės Pa- man.
gelbos. Demonstracijoj buvo , turėtų apakalbėti LDSA. suva- 
nešama daug iškabų su para-l žiavimo ir abelnai organizaci- 
šais, smerkiančiais kompanič-į jos reikalus, o kur dar visa ei
nas unijas ir šaukiančiais dar-jie kitų raportų ir tarimų, 
bininkus padėt šiaučiams lai-j 
mėti streikus vadovybėje kai-' 
riosios Industrinės čeverykų I 
ir Odos Darbininkų Unijos.

Darbininkų Tarptautinė Pa- 
I gelba rengia Tag Day rinklia- 
■ vas, einant su dėžutėmis į gat
ves, rinkti aukų finansavimui 
šiaučių streikų. Rinkliavų die

Šiaudų Streiko Demonstra
cijoj Dalyvavo 2,000

Tuo aivgalviu dabar yra ro
doma garsinis judis iš Sovietų 
Sąjungos, Gameo teatre, 42nd 
St., prie Broadway, New Yor
ke. Veikalo pagrindą sudaro 
inžinierių sabotažuotojų suo
kalbis, per kurį jie norėjo su
ardyti Sovietų pramonę ir už
traukt ant šaljesi užsieninius 
imperialistus. '‘.Judyje pradė

ir ap-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda saldainių. : krautuvė. 
Yra 4 kambariai už krautuvės. At
sišaukite —■ 66 Ten Eycįk Street, 
Brooklyn, N. Y.

(136-8)

Prie Darbininkų Chorų 
deracijos šiuo laiku priklau
so 13 chorų, iš įvairių tautų 
darbininkų. Pereitą šeštadie
nį buvo susirinkimas chorų 
delegatų: finų, rusų, ukrainų, 
žydų, lietuvių ir kt.^ Naujas 
latvių choras taipgi įstojo į Fe
deraciją. Lietuvių daugiausia 
atsilankė nuo Aido Choro, net 
6, tarp jų jaunoji Kairiutė ir 
Buivydaitė; buvo ir chorų mo
kytojai drg. šalinaitė ir Žukas.

Svarstyta, kaip pasekmin- 
giau prisirengti prie Darb. 
Chorų Federacijos pikniko, 
kuris įvyks liepos (July) 9 d., 
šeštadienį, Ulmer Parke. Tai 
pramogai bus suorganizuota 
didžiausios dailiškos spėkos, 

. kokios kada pasirodė ^rpp|<- 
lyne. Dainuos trylika chorų, 
kiekvienas savo kalba, taipgi 
ir visi bendrai angliškai. Finų 
darbininkų kliubas rodys at
letiškas mankštynes; šoks uk
rainų baletas; slavai suvai
dins Scottsboro dramą—apie 
mirtin nusmerkimą septynių 
nekaltų negrų jaunuolių. Grieš’ 
kelios orkestros; bus ir specia-. 
lis vien tik dūdų muzikos “be- 
nas”. O tikietas į šį pikniką 
visai pigus, tik 35 centai.

Aido Chorui yra paskirta 
išplatint 200 tikietų; tad Ai
das kreipiasi į visas darbinin
kiškas organizacijas, kad pa
imtų dalį tų tikietų ir padėtų 
juos išparduoti.

Chorų Federacija prašo, 
kad niekas tą dieną nerengtų 
savo atskirų pramogų.

J. Saulėnas.

Ketvirtadien., Birž. 9,1932

PARSIDUODA
Parsiduoda užeiga, geroje biznio 

vietoje, parduodu todėl, kad turiu 
du bizniu ir vienam sunku apsidirbti. 
552 Forest Ave. Brooklyn, (Rid
gewood) N. Y.

(135-140)

PARDAVIMAI
Parsiduoda bučeme ir groserne už 

labai pigią kainą. Nepraleiskite pro
gos, nes tokia proga retai pasitaiko. 
Pardavimo priežastį sužinosite nuo 
savininko. Antrašą gausite atsikrei
pę į “Laisves” raštinę.

(135-141)
PARSIDUODA

PARSIDUODA lunch room 
pat dokų už prieinamą kainą,
žastį pardavimo sužfnosite ant vie- 

! tos. 151 Filrman Street, Brooklyn,

nia atgal per įvairius
Su 

ir romansas.
komandierius Rybakov,
sus ir ištikimas Sovietų vald
žiai, suseka, kad prieplaukoj

™ast’uvboTd-^tZ*lt išrandavojimai vų statyoos\ darbas, lam dar
bui vadovauja asmeniškas jo 
draugas. Pasirodo, kad drau-

konferenci- ei jos laipsnius.
gyveni- maišosi

Taip pat mūsų kuopa

Kp. Organizatorė,
O. Višniauskienė.

PAUKŠČIŲ MAISTU GYVE
NA BEDARBIS

NEW YORK. — Palei East 
River, netoli milionierių priva
tinių laivų kliubo, numestoje 

nos bus šį penktadienį, šešta- Š didelėje dėžėje pasidarė na- 
Fe-1dienj ir sekmadieni. ' [mus” vienas bedarbis. Kada

i netoli esančios katalikų įstai- 
kasdien pamėto 

, bedarbis 
renka plutukes 

ir trupinius ir taip “maitina
si”. Tiek tai miestinė ir pri
vatinė labdarybė “aprūpina” 
bedarbius. .

šiandie, 7 vai* vakare^ yia j 4<sesei*ys 
šaukiama masinis susirinkimas j paukščiams duonos, 
visų čeverykų darbininkų, vis' prisitaikęs ]
tiek ar kurie priklauso uni
joms ar dar tebėra neorgani
zuoti. 
Plaza 
Place,

Mitingo vieta—Irving 
Hall, 15th St. ir Irving 
New Yorke.

POLICIJA —KOMPANIČNOS 
UNIJOS TARNAUTOJA

YONKERS, N. Y
Svarbus Masinis Mitingas 

Rytoj

Įvairių tautų darbininkų or
ganizacijos rengia masinį mi
tingą reikalavimui paliuosuoti 
nekaltus Scottsboro negrus 
jaunuolius, kurie tapo nuteisti 
elektros kėdėn.

NEW YORK. — Raketie- 
riška Bendroji Taryba kompa- 
ničnos kailiasiuvįų unijos ant
radienį užtraukė policiją ant 
eilinių narių masinio mitingo. 
Tame mitinge nariai reikala
vo, kad tuojaus pasitrauktų 
iš vietų visi dabartiniai Bend
rosios Tarybos nariai, nės jie 
yra fabrikantų agentai prieš 
darbininkus. Eilinių narių 
komitetas šaukė visus kailia-i 

I . isiuvius eit į kairiosios indus-1 
trinės unijos centrą ir turėt Į . . ,

iten diskusijas apie pasmarki- !siai Slankyti.
Vienas is Rengėjų.nimą kovos už darbininkų rei

kalus ir prieš pardavikus se
nosios unijos viršininkus. Tų 
viršininkų užsiundyti policma- 
nai ir detektyvai bandė išblaš
kyti demonstraciją ir suplėšė 
daug iškabų; bet jie negalėjo 
išdraskyti demonstracijos, kur 
dalyvavo keli tūkstančiai dar
bininkų.

GLĖBIAI TELEGRAMŲ 
ROCKEFELLERIUI

IŠPLĖŠĖ $40,000 VERTĖS 
BRANGUMYNŲ

NEW YORK. — Antradienį 
prieš pat uždarant Bristol 
brangumynų krautuvę, 123 Li
berty St., atėjo trys jauni gin
kluoti plėšikai; suvarė mana- 
džerį ir dešimt tarnautojų į 
užpakalinį kambariuką, surišo 
juos, uždarė duris ir vieną iš 
savo tarpo pastatė su revolve
riu sergėti; o kiti du susiglem- 
žė deimantų, aukso ir kitų 
brangenybių $40,000 iki $100,- 
'0W vertės. Paskui visi trys 
išėjo. Tuo laiku šaligatviai 
buvo tirštai užtvenkti įvairių 
raštinių tarnautojais, einan
čiais iš darbo.

BANKO RAŠTININKAI 
VOGĖ $172,000

PA-

BROOKLYN. Areštavo 
keturis raštininkus-tarnautojus 
vieno skyriaus Manufacturers 
Trust Kompanijos banko. Jie 
kaltinami, kad keliais atvėjais 
nuvokė $172,000 pinigų išvi
so. Didesnė tos sumos pusė 
buvo praleista begembleriau- 
jant Wall Stryto serais*

revoliu- 
ti krūmą

Senas
nar-

prie 
Prie-

araugas. rasiroao, Kaa arau- kambariu 
go pati veikia išvien su kon- |-<lyiejų, 
tr-revoliucionieriais prieš So- ' 
vietų valdžią ir vadovauja 
tam sabotažui. Rybakovas 
įsimylėjęs draugo pačią. Pa
reigos jausmas kovoja su mei
lės jausmu. Kad sužinoti, ar 
meilė ar pareiga paima viršų, 
matykite šį naujausią juda
mąjį garsinį paveikslą iš So
vietų šalies. Apart 
rodoma judamosios 
Sovietų Respublikos.

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja fornišiuoti kamba- 

arba vieną kambarį del 
_ su valgiu ar be valgio. Ant 

vietos yra ir restaurantas. 518 Grand 
St. tarp Lorimer ir Union Ave. Broo
klyn, N. Y.

(136-141)
ATYDŽIAI PAMĄSTYKIT

PASIRANDAVOJA vieta gąsdino 
stočiai, prie didelio bulvaro, šalę 

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

Maliavotoju Streikas

jo yra 
žinios iš

S.

BROOKLYN. — Sustreika
vo tepliotojai kontraktoriaus 
J. Kaplano, 400 So. 5th St. 
Streikas slleidžiasi ir kituo
se jo apimtuose darbuose. Ko
va paskelbta prieš pavarymą 
trijų darbininkų ir prieš už
darbių kapojimą. Streikui va
dovauja komitetas Williams
burg Alteration Painters Sek- 
sijos. Visi maliavotojai yra 

talkon į' pikietą.elektros kėdėn. Mitingas at- raginami , , t - 
sibus rytoj vakare, birželio 10 Stjreikierių ceiitras yra po nu
d,, 37 Clinton ,St. . , . (f męriu 285 Rodney St.

Apart kitų'kalbėtojų bus iri 
lietuvis kalbėtojas, V. Tauras

* | iš Brooklyn©.
Yonkerso lietuviai darbinin

kai raginami kuo skaitlingiau- j Komunistu Partijos vietinis 
..................... į distriktas prašo darbininkiš- 

į kas organizacijas nieko ne
įrengti liepos 14 d., nes pats 
distriktas tą dieną ruošia 
delį pikniką.Pasitikimas Darb. Delegatų, 

Grįžtančių iš Sovietų

Črg. H. Levine.

ORGANIZACIJŲ DOMEI

Visi Ruoškitės į LDS. III 
Apskričio Pikniką

di

NEW YORK. — Sekmadie
nį, birželio 12 d., po pietų at
plaukia į New Yorką šešioli
ka Amerikos darbininkų dele-j 

j gatų, sugrįžtančių iš Sovietų I 
Sąjungos. Tarptautinis Darbi- j “t

. . . . . . ta i - Ikncio piknikas Cranforde, N.

Sekmadienį, birželio (June) 
j 12 d., bus., Lietuvių Darbinin- 
1 kų Susivienijimo Trečio Aps-

antrašu:
123-15 Sutphin Blvd.

Brooklyn, N. Y.
(131-136)

PASIRANDAVOJA STORAS
Tinkamas kambarys del storo pa- 

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

(130-136)

Telefonas? Stagg 2-flOB

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS?

Nuo • vai.'ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas . 'I 
Garankščiuotos krau

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

’ ’ ’ operacijų
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

2 iki 6, Seredontis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

NEW YORK. — Kaip tik J. 
D. Rockefelleris, “jaunasis”, 
viešai paskelbė, kad jis per
maino pirmesnį nusistatymą ir 
dabar jau stoja už blaivybės 
panaikinimą, jam tuojaus pra
dėjo šimtais ir tūkstančiais

ninkų Apsigynimas ir Darbi-j 
ninku 
šaukia 
sitikti 
gatus.

Iš prieplaukos delegatai va
žiuos stačiai į Solidarumo Die
nos išvažiavimą, Starlight Par
ke, 177th St. ir West Farms 
Road, kur jie sakys prakalbas

Tarptautine Pagelba 
visus į prieplauką pa

su demonstracija dele-

plaukti pritariančios telegra-Hr duos raportus apię savo pa
mos. Telegrafo kompanija .tyrimus ir apie reikalą visiems 
turėjo net padidint tarnauto- darbo žmonėms organizuotis 
jų štabą, kad greitai paspėtų delei Sovietų Sąjungos apgyni- 
pristatyt Rockefelleriui tele-: mo< 
gramas.

Visi tai didžiųjų kapitalistų 
šunuodegiai. Daugelis jų iki 
šiol “stovėjo už blaivybę”, bet 
kaip tik Rockefelleris atsiver
tė, tai ir jie sykiu su' juom.
Tarp tokių “irgi atsivertusių” Mark’s Place, 
randasi vyskūpų, kunigų, tei- darbė, 19 metų amžiaus mer- 
sėjų, politikierių, daktarų, ad- gina, kurios nei vardas 
vokatų ir tt. Apie politinę Roc- 
kefellerio išmintį jie spren
džia sulig jo milionų dolerių.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaa ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odes. 
Padarau ištyrimu kraujo ir šlapume.

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

New York, N. Y.
Valandos Prišmimoi 

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

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

lge

žais-

Ch,Or
LDS.

NUSIŽUDĖ JAUNA 
BEDARBĖ

NEW YORK. — Iššokdama 
pro langą po num. 7i St. 

užsimušė be-

nomas.

MASPETH, N. Y

neži-

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St»
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 ilrf 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas' įčirškinimais

ir

rei-

va-

DABAR RODOMAI
Pirmas Jungtinėse Valstijose perstatymas 
naujausio kalbančio paveikslo iš Sovietų 
Rusijos; lygus Įspūdingumu, kaip tylusis 
“Potemkin.”

REVOLIUCIONIERIAUS DIENYNAS, 
kurio spėka nustebins pasaulį.

Sovietinės Judamosios Žinios, Kurios 
Nebus Rodomos Jokiame Kitame

New Yorko Teatre. ,
CAMEOTHEATRE
Broadwayif42ndSt.

A.L.D.L/D. 138 kuopos 
nesinis susirinkimas įvyks 
virtadienį, 9 dieną 
(June), po numeriu 
Link Court, 8 valandą -vakare.

■ Visi nariai, būtinaį dalyvau
kite, nes yra daug svarbių da
lykų aptarimui.

Valdyba.

mė- 
ket- 

birželio 
70-42

P. Vaičionio darže. Kiek
vienas LDS. narys ir pritarėjas 
rengkitės važiuoti į tą pikni
ką, kur apart draugiškų pa
silinksminimų girdėsite ir ma
tysite vieną iš įdomiausių pro
gramų. Dainuos Aido Choro 
Merginų Sekstetas ir trys cho
rai : Sietynas, Banga ir Aidas. 
Be kitko, bus ir sporto 
mių. .

Važiuokime Busais

LDS. 1 kuopa ir Aido 
ras rengia Važiavimą į
III Apskričio pikniką busais. 
Bušai išeiš nuo “Ųaisvės” sve
tainės, ’12 vai. dieną. Bet ne, 
vėliaus, atm’nkite, kad> busai 
12 valandą jau išeis, tad 
kalinga būti anksčiau.

Registruokitės Dabar \ ! . f
Draugai, kurie norite

žiuoti į LDS. III Apskričio pik
niką, turite- ■ užsiregistruoti 
“Laisvės” raštinėje. Taip pat 
galite užsiregistruoti pas LDS. 
1 kuopos valdybą arba Aido 
Choro narius. Į abi puses kai
na tik 1 dol.

Užsiregistruoti reikia išank- 
sto, nes nies • ‘ tiirihie žinoti, 
kibk reikės imti busų. Tad, 
draugai jrdrąttgesp pradekite 
registruotis jau. dabar. Reika
linga taip pat užsimokėti, kuo- 

Jmet paduodame ęavo vardą. k

IMPERIAL BARBER 
SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

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

Pilnas Kursas $25
Kurie jau turi pradžią, o nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persitik
rinti. ..

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė.,

Corner 44th St. New York City

į rfy jo< jOoOckV joc AAAoo rwAiooooAoAc A

NOTARY 
PUBLIC

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

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

MUSU įSTAIGA ATLIEKA , SEKANČIUS ^DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1NI. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. • DUODAM' GRAŽIA^ VIETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES t MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL MUSU ■ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

KXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

TEL. STAGG 
2-5043

INC

! Laikrodžiai, Deimantai ir 
; Auksiniai Dalykai
T Dovanom ar patys sau norėda- 
■ mi pirkti laikrodžius, daimantus 
lar bi ką iš auksinių 
|nokite, kad pas mane 
sipirksite.

daiktų 
pigiau

ĮVAIRŪS LAIK
RODŽIAI NAU- ■

• jaustos madčs 
!už prieinama 
į KAINĄ

ži- '
nu-r t

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

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

JONAS STOKES
Fotografas

Siuonki pranešu savo košt u mė
liams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton,, 
po numeriu 
S?2 Marion St., 
kan;p. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
612 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
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius į 
ant visokių kapinių; parsamdd au- , 
tomobilįus ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam^.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Aveųue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Į DĖKAVOJU PACIENTAMS I
| 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 | 
e metus. į
a <

Į DR H. MENDLOWITZ I
š 2220 AVENUE J BROOKLYN. N. Y. =
= I
= Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare i A , =
= i . ■ - L ' 1
= Telefonas, Midwood 8-6261 į
II___________________ ______________  _ '________ j




