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versa! State bankas užsidarė 
pagal įsakymą valstijos au
ditoriaus. šiame banke bu
vo ir lietuvių pinigai. Kiek 
nuostolių padaryta, dar ne
žinome.

PITTSBURGH, Pa.—Fa- 
šistų ir sandariečių koku- 
sas nutarė remti senąją S. 
L.A. pild. tarybą. Vadinasi, 
jie nepaiso, kad, šiai tary
bai ponaujant, SLA neteko 
pusės miliono turto ir 6,000 
narių.

Sovietų Sąjungoj 
Reikalaujama 

Darbo Skubumo

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

No. 149

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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KAIP LIETUVIŠKI RENEGATAI 
APGAUDINĖJA DARBININKUS

Pareiškimas Amerikos Komunistų Partijos Centro Komiteto
Komunistų Partijos Centro Komitetui buvo pastebėta, 

kad Partija gavo $10.50 nuo “Naujosios Gadynės”, t. y., 
lietuvių renegatų organo. Už aukas pakvitavimas buvo 
pasirašytas d. Bensono. Centro Komitetas surado, kad 

! draugas Bensonas, kuomet priėmė auką, tai jis nežinojo, 
kad ta auka atėjo nuo priešų komunistinio judėjimo; 
taip pat jis negalėjo suprasti tikrąjį tikslą renegatų Prū- 
seikos ir Butkaus, duodant šią auką.

Paskiaus mes sužinojome, kad šitie lietuviški renega
tai naudoja tą pakvitavimą kaipo oficialį partijos doku-

MASKVA. — Sovietų Są
jungos vyriausios Ekonomi
nės Tarybos pirmininkas 
pareiškė, kad darbas, kuris 
dabar yra sutrukdytas del menįą kovai prieš Partiją ir klaidinimui lietuvių darbi- 

kos medžiagos Stalino njnkų. Jie ji (rasytę) atsispaudino savo organe ir sklei
džia tarpe darbininkų šmeižimui Partijos, Savo organe 
ir prakalbose jie meluoja, kad Komunistų Partija priima I 
pinigus, nepaisydama iš kokių šaltinių, kad ji (Partija) j 
galima papirkti už pinigus, kad Partija ir išmetė Prū- 
seiką ir Butkų, bet ima iš jų pinigus ir t. t. Toliaus jie 
naudoja tą pakvitavimą klaidinimui lietuvių darbininkų,'

fabrike, turi eiti reikalau
jama norma.

Duota įsakymas medžia
gos pristatytojams, kad au
tomobilių fabrikui medžia
ga turi būt pristatyta, jei 
kas ir nukentėtų. Reika
laujama ir iš individualų 
fąbrikų prižiūrėtojų, kad 
darbas eitų geriau.

Banditą Teismas 
Išteisino

CHICAGO, Ill. — Čia įvy- 
ko teismas bandito ir gengs- 
terio, Danny JMcGeoghegan, 

( kuris 1930 metais apipiešė 
• State banką ant $60,000. 

Teisme paaiškėjo, kad kal
tininkas pagrąsino teismo 
prokurorui mašininiu šau
tuvu. Tad valstijos proku
roras, Butler, pareikalavo 
teisėjo, kad tas kaltininkas, 
gengsteris, būtų 
tas,”
Prieš teisėją Butleris parei
škė, kad jisai yra bejėgis, 
kuomet “susitinka su maši
niniu šautvu.”

Paleisti banditą ir gengs- 
terį norėję ir banko savinin
kai. Tad teisėjas pareiškė, 
kad “valstybė bus atsako- 

. minga” ir paleido gengsterį 
be jokios bausmės. Tai la
bai geras vaizdas, kaip su
puvus Amerikos kapitalisti
nė sistema.

“išteisin-
padarytas- nekaltu.

■

5

Karo Veteranai Washingtone

kad tik Lietuvių Centro Biuras kovoja prieš juos, kaipo IrniI riO B APDIMINlf AI IffYVflIA
prieš priešus, o Partija nepriešinga jiems, kaipo kontr-1 VIllLtiJ RvVvJA

PRIEŠ FAŠISTINE DIKTATŪRĄrevoliuciniam darbuotojam.
Centro Komitetas, sužinojęs apie šiuos faktus, nutarė 

grąžinti pinigus “Naujajai Gadynei” ir skaito šią lietu
viškų renegatų gudrią metodą, kaipo sekantį purviną 
manevrą darbininkų klasės priešų.

AMERIKA REIKALAUJA, 
KAD EUROPA NUSIGIN
KLUOTŲ, BET PATI 
GINKLUOJASI

•GENEVA. — čia gauta 
žinios iš Jungtinių Valstijų, 
kad Amerika reikalaus ka-

SLA. PONAI NEPAISO BADAUJANČIU 
MA1NIER1U DARBININKU

Neleidžia Aukų parinkti Badaujančių Šeimynų Sušelpimui
PITTSBURGH, Pa.—Čio- .kad turite darbo ir užsięlir- 

įbate nors kelis centus. ; J i 
Pasipiktinę ponais streikiė- 

. rių atstovai atėjo j SLA Dar
bininkų Opozicijos Komiteto su-

nai šiuo tarpu lankosi Ohio (bate nors kelis centus, 
valstijos streikuojančių mai- 
nierių komisija. Vienas iš
(komisijos narių yra lietuvis rengįą pikniką ir ten kalbėjo 
(darbininkas. Jis ir kiti tu-į ir rinko aukas.
iri paliudijimus bei įgalioji-į °“
mus nuo senosios Jungtinės 
Mainierių Unijos rinkti au
kas bei maistą streikie
riams.

Streikierių komisija suži
nojo, kad laike SLA seimo 
bus eilė parengimų ir todėl 
nutarė juos aplankyti ir pa- ^jo nuo vieno pono prie kito, 
prašyti mainierius aukų. Tra*^ rna.^laVK,,^^L?^ 
Pirmučiausiai jie nuvažiavo 
į SLA 3-čio Apskričio ren- 

.giamą pikniką, kuris įvyko 
birž. 19 ir kuriame kalbėjo 

| visi socialfašistų ir f ašis, tū
zai—Bagočius, Gegužis, Ba- I • H JT • 1 T

Birželio 20 d. vakare seimo 
rengimo komisija turėjo suren
gus balių. Suėjo nemažai žmo
nių. Daug susirinko gražiai 
pasipuošusių ponų. Įžanga bu
vo doleris ir pusė ypatai.

Ir vėl pribuvo streikierių ko
mitetas ir prašė, kad leistų pa
kalbėti ir.^atsišaukti badaujan
tiems streikieriams paramos.

vi.sur tas pats: j balių suvargę 
mainieriai negali kojos įkelti. 
Ponai tyčiojasi ir niekina dar
bininkus. Sakė streikieriams: 
čia žmonės susirinko pasilinks
minti ir jūsų atsilankymas ir 
prašymas aukų tiktai apetitą ir 
ūpą sugadins jiems! Ir nelei-

chunas, Grigaitis, Michelso- ^o streiko komisijai pasirodyti 
___ c CHILE.—Šioje šalyje, ku- atmušti, bet jie organizuoja |nas X Kaip komisija į tame baliuje.

Centro Komitetas atsišaukia į lietuvius darbininkus!™] tokiu trumpu laiku jau savo jėgas.
kelios valdžios pasikeitė ir 
eina linkui fašistinės dikta
tūros, eina griežtos kovos 
tarpe darbininkų ir valdžios 
jėgų—policijos ir armijos.

Darbininkai antra dienį 
buvo-užpuolę Saldžios arse
nalą, ; kuriame yra laikoma 
ginklai, i Revoliuciniai dar-

FAŠISTAI IR SOCIALFAŠISTAI JAU •apsiginkluoti ir ginti savo 
kraštą nuo- fašizmo, kuris 
pradeda įsigalėti po vadovy
be Davila. Pats Davila yra'visoje eilėje miestų, 
agentas Amerikos milionie- rikos imperialistai reikalau- 
rių.

Darbininkai, vienok, buvo vas.

atmesti šiuos komunistinio judėjimo priešus ir glausti sa
vo eiles po vadovyste Komunistų Partijos, kuri yra tik 
viena darbininkų klasės partija, kuri kovoja prieš Hoo- 
verjo badavimo programą, už bedarbių socialę apdraudą. 
Ji kovoja prieš imperialistinį karą ir už gynimą Sovietų 
Sąjungos.

Am. Jungt. Valst. Komunistų Partijos 
Centro Komiteto Sekretariatas. >

NUGANĖ VIRŠ 6,000 SLA. NARIU

.' Susikirtimai [nebandė, įsiprašyti j, daržą 
pasireiškė dviejuose mies
tuose—Santiago ir Valpa
raiso. Mūšiuose jau apie 
25 darbininkai yra užmuš
ta ir apie 75 sužeistų. Dar
bininkai masiniai pradeda 
veikti prieš naują valdžią, 
kurios programa yra, kad I 
badu marinti darbininkus. 
Amerikos darbininkų yra 
pareiga taip pat -gelbėti ir 
reikšti savo simpatiją Chi
les kovojantiems darbinin
kams. Streikai pasireiškia 

Ame-

Tas lietuvis mainierys paskui 
ir gauti leidimą parinkti au- atgJ° i darbininkų būrelio su- 
ku, bent jau paprašyti, kad siril*im4 >'usU svetainėj ir pa- 
i.’zTL.,.:., ’pasakojo savo bandymus ir pn-

; tyrimus. Girdi, keturis sykius 
j bandžiau, lindau, kad kaip nors 
įeiti į ponų surengtą pikniką ir 
balių, prašiau ir maldavau, kad 
leistų paprašyti paramos kovo
jantiems mūsų broliams, bet vi
sos mano pastangos buvo vel
tui.

lietuvių organizacijos neuž
mirštų badaujančių strei
kierių šeimynų, bet SLA 
ponai ne tik neleido streikie
rių komisijai rinkti aukas, 

(bet dar barė ir smerkė juos, 
įkam jie streikuoja šiuo lai
ku. Girdi, turite džiaugtis, Darbininkas.

PITTSBURGH, Pa. — 
Fašistiniame SLA seime nu
siminimas viešpatauja. Na
rių pereitame Chicagos sei
me skaitė apie 22,000, o da
bar jau beliko tik apie 16,- 
000. Tai vis fašistinė poli
tika, kuri privedė prie to
kios padėties, kad nariai 
pradėjo bėgti iš fašistinės 
organizacijos.

Sekretorės Jurgeliūtės ra- paimdami organizaciją į sa- 
portas nieko daugiau nepa- vo rankas. Reikia sudaryti I 
sakė, kaip tik nusiminimą. Pildomoji Taryba iš eilinių 
Pinigų puolimas ir nuosto-(narių, kurie tikrai rūpintų- 
liai, narių bėgimas iš orga-^si organizacijos reikalais.

.nizacijos. Tai toki rezulta- 
I tai, kuomet organizacijoj 
įsigali buržuazinis elemen
tas. Jei ta pati valdyba pa
silieka ir toliau valdyti šią 
organizaciją, tai jos likimas 
bus apgailėtinas.

Eiliniai nariai turi daryti 
viską, kad saugoti savo or
ganizaciją nuo puolimo. Jie 
|SLA gali išgelbėti tik patys

ja slopinti darbininkų ko-

Paryžiaus Darbininkai Turkijos Atstovas 
Remia Scottsboro Kovą Giria Sovietą Sistemą

MENŠEVIKAI PRAKIŠO PIRMĄ SVAR
BU MŪŠĮ IR ĮPUOLĖ NUSIM1NIMAN

Anglija Pabudavojo Lekiantį Laivą
, ’ ■ i • - I

LONDONAS. — Anglijamas bus paimtas armijos 
pasibudavojo didžiausią pa- nau-^aL - ’ ■' t

• ro skolų mokėjimo iš Eu- sauIyje laivą, kuris gali ne .j
ropos, jei ji nemažins gin
klavimąsi. Bet pati Ameri
ka ginkluojasi. Tai reiš
kia, kad Amerika nori val
dyti pasaulį.'

tik plaukti, bet ir lėkti. Lai
vas yra karinis. Jisai neša 
33 tonus svorio, kuomet pa
leistas su visa įtalpa. Lai

Japonija Išmušė 1,000 Chiny

Iš Kareivių Maršavimo į Washington?

nęs pats save, žiuris atsisėda. 
O sandariečių-fašistų frontas 
garsiai ploja.

Gauna balsą Grigaitis. Gai
liai nusiverkia, kad ponas žiu
ris vartojo “įžeidžiančius išsi
reiškimus.” Jis einąs SLA kon
stitucijos keliu. O konstituci
ja nusakanti, kad Centrui sko
linga kuopa yra beteisė. Pats 
būdamas politinio smurto čam- 
pionu, Grigaitis, tačiaus, neke
lia aikštėn to, kad šitie 14-tos 
kuopos delegatai fašistai buvo 
išrinkti smurto keliu.

Kalba kiti “tautos” šulai. Vis 
advokatai, tponai. Teisiną 14- 
tos kuopos delegatus. Kįal.taą 
esąs viehas 14-tos kuopos sek
retorius, kuris narių piAigus 
pasiglemžė. Advokatas Bag- 
džiūnas, tas garsusis žioplas 
skundėjas valdžiai Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, skai
to Jurgeliūtės laišką, kuriame 
jinai įsako 14-tai kuopai išrink
ti delegatus.

“ Miliauskas trumpai 
klausia, kodėl Centro sekretorė 
nepranešė kuopai, kad jos tiek 
daug kuopos narių duoklių Cen
tras negauna ir jie liekasi su
spenduoti? Nes kaip pasirodo, 
tai 14-tos kuopos fašistinio sek
retoriaus šmugelis buvo varo
mas kuo ne § metus. Jurgeliūtė 
bažijasi, kad ji nieko nežinojus, 
ir todėl esanti tikrai nekalta.

Michelsonas liepia nesikarš
čiuoti. Girdi, aš patyriau ant 
savęs štai ką: kuomet veikia 
jausmai, tai neveikia protas. Ir 
todėl jis ragina balsuoti prieš 
14-tos kuopos delegatų atmeti
mą. Gegužis ragina balsuoti 
už priėmimą.

Pagaliaus balsuojama. Aiš
ki dauguma pasirodo sandarie
čių-fašistų fronte, ir 14-tos kuo
pos delegatai priimami. Men
ševikų fronte sumušimas ir nu- 

(Tąsa 3-čiam pusi.)

PARYŽIUS. — Francijos ANGORA, Turkija. — 
darbininkai pareiškė, kad (Turkijos atstovas, kuris lan- 

ijie kovos už paliuosavimą 
Scottsboro jaunuolių negrų, 
kurie nuteisti mirti elektros 
kedėje. Draugas Kačin, 
buvęs pasaulinio karo karei
vis ir Komunistų Partijos 
vadas, pareiškė, kad “kiek
viena organizacija kels sa
vo susirinkime . Scottsboro 
klausimą tėl,1 kol / jaunuoliai 
nebus paleisti.”; ’» . t < ; ? u

Tą pareiškimą patvirtino 
200 delegatų, kurie susirin
ko priėmimui Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo de
legacijos, ^kuri dabar lanko 
Europą. Tarpe delegacijbs 
yra ir Ada Wright, dviejų 
jaunuolių motina. Taip pat 
pareiškė ir komunistų laik
raštis “L’Humanite,” kurį 
skaito 200,000 darbininkų 
kiekvieną dieną.

delei Cievelando 
delegacijos. Man- 
raportavo ir re-

kėši Sovietų Sąjungoj, labai 
patenkinančiai kalba apie 
darbininkų tėvynę. Younus 
Nadi Bey yra žurnalistas ir 
valdžioje atstovas, pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga “yra 
nauja Ameriką.”, Sako, 
Turkija žiūrėjo į Ameriką, 
kad, jos sistema naudotis bū
davo j imui naujos Turkijos. 
Bet dabar jau paaiškėjo, 
kad visai po šonu turima ša
lis, kurios metodomis Tur
kija turi eiti.

Žinoma, jisai mano, kad 
Sovietų Sąjungoj dar nėra 
komunizmo. Turkija neno
rinti likti nei komunistine, 
nei fašistine. Bet darbo 
metodai tai reikia imti iš 
Sovietų Sąjungos. Taip 
aiškino Turkijos atstovas.

Iš SLA SEIMO
PITTSBURGH, Pa., birželio 

21 d.—Trečioji SLA seimo se
sija prasidėjo pusėtinai audrin
gai. Tai buvo pirmas rimtas 
susikirtimas tarpe menševikų ir 
tautininkų. Taip pat galima 
sakyti, jog tai buvo pirmas tik
ras 'politinių ilčių vieni kitiems 
parodymas.

Kova kilo 
14-tos kuopos 
datų komisija
komendavo, kad seimas tuos de
vynis delegatus užgirtų. Taip 
pat komisija priduria, kad iš 
vakaro komisijos rekomendaci
ja buvus priimta vienbalsiai, ale 
girdi, šį rytą vienas komisijos 
narys, būtent ponas Bučinskas 
iš Binghamtono, permainė savo 
nuomonę ir pasisakė prieš. Vie
nas delegatas garsiai pastebi: 
“Mat, išsimiegojo ir apsižiūrė
jo.” Bučinskas yra Grigaičio 
vaisko žmogus, todėl jam nak
čia menševikų kokusas įsakė Drg. 
mainyti poziciją. Bučinskas 
aiškinasi, kad jis tik šiandien 
patyręs, jog 14-ta kuopa tebėra 
Centrui skolinga virš tūkstan
čio dolerių.

Prasideda tikras liežuvių ka
ras. Ima balsą visi ponai, po
nai, ponai—nė’vieno eilinio na
rio, nė vieno darbininko iš tų 
abiejų logerių.

Kalba advokatas Rastenis ir 
advokatiškai ’ ragina seimą ne
paisyti “politikierių,” bet pri
imti “nekaltus” delegatus.

Gauna balsą inžinierius žiu
ris, vienas iš kontestuojamų 
delegatų. Tas tikrai fašistiniai 
kerta iš peties. Menševikų fron
to vadus jis išvadina ^veidmai
ningais jnteligentais” ir “pus- 
rausviais veikėjais.” Pagaliaus 
klausia jų: “Prie ko jūs eina
te, ar jau visai netekote pro
to ir doros?” Smarkiai įkaiti-

f

TOKIO. — Iš Harbino 
pranešama, kad Japonijos 
armija išmušė apie 1,000 
chinų darbininkų, kurie ko
vojo prieš Japonijos įsiver
žimą į Mandžuriją. Ypa
tingai mūšiuose prie Hailun 
daugiausia krito darbinin
kų sukilėlių. Vadinasi, Ja
ponija-valdo krauju ir gin
klu Mandžurijos liaudį.

Mandžurijos darbininkai

“Laisvei” praneša sekamij ži-ilOOO kiekvieną dieną, 
nių apie kareivių maršavimą į 
Washingtoną ir tenai matytus 
įspūdžius, vienas iš maršuoto-

Kuomet aš čia pribuvau, tai neis iš čia tol, kol gaus bonus, į -tvJ-žtiKiziLt1 įjos uaiuimimai 
buvau nemigęs visą naktį. Vie- Yra kareivių ir iš tolimų vaka-1 negali pakęsti Japonijos sei- 
nok nereikėjo miegoti. Tiek 
čia daug yra triukšmo, kad ką bonai

Mes jau 
turime 85,000 buvusiij kareivių 
kempėje. <.

Tie, kurie paskiaus atkelia
vo, tai tikrai karingi. Jie sa
ko, kad verčiau čia mirs, bet

VOKIETIJOS PREKYBA 
PUOLA

BERLYNAS. — Paskuti
niai daviniai parodo, kad 
Vokietijos prekyba dar puo
la. Kuomet prekyba puola, 
tai ir darbininkų 
metama iš darbo, 
didėja.

Bertynas. — Vokietija ei
ną prie suvalstybinimo/pra
monės. Pranešimai iš Ber
lyno sako, kad valdžia ruo
šia planus .supirkimui visos 
plieno pramonės. Supirkus 
plieno pramonę, Vokietijos 
valdžia sykiu ir militari
zuoja šią pramonę.

Jie kovojaJei visi gerai laikytųsi, tai mininkavimą.
. i būtų greitai iškovoti, prieš svetimą imperialistinį 

čia matai laike 5 minutų, tai Yra ir tokių, kurie jau netenka jungą, kurį jiems deda Ja- 
jejBrooklyne negalima matyti per (kantrybės. Kiti apleidžia sos-

10 savaičių. Atkeliauja po tinę, bet dauguma laikosi.

ry.

ponijos nauja Mandžurijoj 
valdžia.

daugiau
Bedarbė
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munisty Partijos Rinkimų Kampaniją

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879;

‘Klampynė’ Už Kontr-RevoliucinĮ Darbą !
IDS. Organizacijoje

Renegatų “Klampynė” vis t visokiems darbininkų prie- 
labiau ir labiau rodo savoišams, priešams revoliucinio , 
kontr-revoliucinius dantis, (darbininkų judėjimo.

Bet mes. manome, kad 
LDS nariai darbininkai, su
važiavę į pirmąjį ‘tos orga- Į 
^^ijos seimą, Clevelande, 

na kovojančius darbininkus, |tmkamai atsakys tiems re- 
kurie eina su Komunistų-legatams.. Mes manome,
Partija ir remia Centro t darbininkai delegatai! 
Biurą, Partijos sudarytą, o'^1^ Paakys kad Lietu-, 
toliaus atvirai pasisako; kad ivnJ Darbimnkiį Susiviemji- 
jie, renegatai, stoja už viso- Jn_a? !* laus
kiu kontr-revoliucionierių ;butl. P111??1 darbininkiška or-
toleravima Lietuviu Darbi- ąanizacija, remianti revohu- 
ninku Susivienijime. Sako: c,n! darbininkų judėjimą ir 

(netoleruojanti jokiu darbi- 
“Naujojoj Gadynėj” jau bu-'inkų priešų, jok’ *' 1 " 1

vo rašyta (num. 23), kokia involiucinio darbo 
žala būtų padaryta Susivieni- jpe. 
jimui, jeigu seimas užgirtų vi- Į 
są naujosios konsfitjicijos pro-r 
jektą. Būtinai reikia panai- 
kfftti paragrafas, sulig kurio.' 
nariai gali būt išbraukiami iš i . . .
organizacijos, jeigu jie “su- imonmgų darbininkų priešų, 
žiniai nusijadsta” darbininkų j atvirai parodo savo prieš-, 
judėjimui... 'darbininkišką, kontr-revo-1

y • * sliucinį nusistatymą.
Lietuvių. Darbininkų Su-; T / . . . *,

sivienijimas yra darbininkų Litbai gerai, kad renega- 
organizacija, kuri ‘ remia ,^a.i vis atviriau, ir atviriau 
darbininkų kovas, kuri, re- .pasirodo priesats revoliuci- 
mia revoliucinį darbininkų n10 darbininkų judėjimo,

Vėliausiam to šlamšto nų»- . 
meryj rašoma apie Lietuvių ’ 
Darbininkų Susi vienijimo

jokio kontr-!
> savo tar-1

Prūseikos-Butkaus “Klam- 
Ipynė,” reikalaudama .panai
kinti paragrafą apie praša- 
linimą iš organizacijos są-

t i ja, kaipo darbininkų kla
sės partija, kovoja už visos 
darbininkų klasės reikalus.

“Lietuvos Žiniose” balan
džio 10 d. tilpo sekama iš
trauka iš Italijos ministe- 
rio Sforcos memuarų:

Karui kilus, frapcūzų laik
raščiai buvo paskelbę^ kad Po
piežius Pius X buvęs vokie
čių nunuodytas, nes jis norė
jęs iškeikti Austrų imperato
rių už Serbijos užpuolimą. Ant 
popiežiaus stalo rastas buvęs 
iškeikimo laiškas, kurio Pius 
X nesuskubęs išsiųsti’ Austrų 
imperatoriui, nes staiga miręs. 
Bet dabar pasirodo, kad Vati
kane niekas nesipriešino vokie
čiams.’ Austrų ministeriuf 
Berchtoldui 29 liepos, 1914 m. 
rašė Rymo atstovas Palffy: 
“Aš kalbėjau su Popiežiaus 
sekretorių kardinolu Meri dėl 
Valiu, jo , žodžiuose nebuvo 
jausti atlaidumo ar taikunio. 
Jis, tiesa, šakė jog austrų no
ta serbams esanti žiauri, bet 
ją pateisino be jokių sąlygų ir 
pareiškė viltį, jog monarchija 
eis lig galo (suprask, užpuls 
serbus!) Taip manąs ir Po
piežius, kuris kelis kartus 
gailestavęs, kodėl austrai ne- 
nubaudžią serbų...” Mari
namo Piaus X paskutiniai žo
džiai buvę: “Karo suspausti 
francūzai supras, kad jie turi 
tapti klusniais Bažnyč. vai
kais. .. ” Mat, Francūziją tuo
kart valdė laisvamaniai, ir Po
piežius norėjo, kad germanai 
nubaustų visus, kurie nesi
meldžia katąlikiškai — rusus i 
anglus ir francūzus. j kad
Reiškia, popiežius pritarė juos pasižabotų savo politi- 

imperialistiniam karui. ' Jis ,Kai—kunigai^ mat, turi savo

Nepatinka Smetoninis 
Fašizmas

Bostono klerikalų “Darbi
ninke” kunigas J. A. Vai-', 
tiekimas (iš Thompson, 
Conn.) rašo, kaip jį “pavai
šino” . smetoniniai fašistai, 
kuomet jis nuvyko į “tėvy
nę” Lietuvą, darbuotis “die
vui ir tėvynei.” Jis,tarp ki
to ko sako:

Kovo; ąl2 d! š.1 m. man buvo! 
įteiktas Vidatis Reikalų mini- 

’ sterio parėdymas^, kuriuo įsa
koma man per 48 valandas pa- { 
likti Lietuvą. Kadangi dabar \ 

1 Lietuvoje beveik kiekvienas 
žmogus, kuris drįsta kitaip 

' veikti ar net mintyti ne kaip 
“valdžįa” nori, gauna visokių 
ištrėmimo, ar teisių atėmimo, 
bei uždraudimo veikti parėdy
mų, tai, gavęs šį ypatingą 
“ukazą” nei kiek nenustebau 
ir nenusigandau.
Toliaus jis sako:
Po truputį , išėjo aikštėn, 

kad tautininkai darė konkor
datą (sutartį su popiežium.— 
“L.” Red.) ne tiek, 
guliuotų Bažnyčios 
su valstybe, 
katalikų 
bažnyčią 
slams. .

kad sure- 
santikius 

pasižaboti,
ir pačią |

kiek 
visuomenę 
savo politiniams tik- i

kunigai nesutiko, h*
smetoniniai fašistai

judėjimą, vadovaujamą Ko-'Darbininkai, kuriuos jie dar pradžįos palaike Vokieti- fašistinę politiką ir1 deda pa- 
jiiruiiioLu i disivjvo. (vaU 'y s, mo, _.pama ys JUti- j jos, kaizerių: pusę, ir troško,','J 
Darbininkų' Susi viefri jimas :^rą veidą, veidą burzuazrjos (^ad kulkomis, durtuvais 
negali būti kitokios kryp- agentų, 
ties. Jeigu Susivienijimas (
neitu ta liniją, tai X ne- x WORCESTER, MASS, 
tarnautų darbin.jnkams.Tuo-r . 
met jis nei kiek nesiskirtų į/ --------
nuo SLA organizacijos. ro,do Prakalbos; Besi-

Susivienijime L i e t U V ių 1 rengimas Spaudos Piknikui 
Amerikoj didžiumoj pri-«* . n ,
klausė darbininkai (95 nuo-:James w Fordui> KomunistlJ 
simciai daibininkų naiių), ,pal.(jjos kandidatui į Jungtinių 
bet ta organizacija randasi i yalstijų vice-prezidentus, šian-r „v 
darbininkų priešų rankose ! jje vakare, birželio 24 d., priešas. Darbininką! ne tik 
ir ji naudojama prieš darbi-j'washburn svetainėje, ant Main į turi atsikratyti nuo popie- 
ninkus. Tokiu būdu ta dar-’st. Bus labai svarbios prakal-ižiaus, kuris trokšta matyti 
bininkų organizacija netar-'(bos. Drg. Fordas aiškins da- į darbininkus žūstančius ka- 
nauja darbininkams, bet ,lykus, kurie kiekvieną darbiniu- ro lauke, bet turi kovoti 
darbininku -priešams. Ko-'k3 artimiausiai paliečia; taipgi 'prieš jį ir jo juodąją armi- 
vingieji SLA nariai darbi-^dėstys komunistų rinkimų iją. 
įlinkai po komunistų vado- kampanijos tikslus ir planus., 
vybe vedė ir veda kovą SLA i Suprantamas dalykas, kad be-į 
organizacijoj, kad tą orga-j 
lĮįzaėiją padaryti pilnai dar
bininkiška, idant ta orga- 
Hizaeija remtų revoliucinį 
darbininkų judėjimą. Už tai 
fašistai ir socialfašistai, ma- 
tvdarni pavojų, brutališkai 
s# policijos pagelba suskal

V r V vi f v v

munistų Partjjos>( Lietuvių
1 ir 

nuodingais gazais būtų “pa- 1 n - _ • • i • i •

stangas ją pravesti. Todėl 
“smarkesnius”'klerikalų vei
kėjus, f kunigus ! ir J s vie t iš*1 
kius, ' smetoniniai fašistai: 
varžo. Girdi

■ ..i

apie 200 .kunigų liko nubausti 
už pamokslus,. . ,

Nubaustųjų skaičiuje at
siradau ir a'š, už bent tris pa
mokslus. čia įr gludi prie-

mokinti” frąncūzai ir kiti
“bedieviai.” . .

Dabartinis popiežius irgi 
trokšta naujos skerdynės. 
Jis trokšta, kad imperialis
tinės šalys paskelbtų karą 
prieš darbininkų valdomą 
šalį, prieš Sovietų Sąjungą.; žastis, delko buvau ištremtas.

Popiežius ir jo visa juodo
ji armija yra darbininkų Taigi, kunigams dabar ne

patinka smetoninis fašiz
mas. <

Negry Laikraščio Redakto
rius už Komunistu

Šiuose rinkiniuose Komunistų Partija metasi su 
visą energija į darbą, kad pasiekti savo agitacija ir 
propaganda ne šimtus tūkstančių, bet milionus Ame
rikos darbininkų—milionus badaujančių bedarbių ir 
milionus dalį laiko dirbančių darbininkų.

Mases Amerikos darbininkų pasiryžusios kovoti 
prieš badą ir skurdą, už bedarbių ir šocialę apdrau- 
dą, tik jas reikia supažindinti su revoliuciniu judė
jimu, reikia supažindinti su kovinga Komunistų Par
tijos programa. Tam reikalinga milionai lapelių, 
reikalinga kitokios literatūros. Reikalinga surengti 
šimtus masinių mitingų ir demonstracijų miestuose 
ir miesteliuose; reikalinga pasiųsti kalbėtojus ir tt.

Ir visam tam reikalinga nemažai pinigų.
Kaip gi darbininkai gali finansuoti savo klasės 

rinkimų kampaniją?
Kiekvienas darbininkas, kuris dar šiek tiek dirba, 

gali paaukoti mažiausiai 50 centų rinkimų kampa- 
. nijai. Taigi, kiekvienas revoliucinio judėjimo sim- 

patikas darbininkas gali prisidėti su šiokia tokia au
ka. Kurie negali paaukoti nei 50 centų ant sykio, 
gali paaukoti 25 centus ir dar mažiau; gali parinkti 
aukų tarp kitų darbininkų.

Taigi, darbininkai, sudėję centą prie cento, kad ir 
, baisios bedarbės metu gali pagelbėti Komunistų Par

tijai sukelti reikalingą sumą pinigų vedimui rinki
mų kampanijos. .

Kurie draugai galite, tuojaus paaukokite; taipgi 
nepatingėkite parinkti aukų tarp kitų darbininkų. 
Jei gausite centą kitą, ir tai bus gerai. Atminkite, 
kad šimtai tūkstančių darbininkų, kurie pritaria re
voliuciniam judėjimui, ir po mažai aukodami gali 
sukelti nemažą sumą. Todėl lai mūsų obalsis būna: 
Tie darbininkai, kurie dar dirba, lai paaukoja ma
žiausiai po 50c, o tie, kurie negali tiek paaukoti iš 
priežasties bedarbės, lai paaukoja tiek, kiek išgali.

Aukas siųskite Centro Biurui, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y., pažymėdami, kad tai yra rinkimų 
kampanijai. (149-152)

Ragina Katalikus Darbininkus Kovoti už 
Socialę Apdraudą ir Prieš Sveturgimiy 

Deportavimo Bilių

*— v/-n tl H 
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Didžiausias Piknikas

Pas mus rengiama didžiau* 
sias piknikas, kada nors čia 
buvęs. Piknikas įvyksta sųba- 
toj, birželio (June) 25 d.,, 
Wenzel’s Parke. Prasidėsi 11 
valandą dieną. . . <

Tą pikniką rengia bendrai 
General Electric darbininkų 
delegatų komitetas ir Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo komitetas. Įžanga tik 15 
centų. (

Bus įvairių valgių ir gėri- ' 
mų, taipgi muzika ir šokiai ir 
įvairūs sportiški lošiai.

General Electric Kompani
jos darbininkai buvo paskyrę 
iš savo tarpo delegatą į ^vie
tų Sąj., Alexa Trainorį, ku
ris pastarosiomis dienomis stlfc 
grįžo ir išduos raportą pikni
ke? Svarbu bus jis išgirsti, 
Prie to bus ir kiti geri kalbė
tojai. , . • t

šio pikniko komitetas ir; 
rengėjai kviečia darbinink/us iš 
visų apielinkių - dalyvauti; o 

| užtikriname, kad turėsime 
smagų laiką. . *.'

Pribuvę į Schenectady, pa
sukite į Broadway ir imkite 
Campbell Avė. gatvekarį. Au
tomobiliais irgi tuo pačiu ke- 

i liu važiuokite iki galui ir, par 
matysite parką, kur bus pik
nikas. - ’

i Pikniko Rengimo Komitetai/

WATERBURY, CONN,
n '■ •

Sąryšyj su Lietuvių Rymo Katalikų Sus. Amerikoj sei-. 
mu, Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos Centro Biuras iš-Į 
leido sekamą atsišaukimą į tos organizacijos delegatus dar- ' 
bininkus ir abelnai tos organizacijos narius darbininkus:

GERBIAMIEJI LRKSA. 46-47-to SEIMO DELEGATAI, 
DARBININKAI

Jūs organizacijos 46-47-tas seimas susirenka laiku, kuo
met Amerikos darbininkų klasė pergyvena didžiausius var
gus, skurdą ir badą. Virš 12 milionų, darbininkų išmesta iš liel vien0-

Birželio 17 d. socialiątąi tu- 
! rėjo prakalbas ant gatvėst KaL; 
bėjo socialistų statomas kan
didatas į i gubernatorius i p. 
Plunkett, prisiminė ir aįie 
pereitus krizius ir apie dabat-' 
tinį, ir kaltino republikopus ir 
demokratus. Bet nieko . 
nėjo apie komunistus; neprisi
minė (nei to, kad < darbįę/ĮiXąįJ 
turėtų organizuotis ir jkdvqtįf 

. j prieš išnaudotojui. Nieko, pa- 
i našaus. Tiktai ragino i^nnk- 
įti socialistus į valstijos ir ša
lies valdininkus, o darbininkų 
gyvenimas pagerėsiąs, nebūsią 
bedarbės nei karų, kurie da- 
bar gręsia visame pasaulyje.

Tarp prakalbų klausytojų 
nesimatė lietuviškų socialistų

u. bineiAHiHiib icibiz,- dari30 visiškai. Milionai darbininkų dirba tik dalį laiko. Mi- Ka'
O kuomet kruvinasis i]<urie dar dirba ir pilną laiką, randas sunkiausiose sąly- j bėjęs, ____ __

Smetona smurto keliu riog- gose; algos nukapotos ir dar kapojamos; paskubos sistema klausė, ar jis neapsiimtų sto 
linosi ant sosto 1926 me- įvedama; darbo valandos ilginamos, 
tais, tai kunigai ir vyskupui 
garbino jo žygius. Jie tuo
met rėmė smetoninius fašis
tus.

Kada Plunkett pabaigė kak 
vienas darbininkas už-

Sovietai Antroj Vietoj

j ti į debatus su komunistų kal- 
Atsakė, kad ne.’ Ta- 

įtai, girdi, neapsimokėtų* * tai 
1 būtų tik laiko gaišinimas. Sa- 
i ko, aš komunistų neįtikinsiu, 
kad socializmas geresnis, o ko
munistų kalbėtojas nepavers 
mane į komunistą. Buvo, pas
tatyta jam ir kitas klausimas t 
kokis skirtumas tarp socializmo 
ir komunizmo. Atsakė (įtik

Padėtis baisi.
Valdančioji klasė^-kapitalistai—kuri prisikrovė milionus į bėtoju. i Io i m i 

dolerių iš darbininkų prakaito ir kraujo, nekreipia mažiau-Į. 
sios domės į bedarbius, į darbininkų šeimynas. Valdąnčio- 
sios klasės pastatytoji valdžia taipgi ne tik nepaiso skęstan
čių vargo jūroj bedarbių ir jų šeimynų, bet dar kiekvieną 
pasijudinimą už duonos šmotą nuožmiai malšina, kalindama 
darbininkų vadus ir juos persekiodama.

Pastaruoju laiku J. V. kongresas perleido taip vadinamą 
i Dies bilių, kuriuo „einant, bandys tremti kiekvieną syeturgimį

s, arba reikalaujantį sau tiek, kad komunistai hori uį- 
žmoniškesnių sąlygų, arba bedarbį, kovojantį už duonos šmotą, imt valdžią per spėką, o socia- 

A4 _ . . . . . a -i tz * • ? t - i • jhstar tiki, kad to gMima pa-Aisuiunnt ! tąj, Amerikos Komunistų Partijos Lietuvių lsjektj evo)iucijos (tai j ra.
maus vystymosi) keliu. Buvo

jdarbės klausimas ir kova už vi-
■sų bedarbių šelpimą bus ypač
! nuodugniai nušviesta. Visi lie-
! tuviai darbininkai turime da- jį 
lyvaut šiose prakalbose. [ . .

fiiepos 10 d. yra Worcestery ! Loren . įMlller, vienas 
rengiamas darbininkiškos spau- įdaktorių seniausio ir di
dos naudai piknikas. Lietuvių džiausio . ........ .........
Darbininkių Susivienijimo Am- vakarinėse valstijose, “Cali- 'pasaulyj ' Birmoj vietoj yrą Frakcijų Centro Biuras kreipiasi į jus, draugai darbininkai 
—” ^nrlnv.5 Valstijos ' ; , delegatai, ragindamas iškelti šitame seime kai-kuriuos klau-

,Fer ,pi/ma’. bęrtąi
frioi 1 "qnvmtu q n-i n nan na an 2 vi?lais; 1Vies »d Jūs( šitas^ -seimafe, fjd' JdarmninKa! . % . *• P. iąS^; d^egatai, pasisakytų už sekamus, būtent du svarbiu puktu

re-

dos naudai piknikas. Lietuvių ,džiausio negrų laikraščio jsajųngą ųžifna antra vietą

Šiomis dienomis Preky-
bos Departmentas Wash-j^eį.D!“,,J’ K“nuo-e‘na”1’ Danufs t“. 1 -- i' j v I darbininką, kovojanti streiko laukemgtone pranese, kąd^alie- , ■
jaus pagaminime Sovietų r

a ’ • ? > .. ' • >

dė SJLįĄ ųr^anįząęiją Chicą- erikoj vietinė kuopa išrinko ko: 
gos seime, idant ant tolidus misiją iš darbščių draugiu;., ir 
Pasilikti tos organizacijos girdėjau, kad Jošjie^apras- 
vftldonads. . ' k '' '

K’-ta t v, .\ # • . r L JTUMUHtli

H-Dabar. štai 'renegatai programa.
, oportunistinęs ta yra labai graži ir patogi; čia 

klampynes ir Šaukia, kądipat randasi ežeras, kur galima 
Lietuvių Darbininkų Susi- bus svečiams pasimaudyti, pa- 
vienijimas turi būt pamary- plaukioti. Taipgi rengiamasi 
tąs tokia' organizacija, ku- su valgiais. Sakė, kad būsią 
rioj galėtų visokie darbiniu? visokių š^ltanosių ir dzūkiškų 
ku: priešai, visokie kontr-re- [Pyragų. Bus smagu tėmyti, ka- 
vdiuęionieriai laisvai vary-itrie kat™os subytys, dzūkiški 
ti “ savo kontr-revųliucinį ai' kalakutiški pyragai.
dfltfbą; Jie nori, kąd LDS’i ,Bet.dar vlsl. Laisav?a ?ka- 
bfctų tokia organizacija, 
kąip SLA, kur viešpatauja!
fašistiniai gaivalai’, o kovin- 
gi^ji darbininkai persekioja? 
mi, metami lauk.

Renegatai labai siunta 
prieš tą paragrafą, sulig 
ktirio sužiniai kontr-revoliu- 
cinj dąrbą dirbanti nariai 
gan hiiti braukiami iš orga
nizacijos. Jie nori laisvės

l^pda iš

i tai rengiasi prie šio pikniko. 
Piknikas bus su turininga

. Be to, pikniko vie-1 
; čia

jsokiais darbais ir programos
• pamarginimais.

Visi iki vienam važiuokite į 
ši pikniką, kad paskui nesigai
lėtumėte, tokią progą praleidę.

Piknike bus daug .svečių iš 
kitų miestų; susitiksite savo 
draugus. Girdėt, kąd net iš 
New Yorko bus kelios mašinos 
svečių.

II-ros Kp. Korespondentė.

fornia Eaglę,” padarė seka
mą pareiškimą: •» ' 1

Susidūrę šū nepakėnciamo-
. . imis gyvenimo sąlygomis, neg- J . - 

rai dabar turi labiau, negu!mlno . ūliejaus^.dąugiail, ne- 
kada pirmiaus, studijuoti iš- bile kita sahs, isskyrus 
keltus ] 
rinkimų kampanijoj. Nei de
mokratų, nei republikonų par
tijos, neigi jų . kairiaran
kė sąjungininkė, Socialistų 
Partija, ’ kovoja prieš skur
do ir bedarbės bangą, ku-

Tiktai Komunistų Partija ko- i 
voja prieš diskriminaciją, at
skyrimą negrų nuo baltųjų, 
prįeš lynčiavimą ir gaujų 
viešpatavimą. ' Republikonų ir 
demokratų partijos dar ištik- 
rųjų paakstina tuos nuožmu-.

klausimus dabartinėj Jungtines Valstijas. Per tą 
laiką Sovietai pagamino 
40,758,811 < bačkų aliejaus, o 
Jungtinės Valstijos pagami? 
no 196,557,000.

Ne tik Aliejaus srity, bet

i t ir daugiau .mausimų,, oei sociču-j
sietus, surašiusi bu bendrais dirbančiųjų ir ;b«}arb>ų reikalą-,jjįtas ,kalįgtojas bijojp.fdtshf-!

Meš horimė, |k>dd fu$ ^tas* -seimas, f jo idarbi mukai darbininkar jįĄesu-*
- - 1: i kritikuotų. Delei didesnio sau-

1. Už socialę apdraudą. Amerikos Į£omųnistų Partija ir^111]10* socialistai pasikvietė ir 
Darbo Unijų Vienybės Lyga pradėjo kovą ne tik už'tai, kad ^policiją, kuri, pagaliaus, ir ifc- 
bedarbiai darbininkai būtų aprūpinti butais, maistu ir drabu-i piršte susirinkusius, pradėju-

. žiu, bet kad būtų įvestą socialė apdraudą k ekvienam dar- įSĮus daiyt neramumą ^J^pi jŠpL* 
bininkui bedarbėj, ligoj ir senatvėj. Kad į tą fondą pinigus jCinh^tuL x
sumokėtų kapitalistai ir visi darbininkų išnaudotojai. I Per visas prakalbas nebuvo

2. Kad jūs seimas pasisakytų prieš Dies bilių, kuris šio-! Policijos. Bet
Įntnkai pradėjo

ir padarytas įstatymu, reikštų tą, kad ne tik komunistai, bet I^oc.‘ kalbėtojui, 
kiekvienas sveturgimis darbininkas, kovojąs už elementarius; J 
reikalavimus, galės būti ištremtas, šis bilius yra atkreiptas ;
pe tik prieš sveturgimius darbininkus, bet prieš visą darbiniu-. 
kų klasę.

- IMes gerai žinome, kad šie čia suminėti du labai svarbūs 
klausimai nepatiks kunigams ir-buržuazijai. Tas Jųjų ne-! 
liečia. Jie sotūs, pavalgę, gražiai apsirengę. Bet mes žino
me, kad jie, minėti klausimai, iąbai paliečia kiekvieną dar
bininką, nepaisant jo tikybinių įsitikinimų arba politinių pa- 
žvalgų. Todėl mes ir kreipiamės prie jūs, ragindami iškelti 

į šiuos klausimus seime, ųž juos kovoti ir balsuoti.

■ ' - ' v • 7— ------------v? -------- • - 4 j

|ir kitose srityse Sovietų ga-*mis dienorpis bus svartomas senate ir kuris, jei bus priimtas į 
r^S^:’myba kylą. Gi kapitalisti- ’ ’ .......... 1

nėse šalyse gąhiyba puola<

KUBOJ KARO STOVIS 
PASILIKS IKI 1935

.xouxxv- KUBA. Kubos krašte 
rųjų paakstina tuos nuožmu-, dabar yiešpąjiaujal karo sto? 
muav Argi dar gali būt abe- vis;; i Armija j t0i<vėik ’ visą 
jonės, kam priklauso negrų'galią šalyje. Karo stovis 
parama ir balsai? [atkreiptas' Mąrbinin-
Sąžiniškesni riegrų mašių kus. Šalies’taip vadinamas j' 

veikėjai mato, kad tik Ko- kongresas nutarė, kad karo slų' 
muriistų Partija kovoja Už stovis pasiliėka- galioje iki * 
negrų teises, kad tik ta par- • 1935 metų.

AM. JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KOMPARTIJOS 
LIETUVIŲ FRAKCIJOS CENTRO BIURAS

kaip tik darbi- 
duoti klausimus 
atsirado ir po-

Liepos 3 d.
Waterbury, Conn 
lis išvažiavimas, kuriame daly
vaus visos darbininkiškos dai
lės spėkos iš Conn.' valstijos: 
keturi chorai, dvi orkestros, ii’ 
bus du geri kalbėtojai. Šiagie 
išvažiavime turi rastis kožnas 
klasiniai susipratę? darbinin
kas, ir matyti ir girdyti, \|cns 
čia dėsis 
matęs.

Lietuvių Darže., 
įvyks di<e-
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MENŠEVIKAI PRAKIŠO PlRMį SVAR- i CLEVELAND, OHIO 
BĮJ MŪŠJ IR ĮPUOLĖ NUSIMIN1MAN j Šeimų—-Konferencijų Savaites 

£ .į Programa

aiškino mūsų komunistinė span-1 Nedėlioję, 26 d. birželio, 
;da “Laisvė” ir “Vilnis.” Mes Lietuvių Darbininkių Susivie- 
j , j . v. , . . .nijimo Amerikoje įvyks kon-1 raseme, kad begyje šių dviejų ■■ T- . • , • •1 2 riT . v_. x . ; ferencija, Lietuviu Darbimn-«^ZaL1A A >AA HA r»^AA ZA rA AA L V 1 T Š '

kų svetainėje, 920 E. 79th St. 
Pirmu kartu Clevelandas tu- 

. rėš progos pamatyti lietuves 
(Savo raporte parodė, kad SLA i darbininkes, suvažiavusias iš 

plačios Amerikos svarstyt sa
vo reikalaus. Geistina, kad 
kuo daugiausiai vietos kuopie- 
čių if pašalinių atsilankytų į 

, susi
pažinimui su šia organizacija. 
Kiekvienai darbininkei yra la
bai pravartu' susidomėti savo 
klasės reikalais. Gi Lietuvių 
Darbin. Susivienijimas Ame
rikoje, kaip tik ir yra ta or
ganizacija, .kuri atsako darbi
ninkių, moterų, reikalams. ;

Konferenęija prasidės 9 vai.

XuouskaSt-yra f i KAPUSKASING, KANADA užduotis atsivesti savo kaimy
ną—draugą į šias prakalbas.

(Tąsa iš 1-mo pusi.) I
siminimas. Dargis, Mažiuknaį "”w_
ir kiti antrarankiai Grigaičio,1
vaisko leitenantai reikalauja j me^U SLA sumažėjo ant
balsų suskaitymo. Bet išlenda į keturių tūkstančių narių.Bet išlenda i keturių tūkstančių narių. Jur- 
Grigaitis ir pareiškia, kad jislgeliūtė ne tik tą patvirtino, bei 
sutinka su Gegužio pareiškimu, [ 
jog dauguma balsų paduota |buv0 dasivaręs iki 22,679 na- 
už delegatų priėmimą, ir todėl bet gj šiandien teturi 16. 
liepia savo leitenantams misi-1^70. Girdi, penki tūkstančiai 
raminti ir pasiduoti "dievo va-|na).ių tap0 iįbruukta, o apie 
liai. Dalgis dreba is piktu-; tdkstantis numirė, 
mo ir, žiūrėdamas j Bagočių, šeSiais tūkstančiais 
zurza, ant savo “dvasinio” te-Į suniažėjo. 
vo Grigaičio: “God damn, sena-!
V by—.” Bet audra nurims-j Eiliniuose 
ta, o tik dūsavimai iŠ vienos | nepaprastas

Sako, virš; .. .
nariu SLA r<0n*erenciJ0s Posec‘zlus> I upvinimui qii Šia

delegatuose matėsi 
nustebimas, kuo- 

pusės ir garsus džiaugsmas išimet išgirdo šituos faktus apie 
jskandališką SLA nariais suma
žėjimą. Juk dar pora metų 
ponu viešpatavimo ir kur bus 

,ra’.SLA?- Beliks ponai! ■
Jurgeliūtė bandė susigriebti 
nuraminti delegatus. Mik-1 rYte.

Birželio 13 d. Kapuskasin- 
ge areštavo vieną bedarbį, 
kuomet jis nuėjęs prašė valgy
ti iš miestinės labdarybės. Jis 
nuteistas mėnesiui arešto būk 
tai už kėlimą betvarkės.

Savaitė atgal miestas pra- 
solistai I dėjo šelpti bedarbius, duoda

mas po sykį per dieną paval
gyti. To išreikalavo Kapus- 
kasingo Bedarbių Taryba, su
rengdama kelis masinius mi
tingus ir įteikdama valdžiai 
bedarbių reikalavimus. Taigi 

i išvien veikdami bedarbiai ir 
į dirbantieji prispyrė miesto val- 

rengia skanią vakarienę, kaip džią bent tiek duoti, pašalpos, 
svečiams delegatams ir 
gatėms, taip ir vietos 
gams ir draugėms.

Utarninke, 28 birželio, 
pačioj Lietuvių svetainėje, Ly
ros Choras rengia šaunų kon
certą. Programą išpildys vie
tos dainininkai-kės 
kartu ir iš kitur pribuvę sve
čiai menininkai.

toj ti

valdžia alkanais bedarbiais Miestelio valdžia susideda iš 
nesirūpina; kas nueina į vai- biznierių.
džią prašyt pašalpos, atsako, Darbininkai, pagalvokite, ką 
“negalime šelpti, neturim pi- renkate į miestelio valdybą.
nigų.” 1 Mainierys.
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Trečiadienį, 29 d.
Lietuvių Darbininkių 
nijimo Amerikoje 24

birželio, 
Susivie- 

kuopa
o

T

T

TĘSIS PER TRIS DIENAS IR TRIS NAKTIS

dele-
draų-_nuėjo antrą kartą tą

kitos pusės dar ilgokai girdisi
Tačiaus, neužilgo vėl susi 

drumsčia vanduo. Toliau i" 
portuoja mandatų komisija, j 
KlaUšimąs kyla delei advokato; 
Olid. Jis buvęs nariu Chica-'. 
gos 36-tos kuopos, bet kuomet i čiojančiai prakošė per dantis:, 
laike rinkimų nelaimėjo į dele- j “Sąlygos buvo blogos, todel_nie-Į 
gatus, susiagitavo kelis savo pa-; ko geresnio negalima tikėtis. ; 
sekėjus, dar gavo kelis naujus1 Barėsi ant bedarbės, bet nieko 
“prižadus” ir susitvėrė “naują v-
kuopą” ir išsirinko save dele- prieš narius. Taip pat ra- 
gatu. Jurgeliūtė sako, * 
kuopa legališka ir Olis yra le-^ild.

Nedėlioję, 26 d. birželio, L 
’o j D.S. 113, 44, 55 kuopos, Ga- 

■ • nesakė apie Pild. Tarybos tero- r^seh gilaitėj, 263 ii St. Clair
• Taip pat ra- Avė., rengia didžiulį pikniką,

kad portavo, kad vien advokatams j Sis piknikas bus vienas iš sma- 
Taryba išmokėjo virš giausių, todėl kad turėsime 

gališkas delegatas. Gegužis sa- $7,000. O kodėl tuos tūkstan-j daug svečių delegatų, atvažia- 
ko, kad ne tik jis nieko nežino j čhis dolerių, nebuvo galima su-lVusių iš kitų miestų. Progra- 

i incv muo gvici. Kalbės is pla- 
užsimokėti? Amerikos suvažiavę mū

sų veikėjai. Bus svečių iš 
Pittsburgh© SLA. seimo. Žin-

1 persekiojimui ir mėtymui j gidžių žinių jie mums parveš. 
I laukan iš organizacijos. Tūks-1 Visas platus darbininkiškas 
tančiai dolerių išleista skundi-1 Clevelandas dalyvaus šiame 
mui valdžiai Lietuvių Darbiniu-; piknike. Dalyvaukite visi, 
kų Susivienijimo, vietoj bedar-1 kurie tik gyvi esate, todėl, kad 
biams duokles pasimokėti. Dar-[tokios progos ilgai, ilgai cle- 1 A A 1 va Ir o WA La z>aLa a»La t rA vv» fA va Ta a »rA va <a ' « •

apie tokią naują kuopą, bet jos, j naudoti ^padėjimui bedarbiams I ma į)US gera, 
girdi negalėtų surasti nė Jung- j nariams duokles t----- - ---- -
tinių Valstiji] prezidentas vi-’Dąt, mat, tos krūvos narių pi- 
sam pasaulyj. Ne taip karštai,1 n*gų buvo išleistos ne jų pagel- 
kaip delei 14-tos kuopos, bet vėlĮhai, jiems nelaimei ištikus, ale 
riebiai pasiginčyta ir nubalsuo- ■ J1-’ 
ta, kad Olis yra “okey” dele
gatas. ; Su prakišimu pirmo 
mūšio menševikai neteko šir
dies ir todėl dabar tik žiovau
dami kalbėjo prieš Olį. Pasi-

Minimas bedarbis gi vienas 
pačią 

Draugės .j dieną pareikalaut valgyt; o 
moterys jau dabar važinėja po policinė valdžia niekuomet ne- 
farmas ir supirkinėja maistą,! pildo pavienių darbininkų rei- 
sūrius, sviestą, paukštieną, vai- kalavimų ; bet valdonai būna 
sius ir kitus skanėsius ,tai šau- j priversti skaitytis su galingų 
niai vakarienei. j masių reikalavimais

 \ darbis,

Ketvirtadienį, 30 birželio, 
ALPMS. įvyks konferencija. 
Vakare, tą pačią dieną, LDS. 

[jaunuolių kuopa rengia sma
gius šokius Lietuvių Darbi
ninkų Centre, 920 E. 79th St., 
svečiam delegatam, kad links
mai su jais persiskyrus ir sma
giai valandžiukę laiko pralei
dus, po ilgo ir sunkaus seimų 
darbo.

Trumpai pasakius, tai bus 
didelių darbų ir veikimo savai
tė. Svarbiausia bus tai LDS. 
seimas, kuris padės kertinį ak
menį vienijimuisi Amerikos 

Į lietuvių darbininkų pašalpi- 
• .v . v,., . , , . I nėm orgainzacijom; dėjimuisir.,v' .... , c, i is Chicagos užtikrino, kad ju . . j ..leidžiama pragaištingam darbui. I ■ , • - v. , . - .. į vieną didelę masinę daibi-.... 1 T ; visa puse šimto bus musų is-ištai ka parode Jurgeliutes ra-' ’ 1

(pertas. ' i kilmėse.-
j ro. 

Jurgeliūtė savo rąporte faip;jps 
. , i . , -- pat pripažind, kad ŠLA bonai

nos, tai kam vieną plauti, o kit- atpigo ant virš dviejų šimtų < ' 97
" ’ .................... ' . Kami- . 'P

vilčia, ^DS.. -Bii-mfu Sein 
“bonai j 

visus T9th St.

rodė’, kad į seimą panašiu ste- į bmmkams bedarbiams nėra pa- j velandiečiams nebus. Draugai! 
būklingu būdu pateko pats Mi- ^e^JPs’ 0 tūkstančiai dolerių iš-;
chelsonas, kaip ir Olis. Fašis
tai jsako: Vysite laukan jaunuo
li Oli, tai meskime laukan ir 
seną, vilką Michelsoną! Vadi
nasi, abi raukos lygiai purvi- pat pripažino, kad SLA bonai

tą Šuniui atiduoti! . • pūkštančių dolerių.
r llU UCJCįįČlVUO Kt UUXI1

Jurgeliūtė Pripažino, kad kad “ateis geri laikai,
SLA Nustojo Virš šešių

Tūkstančių Narių

O

o

"o"

RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO 
DRAUGOVĖ
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Jie; pribus iš vaka- 
Bus dd. iš Naujos Angli- 

; būs -jų ir;iš kitur.

d. prasidės 
imas, Lietuvių 

Į Dąrbininkų svetainėje, 920 E. 
pabrangs” ir mes “gal” visus T9th St.
pinigus už juos atgausime! Jur- .Vakare Lietuvių svetainėje, 
geliūtė teisinosi ir guodėsi de- j 6835 Superior Ąve., įvyks vi-

Bet <ra ( 
no delegatus ta durna vilčia,

Trečioj o j SLA 37-to seimo se-j lei paskolų, kurios Susivieniji-Įsų trijų LD$. kuopų prakalbos,
sijoj, antradienį prieš pietus, | mui nunešė keletą desėtkų tūk- 
Centrę sekretorius panelė Jur-jstančių dolerių. Ant jos užsi- 
geliūtė išdavė savo raportą, [ puolimai daromi buvę neteisin- 
Apart demagogijos, pasiteisini
mų ir daug grynos neteisybės, 
šiame raporte visgi Jurgeliūtė 
iškėlė kelis svarbius faktus apie 
SLA narinį ir finansinį stovį. 
O tie faktai su kaupu patvirti
na vis tai, ką SLA nariams

gi. Pripažino, kad tie namai, 
kurie už morgičius ir paskolą 
pateko Susivienijimui į rankas, 
neneša randų. Girdi, tie žmo
nės bando visaip organizaciją 
nuskriausti, ir randų nemoka.

« “Laisvės” Rep.

kuriose vyriausiu kalbėtojom 
bus visoj Amerikoj mylimas 
lietuviams darbininkams svei
katos patarėjas Dr. Kaškiau- 
čius ir kiti geriausi mūsų vei
kėjai. Jie kalbės mūsų orga
nizacijos ir visų lietuvių darbi
ninkių draugijų vienybės klau
simais. Kiekvieno mūsų dien-

PIKNIKAS

Tas be-
, religinis, nuolaidus 

baptistas, matomai, to nesu-, 
prato. Teko pirmiaus su juom 
kalbėtis; jis, sulig savo bib
lijos, nesutiko priešintis skriau
dikams, ir nors tau kas darytų 
didžiausią blogą, tu tik tylėk 
ir kentėk. Bet gal jis dabar 
supras, kad po antrą sykį į 
dieną sau valgyt išreikalaut 
bedarbiai tegalės tik organi
zuotai, o ne pavieniai.

Kanados darbininkai ir be
darbiai privalo visi organi
zuotis į Bedarbių Tarybas;, 
tad geriau priversime valdan- j 
čiąją klasę išpildyt mūsų rei- j 
kalavimus.

SUBATOJE, 2 LIEPOS-JULY
šokiai prasidės 8 vai. vakare ir tęsis iki 

11:45 nakčia f
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ū
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W. K.*

THOMS, WEST VA
ninku organizaciją. Daug yra 
plačioje Amerikoje lietuvių 
kolonijų, kur yra po kelias 
lokales draugijas įvairiais var
dais, suorganizuotos vienodam 
tikslui, kad susirgus sušelpti ir 

(numirus palaidoti; prie to 
skleisti darbininkišką apšvietą, 
skiepyti darbininkišką susipra-, ----------  ----- - .

, timą, kaip sėkmingiau būtų i tiktai po dvi dienas į savaitę.1 
kovoti prieš išnaudotojus. Su-Į Daugiau negalima uždirbti, 
važiavę delegatai-tės turės i kaip du dolerius per dieną.: 

j rimtai diskusuoti abelnas dar-1 Tiktai tiek duoda dirbti ,kad ■ 
[ bininkų klasės kovas. Juk ’ kompanija gali.iš mainierio už- 
lietuviai darbininkai mes vie-|darbio atsiskaityti rendą už 
ni be tarptautinio savo klasės i stubą ir šiaip visokius ekspen- 
solidarumo nieko 
nuveikti sau ir savo 
naudai.

UŽDARĖ DVI KASYKLAS
Tapo uždarytos dvi didelės 

kasyklos Davis Coal and Coke 
kompanijos, neapribotam lai
kui. Išmetė iš darbo apie 200 
angliakasių. Ir čia abelnai 
auga bedarbių armija.

Keturios kasyklos dirba, tai:

negalime įsusi 0 darbininkui nelieka; tai 
klasės ■ darbininkas priverstas dirbti ir 

badauti. I
čia mainieriai turi “relief”,

Kada bedarbė didėja, kada Susišelpimą. Į jo fondą moka
išnaudotojai kapoja mums ai-
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NEDĖLIOJĘ, 3 LIEPOS-JULY
PIKNIKAS PRASIDĖS 10-tą vai. RYTE

I Bus įvairių, įvairiausių sporto žaislų. Dainuos 
chorai ir bus dalinama dovanos už atsižimėjimus 
žaisluose; bus lošimas Volley ball, tarpe Norwood, 
Stoughton ir Montello vyrų ir moterų. Taipgi 
bus lošiamas taip vadinamas “Horse Shoe Pitchi- 
ing,” už Naujosios Anglijos Čempijonatą ir lai
mėjusieji gaus gan geras dovanas. Gi po tų visų 
šturmų prasidės naktiniai šokiai, nuo 12:15 iki 4 
vai. ryto.

PANEDELYJE, 4 LIEPOS-JULY
PIKNIKAS PRASIDĖS 10 VALANDĄ RYTE

Bus įvairių žaislų ir pamarginimų. 
šokiai prasidės 5-tą vai. po pietų ir tęsis iki 

11:45 nakčia

LIETUVIŲ TUTIŠKO NAMO PARKE
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Atsilankę į šiuos trijų dienų ir trijų naktų šo
kius, kaip jauni taip ir suaugę linksmai praleisite 
laiką. Smagiai pasišoksite prie geros
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NAUJOS ANGLIJOS ORKESTROS

kuri patinka visiems ir griežia visokius šokius, 
kaip amerikoniškus taip ir lietuviškus. Rengėjai 
rūpestingai rengiasi prie to, kad susirinkusiems 
nieko netruktų. Kviečiame visus vietinius ir iš 
kitų šios apielinkės miestų skaitlingai atsilankyti.

RENGĖJAI.

po 50 centų į mėnesį. Kai su- 
gas ir daugelis mūsų organi-1 žeidžia, gauna kiek pašalpos, 
zacijos narių randasi bedarbių I h. tuos bedarbius šelpia; duo- 
eilėse, taigi čia reikės mums da p0 du doleriu savaitei, 
rimtai apsvarstyti klausimą, Klausimfis, ar ilgai šelps.
kurti bedarbių narių gelbėji-, Čia randasi žmonių labai, 
mui fondą, kad jiems būtų ga- kritiškame padėjime, stačiai j 
Įima pagelbėti būti organiza- badauja. Vietinė miestelio Į 
cijos nariais. Kartu mūsij or-■ 
ganizacija turi imti pilną da- 
lyvumą kampanijoje už be
darbių apdraudą, iškaščiais 
bosų ir valdžios.

LDS. visos diskusijinės sesi
jos bus perkeltos į erdvingą 
svetainę, 6835 Superior Ave. 
Pageidautina, kad lietuviai 
darbininkai s k a i t Imliausiai 
lankytų sesijas ir tėmytų mūsų 
jaūhoš organizacijos suvažia
vusių atstovų diskusijas.

1 J. M-ka.

o
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A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

AM. LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ro APSKR
DAINUOS BANGOS CHORAS, Iš ELIZABETH, VAD. V. ŽUKO.

PROGRESS CLUB HALL
MITCHELL AVE.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
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6t S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Triaity 1-87J4

v ,.;f t DRG. BUKNYS SAKYS PRAKALBĄ

Ned., 26 Birželio=June, 1932
LINDEN, N. J.

Prasidės 12 Valandoj Dieną ir Tęsis iki Sutemimui

Draugai! Dalyvaukite šiame piknike kuo skaitlingiausiai. Jame dalyvaudami ne- 
vien tik pasilinksminsite, bet paremsite ir darbininkų organizaciją, kuri taip daug 
klasinės apšvietos duoda Amerikos lietu ziams darbininkams, ir kuri dalyvauja vi
sose darbininkų kovose. Todėl kiekvieno darbininko dalyvavimas šiame piknike eis 
ant naudos jam pačiam.

ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAI
Šis piknikas įvyks sykiu su ALDLD IIApskr. pusmetine 

abejo, privažiuos žmonių iš visos New Yorko apielinkės. 
piknike dalyvaudamas gali tikėtis sueiti savo .draugus ir iš 

KELRODIS: Atvažiavę į Elizabeth, ant Broad St., imkite busą,
priešais Regent Teatrą, išlipkit prie seną City Hall, Linden, N. J. ir eikite Mitchell Ave. į 
Progress Hall.

konferencija. Jame, be 
Todėl kiekvienas tame 
toliaus.
į Linden No. 36, 34, 44,

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui jdekite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York, N. Y.

Laisninotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

įvairių karštų giri
nių, ypač kuomet 
užeisi sužalęs, gausi 
šilumos J v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai- 

*nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik i 8 blokai nuo 
Btaen Island Fer-

LUTVINAS

5
L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virS tO metų. 
Taly pat laisniuotaa 
Real Estate—pirki
mui Ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZI NS no EAST 16th ST. N. Y
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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Kanados Valdžia Žmogžudį Išteisino 
0 Nekaltus Darbininkus Įkalino

MONTREAL, CANADA. — 
Per pereitas velykas svečiuose 
šnipas konsteibelis John Boy- 
czum, suėjęs į karštas disku
sijas su darbininku Andrium 
Powlowu politiniais klausi
mais ir matydamas, kad jis 
nepajėgia darbininką sukriti
kuoti, tuojaus griebėsi už 
brauningo ir paleido tris šū
vius, perverdamas Powlowui 
krūtinę kuris po trijų dienų 
ir mirė, kankindamasis žaiz
dose, St. Luc ligoninėj.

Dabar, birželio 17 d. King’s 
Bench teismas, išnagrinėjęs J.

Kanados valdžią naudoja 
kriminalius įstatymus baudi
mui nekaltų darbininkų; vien 
tik už kalbėjimą pereitais me
tais darbininkų susirinkime 
pasmerkė* metams sunkių dar
bų kalėjimo keturis (F. Rose 
ir kt.). Q, kriminalistui J. Boy- 
czunui Kanados valdžia nepri
taiko baudžiamųjų 
kadangi J. B. yra 
Kanados buržuazijos 
tarnautojas.
puola darbininkų demonstraci
jas ir drasko jų mitingus. Tai

virš $20. Iš to viso turės pel- ką. 
no vienas kupiškėnas A.

O apie kupiškėnų tikslą nėra 
ką kalbėt, nes jie jo neturi. Jų 
visas užsiėmimas bei tikslas yra 
pasipinigaut, bet, 
jau, tai uždirbtus pinigus, jei
gu jie kada uždirba, net į Ku
piškį nesiunčia, kur būk ten kas 
veikiama.

Du

HARTFORD, CONN.
Yra rengiamas didelis naktinis 

, rengia

WILKES BARRE, PA.
AL.D.L.D. 12-tas Apskritys rengia

Vieta yra graži ir visiems 
Bus visokių 
Aido Choras 
rengias duoti 
Dainuos nau- 
taipgi Aidoį

privažiuojama, 
sportų, žaislų, 
iš Wilkes Barre

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

kiek girdė- gerą programą. MINERSVILLE, PA.
ALDLD. 14 kuopos mėnesinis su-

Viską žinantis.

CLIFFSIDE, N. J
Bušai i “Laisves” Pikniką 

O Skloka Smunkaįstatymų, 
šnipas ir .1^ 1. CV CVA U€>

reikalų darbuotis delei ____ __
Jis, kaip žvėris, Į įjnį0 pįknįį<0> kuris įvyks lie

pos 3 d., Ulmer Parke; dau
giausia darbuojasi A. Rice, 

Stasiukaitis ir

Draugai dabar subruzdo
i “Laisvės” me-

jausiąs dainas;
Choro jaunų merginų oktetas į sirinkimas įvyks 26 birželio, 7 vai. 
pasirengęs duoti piknikui sur- vakare, Darbininkų Svetainėje. Visi 

. i,. v. . i . nariai malonėkite dalyvauti, susirin-
pnzą labai gražiomis daino- Rime, nes turime daug svarbiu reika

lųmis. Bus ir duetų. Drg. A. 
Pietariūtė dainuos solo. Drg.

! Pietariūtė yra viena iš geriau- i 
! siu dainininkių šioj apielinkėj 
lietuvių tarpe. Ji yra prisi
rengus palinksminti publiką su 

j savo gražiomis dainomis.
Prie to visko bus gardžių 

valgių, kaip tai, naminių deš
rų su lietuviškais kopūstais, 
keptų bulvių, gardžių gėrimų 
ir tt.

aptarimui. Sekr. 
(149-150)

-D i i -v. . , v : veikiausia minimas žmogžudis cB. bylą, isteismo tą žmogžudį. K < . j Dzevecka, G.
man0 išrengti du busu I mirškit savo organizaciją. At-j 

važiavimui į “Laisvės” pikni- | silankykit į šį pikniką. Lai bu
ką; vienas būsiąs pripildytas j na jis vienas iš skaitlingiausių 
lietuviais, kitas įvairių 1 " - - -
tautų darbininkais, 
su o tais mūsų 1
dienraščio pikniku. Delei bu-Įkimės atsilankyti, pasimatyti 
su ir važiavimo į “Laisvės pik- ,su savo draugais, pasikalbėti

Taigi, draugai darbininkai, 
' imkite šį nuotikį delei persitik

rinimo, kaip yra teisingi bur- 
' žuaziniai Kanados teismai.

dar bus buržuazijos ir 
vanotas kokiu garbės ženklu Į 
už tokius;pasižymėjimus.

Uosis.

WORCESTER, MASS 1 ninkais arba ncl garb6s na_ • ; riais. Tai yra geras sumany-
• ALDLD. 11 kuopos susirin-• mas‘

kimas įvyko 22 d. gegužės.1 Laisvės pikniko komisija 
Tarp kilų dalykų, šiame susi-' Pranešė, Jaa paimtas bu-

. rinkime nutarta pasiųsti regis-(sas Puse^ šimto žmonių. _
‘ truotą protesto laišką Alaba- ^as pašalinių n01’ės i Ų>et, kad užkenkt “Laisvei”, tai
; mos gubernatoriui, reikalai!-1 važiuoti, tad komisija kviečia įjįe rengįa savo. Būtų didė
jant, kad jis paliuosuotų de-Į^re'P^s ^el informacijų pas į lė sarmata darbininkui eit į 
vynis negrus jaunuolius. Taip-pJU0Sv d^mg’us: P. Poškų, L. | stokos parengimą; tai būtų 

'gi nutarta pasiųsti protesto te-įSavičių d’ 124 First St., J. Viz- j £įngsnis prieš darbininkų rei- 
legramą ateivybės komisionie-; biirą. Kurie tikietus pirks ant, ^ajus> 0 naudai Stepona

vičių ir kompanijos.

Tad ;

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 11 kuopos mėnesinis 

sirinkimas įvyks nedėlioję, 26 birže
lio, Lietuvių svetainėje, 29 Endicott 
St. Pradžia 10 valandą ryte. Visi 
ateikite į laiką įneš didžiuma turė
sime važiuoti į Lawrence piknike. 
Kurie dar nesate užsimokėję duoklių 
už šiuos Pietus, malonėkite užsimo
kėti. Taipgi šiame ssirinkime pasi
imsite antrą tomą knygos Religija.

Sekr. J. J. Bakšys.
(148-149)

Draugai ir draugės, nepa-! WILKES BARRE, PA.
Sekanti sekmadienį, 26 birželio, 

Valley View Parke, Inkerman, įvyks Į 
didelis piknikas, kuris yra rengia- ; 
mas naudai ALDLD. 12-to Aps- 
kričio. Dainuos Aido Choras, bus 
solų ir dainuos Aido Choro Sekste
tas. Bus gera muzika, kuri links
mins visus. Taipgi turėsime gerų 
kalbėtojų, vietinių ir iš New Yorko.

kitų šioj apielinkėj. Visi supran- 
suintere- tam, kad pas mus siaučia di- 

komunistinio , clelė bedarbė, bet visgi steng-

n į pin.-, SLl saVo uraugais, pasiKa
niką kreipkitės į tuos draugus, j ir linksmai laiką praleisti.

Vietiniai sklokininkai pui
kiai žino, kad tuo laiku įvyks-

jta “Laisvės” metinis piknikas;

Komisija O. Z

su

rei poniai Tillinghast Bostone ! v^e^os’ tikietas bus parduo- 
ir Jungt. Valstijų darbo minis- 
ieriui Doakui su reikalavimu,

damas už 40 centų, o kurie 
pirks prie pikniko vartų, tai i LDS. 115 kuopa turėjo mė-1 — 

kad tuoj paliuosuotų drg. Edi- bus 50 centų. į nesinį susirinkimą 8 d. birže-
Busas išeis 1:30 vai. po pic-t thą Berkman.

Buvo perskaityta laiškas i tl‘ 
j nuo Tarptautinio Darbininkų

Apsigynimo drg. Berkman; 
klausimu, ir gauta blankos rin-j 
kimui parašų delei jos paliuo- 
savimo; blankas pasiėmė drg. 
Pačiesa ir Kvalyta. v . ._ 1 as sutikau su jumis.

Draugės ir draugai, nors da- j 
bar ir yra vasara, nepamirški-j 
te susirinkimų. Tiesa, yra iš- ’ 
važiavimai; bet ne vien pikui-’ 
kai ir svečiavimasis murrls turi 
rūpėti, bet ir .susirinkimai. Su- 

- sirinkimas užima tik porą va
landų ir būna tik sykį per mė
nesį.

Todėl visi būkime tame kuo
pos susirinkime, kuris įvyks 
birželio 26 d., 29 Endicott St. 
Draugai ir draugės, ateikite į 
susirinkimą, atsiimkite knygas 
ir užsimokėkite už šiuos me-; 
tus. O kurie negalite užsimo
kėti, vis tiek būkite susirinki- 

; me. šis krizis neturi .mus su- 
• laikyti nuo susirinkimų ir nuo 

darbininkiško veikimo.
ALDLD. 11 Kp. Korespon.

tu birželio 3 d.
Pastaba Bangos Choro 

Visiems Nariams
Jūs mane rinkote

didelį pikniką 26 birželio, ant Valley piknikas, „
View Park ‘Tinkerman”. Visos apie- įvyks subatoje, 25 birjŽęlįo, prasidės 
linkės draugai ir draugės- yra kvie- 3 vai. po pietų ir tęsis iki 12-tai 
čiami atsilankyti kuo skaitlingiausiai nakčia. Vieta: Wilson Ave., Newing- 
į šį pikniką, nes ten bus atvažiavu- I ton, Conn., pakeliui važiuojant iš 
šių svečių iš visų kolonijų, tad bus ' Newington į New Britain. Kviečiam 
smagu susieiti su draugais iš toliau. 1 visus New Britain ir Hartford lie- 
Taipgi bus gera pragrama: Progra- tuvius dalyvauti šiame piknike^ 
mą išpildys Wilkes Barre Aido Cho
ras; bus duetų, solų ir dainuos Aido 
Choro “Oktetas” naujausias dainas. 1 
Prie to bus taip visokių žaislų,; kad j 
linksmiau laiką praleisti, bus visokių 
valgių ir gėrimų. Tad nepamirškite 
draugai, atsilankykit į minėtą pik
niką.

(148-149)

Komisija.
(147-149)

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6 Kuopa rengia šokius 

! kurie įvyks 25 dieną birželio, 8 va
landą vakare, Liet. Taut. Namo 
Parke. Prašome draugus ir drau
ges, vietinius ir iš apielinkes, da
lyvauti minėtame parengime ir tuo- 
mi paremsite kuopą finansiniai, nes 
dabar kuopos iždas yra tuščias.

Rengimo Komisija.
(146-149)

WILKES BARRE, PA.
T.D.A. 87 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 26 birželio, Partijos 
kambaryje, No. 13, iš lauko įėjimas, 

Visi senieji na-

NEWARK, N. J.
Svarbios prakalbos įvyks 

čioje, 24 birželio, svetainėje, 79 Jack- 
son St., Newark N. J. Kalbės drg. 
Tauras, “Laisvės” redaktorius. Chi- 
nijoje raudonajai armijai vyksta; 
Washingtona apgulė ex-kareiviai; . 
kongresas pravarė bilių deportavi- kambaryje, No 
mui ateivių darbininkų, dvylika mi- 31 Public Square, 
lionų bedarbių desperacijoje. Apie i riai būkite susirinkime ir atsiveski- 
tai kalbės d. Tauras. Pradžia 8 vai. ......... .
vakare.

pėtny-

[Ižanga veltui.
(148-149)

Hampshire, Valstijoje
Pranešame visiems, kad 25 bir

želio, 3:30 po pietų, Concord, N. H.

New

te naujų narių. . .
Sekr. S. Pietaris.

(148-150)

YONKERS, N. Y.
Kadangi 19 birželio iš ryto atrodė, 

kad gali lyti, tai ALDLD. 172 kuo
pos komisija nutarė išvažia
vimo nerengti. Jei kurie turėjote -Apkričio draugės apsiėmė padaryti kalbės Komunistų Partijos kandida-i 

hetuviškų, dešrą ir kitokiij valgių, tas į vice-prezidentus, James W. nemalonumo del to, tai komisija at- 
iš- siprašo, nes tai įvyko prieš jos no

rą.
Komisija.

Bus ir šaltų gėrimų visiem, kiek tik 
' kas norės.

(148-149)
Ford. Skaitlingai , susirinkite 
klausyti šios svarbios prakalbos.

(148-149)

MMMMM^MMiMIMMMMMMMIMIMMMRMMMMMMMMMM MMMIŲĮ mm m m mmmmmmm mm m m

PARENGIMAI
Buvo pranešta, kad su- ITm B * O ^7 • V 1 • T> 1 1/ A g Tf O

s a r anedelyįe, 27 Dirželio—r KAK ALdUo 
j vai., kol atbėgo pailsęs sklo-j .
kininkų čyfas Steponavičius, j T> • r r\ o 1 1 o A A • F- r* IZ"

Bangos ųurįs jr atidarė susirinkimą; oi 1x611^13. £_<• U. Oi 1 1 44 11* 55 KkUOpOS
be jo tai lyg negalima.

Po trumpam nesvarbiam | W T - • 1 O O O * V 1 * IZ” f \ IkT T1 T1 HP A C1^s-iii»iUtarninke, 2o Dirželio - KUN LLK1 Ao 
Rengia Lyros Choras L

Panedelyje, 27 Birželio--PRAKALBOS
Choro korespondentu ir “draf- 
tavote,” kaipo garbės narį, ir 

Todėl, 
J aš manau, kad turiu teisę jus Į 
! pabarti, ne visus, bet dalinai | narįąį reikalautų jiems atmo- 
I kai kuriuos. Nes kai kuriems • ĮMnigusiduoklėmis Isumokė- 
stokuoja disciplinos; labai ne-j įus į (a organizaciją, iš kurios 
silaiko choro nutarimų. Cho-ljįe buvo išmesti, 
ro nutarimas yra, kad visi dai-j 
nininkai punktuališkai lanky
tų pamokas kaip 8 vai. vakare į 
kiekvieną savaitę, penktadie-! 
niais. Bet, kiek aš nutėmijau, 
tai yra tokių narių, kad atei- į 
na net valanda ir daugiau vė- ■ 
liaus. Aš nesakau, kad nie-1 
kada nebūtų kliūčių, bet jos ]yRas—kas nori, gali važiuoti 

Kas tai pa
klausė, kur III Apskričio pla
katai; atsakyta, kad “neži-

Laiškas pri- 1 
ijmtasi Šiek tiek apie tai šal
tai pasvarstyta, bet 
kaš tai bęveik rėmė 
pusę.

Pakėlus klausimą 
LDS. III Apskričio 
mo, sklokinis pirmininkas pa- j 
sakė, kad tai esą nesvarbus da- j

=Serea«je, 29 Birželio-VAKARIENE 
kas link ! 
išvažiavi-;

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras Mobilizuojasi 
“Laisves” Piknikui; Padarė 
Įvairių Gerų Sumanymų Ban

gos Gerovei
Bangos. Choras turėjo, pamo-! 

kas birželio 17 d. Reguliariai! 
okos yra laikomos kas; 

dienis.

turėtų būti tik retkarčiais. Jūs ar pėsčias eiti. 
I žinote, kad mokytojas visada 
būna laiku. .

Draugai, jūsų pačių prie.der- nom. 
me yra tas klaidas taisyti, i 
Pasižiūrėkite, — iš apielinkės 
miestukų, draugai daugiau pri- į 
silaiko patvarkymų, nekaip I 
vietinai. O jeigu jau daini-Į

i ninkai nesirūpina ir nesupran- i 
ta, tai aš patarčiau, kad mo
kytojas drg. V. Žukas padary
tų daugiau į juos

I linkui disciplinos, 
negali ir būti.

Bangos Choro
1 pen

Banga dabartiniu laiku ren-
* giasi dalyvauti dienraščio
* “Laisvės” metiniame piknike; j
- taigi ir mokinasi naujų dainų, Į 

o choro vedėjas drg. V. Žukas
• deda visas pastangas, .kad kuo
• puikiausiai Bangos Choras su

dainuotų ir kad nebūtų eliza- 
bethiečiams gėdos prieš kitus

J' chorus.,
Po pamokų buvo laikytas 

mitingas, gyvas ir energingas. 
Buvo labai gerų is sveikų nu
tarimų, kaip pagerinti ir su- už viską, ką tik jie turgavojo. 
stiprinti chorą finansiniai ir

. nariais.

spaudimo 
nes kitaip

Koresp.

HILLSIDE, N. J
bu- 
ku- 

Publi-

; Nedėlioj, birželio 19 d., 
vo Newarko fašistuojančių 
piškėnų išvažiavimas.
kos buvo nepėrdaugiau.sia i ir
atvykusieji, apart pačių kupiš
kėnų, neilgai tebuvo.

Dar “piknikui” neprasidėjus, 
jų darbininkai buvo visi girti. 
Tvarka labai bloga. Matyt, 
kiekvienas sau turgavojo ir 
kiekvienas savo kainas turėjo

Nepoilgam iškilo muštynės,

Rengia L. D. S. A. 24 Kuopa
VIRŠPAMINETI PARENGIMAI ĮVYKS

LIETUVIU SVETAINĖJEO pirmininkas vis skubina; 
netruko nei pusės valandos, 
kaip susiri 
tas. Steponavičiui rūpi savo 
biznis, bet ne organizacijos 
reikalai.

Tai matote, kur link veda 
Steponavičiai, Pruseikos ir 
kompanija.

K. Steponavičius “Klampy
nėje” giriasi, kad jie pats su
organizavęs ALDLD. 68 kuo- # .

I pą, o pats ją ir sudraskė, pa-' LDS. prakalbose kalbės šios organizacijos tvėrėjai ir veikėjai: Dr. J. J. Kaškiaųčius

j na iš jų moterėlė lyg ir są
monę prarado; didžiuojasi, __ .
kad niekur nepriklausysianti ir -menininkės ir vietos solistai su Lyros Choru 
“Laisvės” neskaitysianti. Bet 
patirta, kad ji “Laisvę” skai
to, tik nuplėšia adresą, kuriuo 
“L.” būna atsiųsta. Girdėt, 
skloka nutarė, kad vienas ar1 
viena iš jų užsirąšys kokiu, 
nors vardu “LaisVę,” kurią 
paskui dalindamiesi skaitys, 
kad sužinot, ar nėra kas svar-

inkimas liko uždary- 6835 Superior Avenue, Cleveland,; Ohio
tnn n •vinį n i i’iim cavn A z .7

PRADŽIA VISŲ 7:30 VAL. VAKARE t

ĮŽANGA: Į PRAKALBAS 10 CENTŲ Į KONCERTĄ 35c.; Į VAKARIENĘ 50 CENTŲ

Lyros Choro koncerte, programą išpildys svečiai iš kitų kolonijų suvažiavę menininkai

Draugių moterų LDSA. 24 kp. vakarienė bus iš paukštienos. Skaniai pagaminta. Čia 
svečiai delegatai po sunkaus seime darbo—galės pasisotinti ir su vietos draugais sma
giai laiką praleisti.

o

GERBIAMIEJI, vietos ir apielinkių darbininkai ir darbininkės! Cleveland©, prade

Prieita prie išvados, kurias nuramino būrys atvažia- 
kad, praėjus vasariniam sezo- Ausiu policmanų.
nui, reikia ruošt parengimus;] Po to p. Janulionis davė 
ir nutarta pakviest draugų i “spyčių,” bet jo.spyčius buvo 
newarkiečių Sietyno Choro ak- nelabai tikęs ir žmonės visai ne- 

operetę įdomavo. Jis kvietė progresy-
Tam darbui išrinkta vius, kad priklausytų prie ku- 

Padaryta tarimas, j piškėąų kliubo. Nekurie iš pu

torius, kad suloštų
“Alkis.”
komisija.
kad Bangos Choras išsimokin
tų kokį gerą naują veikalą ir 
suvaidintų scenoje. > Išrinkta 
komisija tam darbui atlikti.

Buvo pakeltas klausimas, 
kaip sustiprinti chorą daini-

besnio apie juos rašoma. Vei- Idant 26 ir baigiant 30 d. birželio, įvyksta net trijų didžiulių lietuvių darbininkų organi 
kiausia, ta moteriškė yra tokia 
jų tarpininkė.

Ch.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD. 12-tas Apskritys 

rengia didelį pikniką 26 d. bir
želio (June), Valley View 
Parke, Inkerman. Prasidės 11 
vai. ryte.

Tad visi draugai ir drau-

blikos pastebėjo: “Progresyviai 
neturi raudonų nosių, ir todėl 
netiks į kupiškėnų kliubą.”

Iš visko matyt, kad šis iš
važiavimas nekaip pasisekė, ir gės yra kviečiami atsilankyti 
rengėjai turėsią nedatekliaus kuo skaitlingiausiai į šį pikni-

zacijų suvažiavimai. .Suvažiuos iš plačios Amerikos daug mūsų darbiu, organizacijų 
veikėjų—atstovų. Tam ir rengiama šie trys parengimai-susiėjimai, kur būtų galima su
sitikti, pasimatyti, išgirsti veikėjų kalbas, menininkų dainas ir pasišnekučiuoti, apsi
keisti mintimis delei mūsų darbininkų klasės gerovės.

Kviečiame visus ne tik dalyvauti šiuose parengimuose, bet kartu kviečiame padėti 
priimti svečius delegatus, kad jie galėtų atsiminti clevelandiečių nuoširdumą jų priė
mime, ir kad ant ilgo, laiko atsimintų CIe ve landą. :

LDSA., LDS. IR ALPMS. KOMISIJA.
tni vu w w ww mi tni vu vm in ro w mt vw ww w vw tra w w w iai ww w w iAitAiiniiAi www wm w w w w mu w ww w mu w vw vw vm ww wm wu w w wv. ww
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IDA. 17-ta Kuopa Vykdys i 
Trijų Mėnesių Planą

Trečiadienį Millerio ir Gel-! kų šoko; užvirė rūsti kova, ku- 
!lerio čeverykų šapų streikie- rioj buvo naudojama kumš-' 
Iriai pasmerkė Woodo išmislus. čiai ir krėslai ir gengsteriai , 
j ir nutarė pasiųst Times’ui pa-! turbūt niekad pirmiau nebuvo 
kvietimą, kad tas buržuazijos1 tiek gavę į kailį, kaip čia. Ei- 
dienraštis prisiųstų savo repor-j liniai nariai toliaus organizuo- 

pamatytų, kaip jasi 
mą,

BAUSMĖ UŽ VĖLIAVOS 
ĮŽEIDIMĄ

visas pastangas, kad apskritį 
pastačius ant tvirtų finansi
nių pamatų.

Pereitais metais apskričio 
konferencija paaukojo darbi
ninkiškiems reikalams dalį li
kusio pikniko pelno. 6-to Ap
skričio kuopos baigia atsisteig- 
ti, kurios buvo opozicijos ap
griautos.

Piknike Jonas Bagočius su
darys atletų programą: Jis

pats risis su Kari Sbičko. Dai
nuos Lyros Choras ir bus ki
tokių pamarginimų. Kuopų 
draugams bus pasiųsta plaka
tų ir paaiškinimai, kaip nuva
žiuoti į pikniką.

ALDLD. 6-to Apskr. Sekr.

A. J. Smitas.

FAR ROCKAWAY.—John 
Velez, 27 metų amžiaus, nu
baustas $5 pabaudos arba 
dviem dienom kalėjimo už tai, 
kad jis savo automobilyj nu
plėšė ir kojomis sutrempė ame
rikinę vėliavukę. Teisėjui 
buvo keista, kad John Velez 
ant vienos rankos turėjo įside- 
ginęs spalvuotą Amerikos vė-Į 
liavos paveikslą; dabar gi tą 
vėliavą paniekino. . .

Kiekvienas darbininkas 
darbininkė privalo priklausy- . ..
ti prie Tarptautinio Darbiniu- torius; tai Jie ... 
kų Apsigynimo. Dirbantiems i darbininkai nepasitenkinę ii

2o c 'kaip 900 šimtai Millerio ir Ge-Į
jęe j llerio šiaučių yra pasiryžę i

i streikuoti iki laimėjimo, su I

Partijos Rinkimą
tiktai keli desėtkai tedirba! Vajaus Tag Days 

’ streiklaužiaudami. I
Charles Wood savo prakal- [ 

j boję kliube karštai pritarė ir j

kovai už sąlygų pagerini- 
nepaisant vadų.

U.arptau- įstojimas 25 centai ir po 
narinių duoklių į mėnesį, 
dirbantieji moka tik po du cen
tu į mėnesį už narinę štampą 
ir turi užsimokėti 5 centus įs- j 
tojimo.

Tai raitote, draugai ir 
draugės, gali ir bedarbiai tap
ti ir būti Tarptautinio Darbi-j 
ninku Apsigynimo nąriais.

Kiekvienas 17-tos kuopos I 
narys turi gauti bent po vie-11*^08.

Extra susirinkime
io Darbininkų Apsigynimo |
-ta kuopa užsibrėžė vykdy-Į 

ti trijų mėnesių pasmarkinto I 
veikimo planą. Buvo svarsto
ma ir nutarta gauti nemažiau 
10 naujų 'narių į 17-tą kp. ir1 
bent tris janunuolius į sekciją Į 
delei suorganizavimo jaunuolių ' 
kuopos; taip pat gaut du i 
angliškai; kalbančią kuopą, 
kurią organizuos ši sekcija. *'

Kitas dalykas,. visos' darbi-|n^ nauJą narį į šią svarbią oi 
ninkiškos organizacijos turi ganizaciją, kuri kovoja u

IR KITIEMS UŽRAŠYK
SKAITYK LAISVE

NELAIMINGOS MUŠTYNĖS 
PABĖGĖLIUI

lAmalgameitų Eiliniai Nariai|25 ir _26.d-
įstoti į Tarptautinį Darbiniu- ' streikierių ir politinių kaliniui JmjĮjpįg GengSteHlIS , pritarėjai,
kų Apsigynimą. Kiekviena i paliuosavimą, gina juos teis-

N E W YORK.—G a v i m u i lė- 
i Dies biliui, reikalaujančiam iš-' sų varyt Komunistų Partijos 
; kraustyti raudonuosius iš Ame- ‘ linkimų kampaniją, bus Tag 

arba rinkliavų dienos su i NEW YORK. — William 
birželio Collins 19 metų atgal buvo pa- LAISVĖS NAUDAI PIKNIKAI

Brooklyne Įvyks Nedėlioję
3 Liepos (July), 1932

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

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

ir toli čia suvažiuos.

KĄ REIŠKIA BARBECUE j
Pirmu kartu “Laisves” Piknike bus ant 

vietos kepama šviežia aviena mėsa, vadi
nama Barbecue. Turėsite pilnai gerus pie
tus už visai žemą kainą.

WM. Z. FOSTER ar JAMES W. FORD 
sakys prakalbą šioje dienraščio iškilmėje

J. BAGOČIUS Iš PHILADELPHIA, PA., 
----- ir -----

J. J. BAKŠYS Iš WORCESTER, MASS.
Abu ristikai, abu ALDLD nariai ir veik

lūs darbininkų judėjime, pirmu kartu pasi
matys “Laisvės” piknike Brooklyne. Jiedu - 
susitiks ant estrados ir jų susitikimas bus 
ilgos atminties visiem, kurie dalyvaus “L.” 
piknike.

Išanksto įsigykite įžangos tikietus, 
nes prie vartų

ĮŽANGA 50c., O IšANKS. PERKANT 40c.

Į dėžutėmis gatvėse,
Partijos nariai ir Įbėgęs iš San Quentin kalėj i- 

pasiimkite dėžutes | mo,
Į iš žemiau nurodomų vietų
j pasidarbuokite finansiniam
■ stiprinimui m ū s ų r i n k i m ų

Californijoj. AtvažiavęsĮ 
ir New Yorkan, jis visą laiką tar- 

su- navo vienai kompanijai, kaipo 
va- troko vežikas. Bet, nelaimė, ’ 

[susipyko su kitu vyru ir su-1 
ge_ įsimušė; tapo areštuotas; nu-i 
Y3 j traukta jo pirštų antspaudai. | 

Paskui, belyginant, pasirodė, i 
kad šie antspaudai sutinka su ;

; tais, kurie buvo nutraukti, ka- ! 
da jis buvo sodinamas 25-ms1 
metams kalėjimai! už plėšimą. Į 
Dabar gal teks jam grįžt Cali-1 
fornijon ir baigt savo bausmę, i 

. __ _____ 42 metų amžiaus,'
196 East įvedęs jr turi dvi dukteris.

vaduoja iš kalėjimu, 
už išgelbėjimą jų nuo 
bausmės bei deporta-

draugija bei kuopa įstodama . muose> 
turi užsimokėti i 
Tarptautinio Apsigynimo vie
tinę sekciją, iš ki^4os gaus čar- 
terj, ir mokėsi po dolerį mė
nesinių duoklių, kaipo nuo zvi- 
sos savo organizacijos. Kožna 
tokia organizacija turi išrink
ti trijų narių veikiantį komite
tą, kuris vestų agitaciją savoj 
organizacijoj delei" finansinės 
paramos Tarptautiniam Darbi-.Millerio Streikienai Muša 
“Labor Defenderio” platini- 1^ .

mo; tokis komitetas taipgi tu- ----------
!yės lankytis į sekcijos šaukia-> Queens patriotiškame Rota 
mus mitingus. . ry ’Kliube Charles Wood pre

17-tos kuopos susirinkime zidento Hooverio - atsiųsta: 
nutarta per tris mėnesius iš- streiklaužys, melavo 
parduoti 100 egzempliorių ! lerio ir kitų čeverykų
/‘Labor Defenderio“. Kuopa i vių streiką; šnekėjo, būk dar- tą iš 
taip plat turi persiorganizuot1 bininkai esą pasitenkinę irno- 
I tris grupės po 10 narių, kurie ' retų grįžti darban, tik, girdi, 
yra pilnai užsimokėję. O ne- i 
užsimokėjusieji reikia sura-l 
gint, .sukviest, taip kad pasi-Į 
laikytų organizacijoj. i
f x i ii I------------- X— ----- -------- ----

po dolerį į . kovoja 
‘ mirties 
i vimų.

Tad kiekvienam darbinin- 
vieta šioj orgahizaci- 

joj ir jo klasinė pareiga y*ra 
I priklausyti prie Tarptautirm 
Į Darbininkų Apsigynimo.

?. Saulėnat

komunistų grupė jų neleid- i Tada 
žianti. Tuos kaziono streiklau
žio Woodo melus išspausdino 
N. Y. Times. ..

NEW YORK. — Tarp Am- 
ialgameitų Kriaučių Unijos ke- 
linių darbininkų ir vadų at

siųstų mušeikų įvyko smarkus' Cond St., 46 Ten Eyck St. 
.susikirtimas, Clinton svetaine- Myrtle Ave., 226 Troope Avė., Į 

jo. ,1 Fulton Ave., 61 Graliam j
Miller, Hollander ir kiti uni- Ave.

jos prezidento Hillmano paka-Į Brownsville—18’13 Pitkin 
1 likai pasakojo darbininkams, Ave.
; kad “laike šio krizio nieko ne- 
i galima pagerinti darbininkams' 
Į sąlygų.” ’ Eiliniai nariai, Mai- 
i kovski, P. Risse ir kiti atsis- 
i tojo, ii parodė pavyzdžius, kur 
i kairioji Adatos Darbininkų 1 
l Unija per kovingus streikus 
Į pagerino sąlygas savo na- 

apie Mil-1 riams. Vienas eilinis narys 
dirbtu-[davė įnešimą išrinkti komite- 

; 25 narių ir patiems ves
ti kovą prieš uždarbių kapoji-! 
mus. Beveik visi kiti pritarė, I 

Hillmano gizas Catalo-[ 
netti davė komandą savo mu-1 
šeikoms suardyti mitingą. Tie 
gorillos smarkiai ant darbiniu- 126th St., 6 W. 135th St;

BROOKLYN. —

J)-.

Downtown New York—142
E. Third St., 11 Clinton St., I j,s dabar 
257 E. Tenth St., 
Broad way.

Bronx— -2700 Bronx Park i
East 1323 Southern Blvd.J BEDARBIAI IsDAUZE
792 Tremont Ave., 2073 Glim I NEŠELPIANTJ BIURĄ- j 

' * I
ton Ave., 1610 Boston Road.,! ----------

mn Blvd., 3882; NEW YORK. — Kada mies-' 
569 Prospect Ave. tinis šelpimo biuras Harleme! 

nedavė reikalaujamos pašai-; 
pos, bedarbių minia įsiveržus, į 
kaip praneša kapitalistiniai i 

išdaužė biuro ra
kandus. Pašaukus policiją, še
ši bedarbiai :apo'areštuoti; jų 
skaičiuje yra ir bedarbė mo- i 
kytoja ir jūrininkas.

; Third Avė.,

Upper Manhattan—301 W.
29th St., 350 E. 81st St.

Harlem—1538 Madison laikraščiai,
24 W. 115th St., 15 W. I

PHILADELPHIA, PA.

MILZ1NISKAS IŠVAŽIAVIMAS
Nedėlioję, 3=čiąd. Liepos = July, 1932LIETUVIU DARŽE UŽ LAKEWOOD EŽERO, WATERBURY, CONN.

Choras “Daina” Iš New Haven, Conn., Kuris Dalyvaus Programoje.

Programoje dalyvauja keturi chorai: Darbininkų Orkestrą iš Waterbury, Gonn. ir Symfonijos Orkestrą iš 
New Britain, Conn. Programa bus iš dviejų atvejų: pirma dalis programos prasidės 3:30 vai. dienų, antra 
dalis prasidės 7:30 vai. vakare.

GERI KALBĖTOJAI SAKYS PRAKALBAS LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOSE
. Šią iškilmę rengia ALDLD., LDSA. ir LDS. Apskričiai. Rengėjai kviečia visos apielinkės lietuvius dar- 
Jbininkus skaitlingai atsilankyti.

L'etuvių Darbininkų Atydai!
Į “Laisvės” pikniką Brook- 

lynan yra organizuojama ba
sas ir važiavimas traukiniu. 
Busas kaštuos kožnam $2.50, 

i o ekskursiniu Reading© trau- 
i kiniu tik $2. Traukiniu ir bu-
su galima grįžti bile kada. 
Readingo kompanija duoda 
atskirą specialį vagoną lietu
viams. Bus keletas vadų, ku
rio nuves į pikniko vietą. 
Norintieji važiuoti gali atsi- 

; lankyti šį sekmadienį į A.L.
D.L.D. 10 kp. susirinkimą 26 
d. birželio, po num. 995 N. 5th 
St., 8 vai. vakare. Bus iš
duotas raportas, ir visi daly-

■ kai paaiškės. Norintieji va
žiuoti turi pinigus užsimokėti 
iškalno. Nuvažiavimas grei
čiausias ir lengviausias yra 
traukiniu važiuoti, bet ka-

i daugi yra žmonių, norinčių va
žiuoti busu, tai ir jis bus orga
nizuojamas. Galima kreiptis 
pas Gegžną, 412 W. Susque
hanna Ave., pas Ramanauską,; 
607 N. 5th St., pas Pranaitį, 
827 N. 5th St. Camden, 
N. J., ii- pas Puodį, 1306 Ridgc 
Avė.

Komisija.

A.L.D.L.D. 6-to Apskričio 
Piknikas

6-to Apskričio kuopos žino
kite, kad piknikas įvyks nedė- 

j lioje, 10 d. liepos, Vytauto Į 
'Parke, Philadelphijoj, kurini 
! kelrodis bus nurodytas vėliau. !* 
Į Šiemet automobilistams nerei-j 
j kės mokėti muitas už tiltą, nesi 
I nereikės per jį važiuoti. Visos; 
I kuopos organizuokitės ir masi-' 
I niai traukite į savo apskričio 
Į pikniką, šiemet yra dar sun- 
i kesnis krizis, kuris atsiliepia 

J į mūsų organizacijos finansus, 
ypatingai," kuomet skloka nu
nešė 6-to Apskričio iždą, $157 
su centais. Mums reikia dėti

WILKES BARRE APIELINKĖ
Piknikas Įvyks Nedėlioję

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

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

BROOKLYNO AIDO CHORO
Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 

Barre Piknike
Tai bus puikiausia programa dailės žvil

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

PHILADELPHIJOS APIELINKĖJE

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

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

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse
KAROLIS POŽĖLA

Jis bus suporuotas su vienu iš geriausių 
ristikų, kurio vardas be liepos mėnesio ne
galima paskelbti.

Antra pora bus taip pat įdomi matyti.
JONAS BAGOČIUS |

puikios reputacijos ristikas susikibs su sau 
neprielankiu oponentu, apie, kurį matysite 
sekamuose numeriuose.



x Puslapis šeštas . LAISVE i Penktadien., Birž. 241 1932

VIETINĖS ŽINIOS
4,000 Demonstravo Prieš 
Dies Deportacijų Rilių

Randasi Raudonųjų ir 
Tarp Oficierių

blemas ir suteiks receptų, kaip 
apginti darbininkams savo rei
kalus ir teises.

G. A. Jamison.

Chorų Prisirengimas 
Prie “Laisvės” Pikniko

Proletarų Meno Sąjungos 
Trečias Apskritys savo laiky-. 
tame posėdyje nutarė, kad vi
si keturi šios apielinkės cho
rai : Sietynas, Banga, Aidas, 
ir Pirmyn, dainuos bendrai po 
vadovybe drg. šalinaitės “Lai- 

dainas: 
dainą,” 
ir “In-

Meno

svės” piknike šias tris 
“Užtrauksime naują 
“Revoliucijos Himnas” 
ternacionalas”.

Tad šie Proletarų
Trečio Apskričio chorai, tėmy- 
kite ir mokinkitės tas dainas, 
kad galėtumėt sutartinai dai
nuot.

Gal kai kurie chorai bei jų 
nariai neturi vienos ar kitos 
tų dainų žodžių; todėl šičia 
paduodame jų žodžius:

UŽTRAUKSIM NAUJĄ 
DAINĄ

Užtrauksim naują dainą broliai, 
Kurią jaunimas vien supras, 
Ne taip dainuosim, kaip ligšioliai, 
Kitokias kursime dainas.

Drąsiai, augštai pakils balsai, 
Išauš nauja aušrinė, 
Užgims darbai, prašvis laikai, 
Truks retežių grandinė.

T darbą, broliai, vyrs į vyrą, 
šarvuoti mokslu vien giliu, 
Paėmę arklą, kūjį, lyrą, 
Ir eikime kovos keliu.

Drąsiai, augštai, etc.
Ilgai miegojo proletaras, 
Prislėgtas tamsybės sapnais, 
Antai jau skraido laisvės aras, 
Plasnodamas milžino sparnais.

Drąsiai, augštai, etc.

REVOLIUCIJOS HIMNAS
Kad kankinami žmonės sukilo, 
Jiems nebaisūs durtuvo jiešmai, 
Jųjų dvasioje vien skamba garsai: 
Žūt ar būt, bet jieškot prasmės galo. 
Būriais ėję čia krito jaunuoliai, 
Vėl eiles jų papildė pilnai, 
Augę vyrai, jų pačios, vaikai, 
Ir suminti tad likos engėjai. 
Kraujai tryško iš narsių krūtimi} 
UŽ liuosybę ir laimę žmonių;, 
Ųž teises nukarštų vargdienių, 
Ir daugiau kad nebūtų kankynių. 
Viešpataut prakilniai liaudies dvasiai 

• Pažymėta pradžia nuo senai;
Tad šalin engėjai ir siaubai 
Su visais senos valdžios puvėsiais.

INTERNACIONALAS
Pirmyn, vergai nužemintieji, 
Išalkusi minia pirmyn!
Sukilkit, žmonės pavergtieji, 
Kovon visi išvien smarkyn!

Pasaulį seną išardysim 
Iš pat jo pamatų ir tuo 
Naujai pasaulį atstatysim: 
Kas buvo nieks, tas bus viskuo.

Tai jau bus paskutinė 
Sprendžiamoji kova;
Internacionale
Žmonijos atgaiva.

Nei dievs, nei caras, nei galiūnas 
Mums išliuosavimo neduos.
Vaikai garbingosios Komunos 
Save iš skurdo išvaduos.

Kad nuverst jungą ranka tvirta 
Ir laimę iškovot veikiau, 
Kalkite geležį, kol karšta, 
Pūskite dumples kuo smarkiau.

- ■ < . ................ —

Delegatams į ALDLD. 2-ro 
Apskričio Konferenciją

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stiliurii

NEW YORK. — Trečiadie
nį bent keturi tūkstančiai dar
bininkų suėjo į Union Square 
demonstruot prieš Dies bilių, 
sulig’ kurio kapitalistai nori iš- 
deportuoti iš Amerikos komu
nistinius ateivius darbininkus, 
streikierius, demonstrantus ir 
t. t.

Tą bilių jau priėmė šalies 
kongreso atstovų rūmas; už 
kelių dienų jį veikiausia svar
stys senatas. Ne tik ateiviai,

i amerikonai 
i supranta didelį 

ti, aprūpinti drabužiais ir ki- j pavojų visam darbininkų judė-
- jeigu Dies bilius liktų

Tuo tikslu šeštadienį, įstatymu. Todėl ir rengia pro- ir buvusių oficierių. 
testo mitingus ir demonstraci-

I • • v • * j • i v • i j T") L. *

Rytoj Demonstruokime 
Už Bedarbių Vaikų 

Šelpimą!
NEW YORK. — Užsidarant 

mokyklom, kur bedarbių tėvų 
vaikai gaudavo kiek užvalgyt, 
šimtai tūkstančių tų vaikų tu
rės badauti per vasarą. Bet
darbininkai turi priverst mies- bet ir sąmoningi 
to valdžia tuos vaikus maitin- darbininkai i .

*■ I • •

tais reikalingais gyvenimui da- Jimui, 
lykais.
birželio 25 d., yra rengiama 
demonstracija motinų ir vaikų.
Į ją yra šaukiami ir visi vyrai1 ladelphijoj, 
bedarbiai ir dirbantieji, lygiai Chicagoj ir kt. 
kaip ir moterys darbininkės ir 
bedarbės.

Demonstracija
vai. dieną, Rutgers 
prieš Forward namą.
maršuos 4 City

{Daugiau Vietos žinių 5 pust.)
darbininkų judėjimo. Tū- 
pasaulinio karo ex-oficie- 
rašo Kom. Partijos orga- 
Daily Workeriui, kad jis 

piliečių muš- 
kazermėj, ir

NEW YORK. — Atsiranda 
ir vienas kitas kariškas oficie- 
rius, linkstantis prie revoliuci
nio 
las 
rius 
nu i
tėmiją karišką 
travimą 69-toj 
ketina duot Daily Workeriui 
pranešimus, ką jis ten girdės. 
Atsilankęs į kazerrhę ir jis 
pats buvo garbingai priimtas 
ir pakviestas mokinti muštro.

Badas varčia bedarbius sto
ti į tuos “lavinimo” kursus, 
nes jie ten mėnesiui kitam gau
na užlaikymą. Yra bedarbiui 

Dabarti
nis krizis paliečia vis plates- 

1 jas prieš jį ne tik čia, bet Phi- nius sluogsnius ir inteligentų, 
.................. , Detroite, Bostone, j studentų, mokytojų, na, paga- 

I liaus ir ex-oficierių.

IŠRANDAVOJIMA1
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys. Kreipkitės: 52-86—73 St., 
Maspeth, N. Y.

(147-149)

| PAJIEŠKOJIMAI |

JIEŠKO DARBO
Noriu gauti darbą kur namuose 

prie šeimynos. Kam būtų reikalinga, 
prašome atsišaukti: Tel. Edgecomb 
4-5059, arba rašykite: K. Kairiukš- 
tienė, 506 W. 148 St. New York.

(149-150)

prasidės 11 nistų • v •
Square, 
Paskui 

Hali įteikti 
miesto valdybai reikalavimus.

Lietuvės motinos bedarbės 
ir dirbančios privalo su savo

! vaikais dalyvauti šioj demon- 
istracijoj. Neturi atsilikti nei 
i tėvai nei kiti darbininkai. Jau- 
I nieji komunistiniai pionieriai, 
be abejo, bus pirmame fronte 
rytojaus demonstracijoj.

Bosas Darbininkui Algos Ne
mokėjo, o iš Namą Išmetė

NEW YORK. — Vienas bu
vęs kareivis tam pačiam bosui 
dirbo ir pasitaikė, kad jo pa
ties namuose gyveno. Bosas 
kelias savaites nemokėjo dar
bininkui algos, nusiskųsdamas 
blogais laikais. Ir kada darbi
ninkas pareikalavo savo uždar
bio, savininkas išmetė jį iš 
kambarių į gatvę. ui.,

Taryba 
kandus 
ant W. 
rengtas 
gas ir padaryta pradžia 
bedarbių organizavimo 
bloke.

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT
* Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Newyorkineje demonstraci
joje kalbėjo '

i Partijos kandidatas į 
šios valstijos gubernatorius; 
Harold Williams, veikėjas Są
jungos Kovai už Negrų Teises 
ir kiti. Surengė šią demon
straciją bendrai Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas 
Ateivių Gynimo Komitetas.

Revoliucinių Knygų 
Nupiginimas

I. Amter, Komu- frumpai 
rxci Irūnrlirlnvaa T *

STEBĖTINAI IŠLIKO NUO
MIRTIES

BROOKLYN. — Nežinia 
kodėl Peggy Johnsonienė, 19 
metų amžiaus, nukrito nuo 
“eleveiterio” platformos Utica 
stotyje; pataikė tarp relių, ir 
dviem vagonam pervažiavus, 
jinai buvo išimta iš po trečio, 
kai traukinys tapo ūmai sus
tabdytas. Sužeista, bet nepa
vojingai.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau partnerio arba parduo

du .pelningą biznį Cafeteria. Vie
nas negaliu apsidirbti. Dviem gali
ma daryti puikus pragyvenimas. 
Kurie interesuojatės šiuom bizniu, 
tūojaus kreipkitėš: Mechanic’s Ca
feteria, 176 Broadway, Brooklyn, 
N. Y.

(149-151)

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini. , < i

ir

DEL ŠUNS SUPJAUSTĖ 
ŽMOGŲ

MASPETH. — Areštuotas 
ir po $2,500 parankos laiko
mas Frank Buckitis, matomai, 
lietuvis; kaltinamas, kad pei
liu suraižė savo kaimyną J. 

tynių dienų nuo birželio 25 d. Doldeną. Muštynės prasidė- 
Angliškai mokantiems skaityti Doldenas užprotestavo,
patartina pasinaudoti šia pro
ga ir įsigyti geriausios literatu- su Doldeno šunim, 
ros.

NEW YORK. — Workers’ 
Book Shop, partijinė knygų 
sankrova 50 East 13th St., 
dvidešimt procentų nupigina 
knygas ir brošiūras tiems, 
kurie pirks bile kurią iš sep-

kad Buckitis žiauriai elgiasi

Bedarbių i Aido Choro Nariams 
sunešė jo išmestus1 ra- 
atgal į tuos kambarius 
66 St. Sykiu buvo su- 
gatvėje masinis mitin-■ 

delei i 
tame

Rengkitės j IDS. Jaunuolių 
Kuopos Išvažiavimą

aidie-

Pajieškau Antano Mockaičio, kiek 
laiko atgal gyveno Clevelande. Aš 
važiuoju j LDS. ir kitų darbininkų 
organizacijų seimus, kurie įvyks 
Clevelande |’ norėčiau pasimatyti su 
Mockaičiu. Prašau jo užeiti į sei
mus arba j parengimus laike seimų 
ir pasimatyti su manim.

Geo. Shimaitis.
Montello, Mass.

(149-150)

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau senyvos moters prižiū

rėjimui puses metų kūdikio. Turin
čių patyrimo prie vaikų auklėjimo 
prašau atsiliepti, 53 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. Su mokesčiu susi
taikysime.

WWW WWW WWW WWW WWW1 jAi jo< >Oc jOc jOc jOoAc AA AA A mm A A Ao mm AAA Axx A I

X NOTARY TE(
8 PUBLIC

tel. stagg
2-5043

(147-149)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda saldainių krautuve už 
labai pigiai. Biznis 
noriniam bizniuko—čia 
kites po numeriu 143 
Brooklyn, N. Y.

pasekmingas, 
proga. Kreip- 
Meserole St.,

Įsitėmykite gerai visi dele
gatai į II Apskričio konferen- į 
ciją, jog Konferencija prasidės 
anksti—9:30 vai. ryte. Taigi 
stęngkitės išvažiuoti iš namų 
anksti, įda^t, pribūtumėt vie
ton lajku. ,

Ankstj .konferenciją gorime 
pradėti todėl, kad tą pat die
ną jvyksta ir II Apskričio pik
nikas ant vietos. Aiškus daly
kas, juo anksčiau pradėsime, 
tuo anksčiau užbaigsime—ir 
tada turėsime daugiau laiko 
dalyvauti savo piknike.

Važiuojant iš New Yorko, 
važiuokite Pennsylvanijo^ gel- 
žkeliu nuo 33rd St. 8th Avė. 
stoties. Tinkamiausias trauki
nys išeina nuo Pennsylvania 
stoties j Linden, N. J., 7:45 
vai. iš ryto; kiti daug vėliau,' 
kuriais važiuojant jau būtų 
pervėlu į konferenciją.

Taigi, visi newyorkiečiai de
legatai, pribūkite į t’enn. sto
ti pirm 7:45 vai.

Kohferencijos vieta: Pro
gress Club Hall, Mitchell Ave., 
L;nden, N. J.

A. Gilman.
ALDLD. H Apskr. Pirm. į 

(149-150).

Forest Parke, šį sekmadienį 
turės didelį išvažiavimą LDS. 
101-ma jaunuolių kuopa. Bus 
gera programa: dainuos Aido 
Choras; trumpą prakalbą apie 
organizacinius reikalus pasa
kys drg. Bertha Paltanavičiu- 
tė. Bus jaunuolių sugalvotų 
žaidimų ir šiaip įvairumų. Ne
truks sveikų valgių ir gėrimų.

Ruoškitės^ į jaunuolių išva
žiavimą; paremkite jų veiki
mą.

J. D.

47-tas METINIS

DRAUGYSTĖS ŠV. JURGIO

PIKNIKAS
šešt., Birž.—June 25 d., 1932

DEXTER PARK 
t

Jamaica Ave. ir 75th St.,
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 2-rą vai. po pietų

Gerbiamieji Brooklyno ir apielin
kės lietuviai ir lietuvaitės! Kviečia
me visus atsilankyti j mūsų puikiau
si pikniką, kur bus proga su pažįsta
mais sueiti ir prie puikios muzikos 
smagiai pašokti.

Muzikantai, po vadovyste Pr.of. M. 
Vaitekūno, kurie sudaro du benu, 
grieš be perstoįimo vėliausius lietu
viškus įf amerikoniškus šokius.

• Kviečia Rengimo Komitetas.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

Draugės ir draugai 
čiai,

i choro pamokas. Su nauja mo- švietėjas, 
kytoja drg. šalinaite turime’ iš- del mes, 
mokti dainų, kurias galėtume 
dainuoti “Laisvės” metiniame 
piknike, kuris įvyks liepos 3 
d. Ulmer Parke.

Drg. šalinaite sakė: kurie 
nebus dviejose paskutinėse pa
mokose, tai neis ant “steičiaus” 
dainuoti. ,

Kai kurie choristai turi blo
gą paprotį—neateina į kelias 
paskutines pamokas; o kada 
būna koks išvažiavimas, tai i 
paskiausioje pamokoje pasiro
do, kad ot ir aš esu; o tų dai
nų visai nemoka. Kokis gi tad 
iš jo bei jos choristas bei cho
ristė ? Kiekvienas choristas 
turi susimokinti visas dainas. 
Kokis gi tad bus mūsų cho
ras, jeigu mes kiekvienas dai
nuosime savotiškai, sulig savo 
asmeniško “tūno?”

Todėl būkite visi choro pa
mokose šį penktadienį, birže
lio 24 d., lygiai 8 vai. vakare,

I “Laisvės” svetainėje. Mokyto- i 
; ja pareiškė, kad ji pradės ly
giai kaip 8 vai., nepaisant, 
kiek bus susirinkę narių, nors 
ir du bei trys. Supraskite, 
draugai ir draugės, kad jeigu 
mes pradedame nuo 9 vai., 
tai būna permažai laiko ir ne
galima daimj išmokti.

Taigi visi būkite pamokose 
paskirtu laiku; atsiveskite ir 
naujų prirašyt prie choro. Nes 
dabar eina Aido Choro vajus 
delei gavimo naujų narių.

J. Saulėnas.

Penktadienį Greatneckiečiai 
Turi “L” Skaitytoją ir 

į Rėmėją Susirinkimą
I Dienraštis “įLaisVe” yra mū-

(147-149),

Parsiduoda Visas Living Room 
Outfit, 3 Kavalkai

Parsiduoda po vieną ar visus kar 
tu. Mdhair, kieto medžią i , 
jestic Radio su kabinetu, smoking 
table ir karpetą: Visi daiktai kaip 

j nauji, kaina labai žema. Čia galite 
. pasirandavoti ir kambarius: 4 kam- 

_ į bariai su maudyne, labai pato-gūs 
"" | gyvenimui. Randa nebrangi. Kreip-

MATHEW P. BALLAS (NC.
(BIELAUSKAS)
GRABORIUS

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU ŠAL1U, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINJ. AUTOMOBILIU, 

) KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (( LIGONINĘ, IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA* VIETA* SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TES ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

visus kar- ’. 
setus, ■ Ma- I |

i, būtinai visi turite lankyti Įsų darbininkų laikraštis, mūsų kitės 24, 25 ir 26 dienomis birželio, 
’ , . v . x • 4. I Stakov 166 Onderdonk Avė. Brook-organizatorius; to- 

darbininkai, turime 
rūpintis jo palaikymu, jo tu
riniu, ypatingai šiame kovų ir 
krizio laikotarpyje. Delei ap
svarstymo mūsų spaudos, rei
kalų yra šaukiamas mūsų dien
raščio “L.” skaitytoji) ir simpa- 
tizatorių susirinkimas, kuris' 
įvyks birželio 24 d., rytoj va
kare, B. Straukaus svetainėje, 
139 Steam Boat Rd., Great 
Neck, N. Y.

Todėl mes kviečiame drau
gus ir drauges dalyvauti šia
me svarbiame susirinkime.

Draugiškai užkviečia, 
Spaudos Komisija.

(148-149)

Newarke, N. J., Svar
bios Didelės Prakalbos

Draugės ir draugai darbi- 
nįnkai! Dar niekuomet pir-' 

’; miaus nebųyo i;okis svarbus

lyn, N. Y.
(148-149)

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Smirna ir chroniškas vyrq Ir 

moterų Ilga* kraujo ir adaa. 
Padarau iityrimg kraujo ir ilapuma.

DR. MEER
186 W. 44th St., Room 192 

New York, N. Y.
Valandas PriCmlmoi 

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Plieno. Šerai Susmukę

NEW YORK. — Plieno pra
monės šėrų pardavimas nupuo
lęs 16 procentų žemiau, negu 
paprastai. Nelabai kas nori 
pirkti. Per vieną savaitę pir
kimų daugis sumažėjo dviem 
nuošimčiais.

reikalas daybinin^u kjąąei, or
ganizuotis į savo organizacijas 
ir stot į kovą prieš išnaudoto
jus parazitus, kaip šiandien. 
Dar niekuomet pirmiau darbo 
klasė nekentėjo tokių sunkių 
ekonominių ir politinių sąly
gų, kaip šiandie; nedarbas, 
badavimas, ligos bedarbiams ir 
dalinai dirbantiems šiandie 
kiekvieną, nežiūrint jo politi
nių nusistatymų, spaudžia ir 
spaudžia be atodairos, be sai
ko ir galo; ką nepasitiksi, 
kiekvienas stato klausimą, kas 
bus? Kaip reiks ant toliaus 
gyventi ? Tai viena pusė.

Antra, vis didesni ir dides
ni persekiojimai ir dar nauji 
aštriau persekiot leidžiami įs
tatymai, Dies biliai ir kiti.

Ateikit visi ir visos birželio 
24 dieną, 79 Jackson St., 
Newarke, 8 vai. vakare J pra
kalbas. Drg. Tauras ,iš Broo- 
klyno jums išaiškins šias pro-

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedėldienių

MEYER
208 West 54th St.

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

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 iki 8
Nedžliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčiršklnimais

! Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

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

ĮVAIRŪS
RODŽIAI

i

, JAUSIOS
UŽ PRIEINAMA

i KAINĄ

pas mane
daiktų ži- ! 
pigiau nu- J

LAIK-
NAU-

MADOS

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

Williamsburgieciams, kuriems i 
pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ■ 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- ? 
kėsite “Laisvėje.” |

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė |

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

JONAS STOKES'" J
Fotografas

Šiuorrė pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
S?2 Marion SL, 
kamn. Broad
way, Chauncey 
Street stotus 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

. J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ.”
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DĖKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

.O

Telefonas, Midwood 8-6261

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