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KAUNO KLERIKALŲ 
ŪKININKŲ SĄJUNGA 
SUBANKRUTAVO

NEWARK, N. J. — 
eitą sekmadienį čia ;

Darbi-
šeši 

ir
Du gi kys juos iš Washingtono.

JUODVEIDŽIAMS NĖRA I 
VIETOS PAS DEMO

KRATUS

Bet tai gera pradžia. Sia
mo darbininkai greitu laiku 
pamatys, jog'nauja monarchi
ja su savo ant popieros para
šyta konstitucija nieko gero 
jiems neduos. Pagal buržua- j 
žinių laikraščių pranešimą, 
tai “revoliuciją” įvykino bu r-Į 
žuazija, kuri pabūgo augančio j bininkų Unijos vadas, nomi- 
komunistinio judėjimo toj ša 
lyj.

Šiame 20 amžiuje greitu lai
ku neliks jokios monarchijos. 
Aš netikiu į pranašystes, bet 
kaip ten nebūtų, Tolstojaus 
pranašystė pildos. Rodos keli 
metai prieš, pasaulinį karą ji
sai pranašavo apie ateinantį 
žlugimą visų Europinių mo
narchijų. Dalis tos pranašys
tės jau išsipildė. Neliko kai
zerio, caro ir kitų valdonų.

Absoliutiškų Monarchijų
Galas

Raudonieji Veisias tarp >
> Studentų
Buržuazinė Spauda

Bėdavoja
Rašo D. K-tis.

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

CHICAGO, Ilk—Visoj De-, 
mokratų Partijos konvenci- ' 
joj nesiranda nė vieno juod-. 

Kaleina ateina kitiems, štaiįveidžio delegato. Yra tik. 
Siamo karaliaus Prajadhipok šeši alternatai ir tie atvež- ; 
l&O metų absoliute monarchi- ti tik del svieto akių, kad, < 
ja tapo pakeista konstitucine 
monarchija, žinoma, didelio 
skirtumo tenaitiniams darbi
ninkams nebus ,nes kaip abso
liute, taip ir konstituc. monar
chija tokiu pat būdu smaugs 
darbininkus.

i ot, demokratai irgi’neprie-1 
■šingi negrams.

kant daugiau negrįžti į akis iy pamatyti, kad tik ko- 
Washingtoną. t munistai veda kovą už jų

Tie draugai dalino Lygos tikruosius reikalus.

Praeitą sekmadienį bulva
riniam gatviniame laikraštyje 
“Daily Mirror” tilpo labai 
bjaurus editorialas prieš New 
Yorko revoliucinius studentus, 
kurie mokinasi augštesnėse 
mokyklose. Mat, biednesnių 
tėvų studentai, sunkaus eko- 

• nominio krizio spaudžiami, iš
eina sykiu su darbininkais į 
demonstracijas, reikalaudami 

uif .valdžios darbo ir duonos 
jr sykiu pagerinimo savo būk
lės. Tas burž. labai nepatinka. 
Tai surado naują būdą suvar
žymui kylančio revoliucinio ju
dėjimo tarpe studentų. Ji rei
kalauja, kad būtų panaikinta 
dabar egzistuojanti miesto 
valdžios lėšomis apmokamo 
mokslo sistema. Nes pagal to 
laikraščio išvedžiojimą, dabar
tinė sistema priveisia ir daugi
na raudonųjų revoliucionierių.

Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Michigano Komunistą 
Konvencijoj 365 Deleg.

fai šitokiose vietose Washingtone turi nakvoti 
eks-kareiviai

VALDŽIOS TERORAS PRIEŠ REVOLIU
CINIUS VETERANUS WASHINGTONEKAUNAS. — Smetonos 

teismas galutinai nuspren- ---------- a
dė, kad klerikalų ūkininkų WASHINGTON. — Hoo- lapelius, kuriuose buvo ve- 
sąjunga subankrutavus. Pa- :VGŲ° valdžia ir reakcionie- teranai kviečiami laikytis 
sirodo, kad ji paliko pustre- hbii deda desperatiškas vienybėj, rinkti eilinių vete- 
čio milionų litų skolų. Vai- Įstangas, kad sulaikyti eks-, 
džios pinigų nunešė 600,000 Į kareivius nuo krypimo prie Į 
litu, v

DETROIT, MICH.—Bir
želio 25 ir 26 dd. čia buvo 
laikoma Komunistų Partijos 
valstijos konvencija. Daly- Į ■ 

S^ŽStS-SIlAISVĖS’ PIKNIKAS ŠĮ SEKMADIENĮ;
T T • • 1 RUOŠKITĖS DALYVAUT JAME MASĖM

Įnuotas į Michigano valstijos !
. gubernatorius. Į kitas vie-į 
i tas taip pat nominuoti dar- ; 
’ bininkai.

Clara Zetkin 75 Metą 
Sukaktuves Minės Maskvoj

MASKVA. — Liepos mė
nesyje Maskvos darbininkai 
ruoš paminėjimą draugės 
Clara Zetkinos 75 metų su
kaktuvių. Draugė Zetkina 
yra Vokietijos Komunistų 
Partijos darbuotoja ir sena 
kovotoja.

Į komunistų. Štai birželio 27 
Į d. pradėtas bjaurus teroras 
'prieš Eks-Kareivių 
Įninku Lygos vadus. 
Į draugai suareštuoti 
įmesti į kalėjimą.

■ Per- draugu chuliganai pavogė Bet kaip tik šitie kruvini 
įvyko ir prievarta išvežė už mies- valdžios žygiai padeda dau- 

nepaprastai sėkminga Ko- to, sumušė ir paleido, įsa- geliui veteranų atsidaryti 
munistų Partijos New Jer
sey valstijos konvencija. 
Buvo 278 delegatai nuo 138 
organizacijų. Konvencija 
užgyrė valstijos kandidatus, 
kurių yra 91. Visi jie yra 
darbininkai.

New Jersey Komunisty 
Sėkminga Konvencija

Socialistas Sulaiko Dar
bininkus nuo Kovos

ranų komitetus ir kovoti 
prieš alkį.

Valdžia tikisi, kad šituo 
teroru prieš revoliucinius 
veteranus jinai pakrikdys

su- eks-kareiviu eiles ir išvai-

VIENAS MAINIERYS NUŠAUTAS, 0 7 
RANDASI ANT MIRTIES PATALO

FAIRMONT, W. Va.
Vėl tapo pralietas streikuo- gojo du skebu. 
jančių mainierių i______

Birželio 27 d. prier 
s Creek Colliery j

Į kompanijos kasyklos Maids

Trys kasyklos sargai sau- 
. Streikieriai

nekaltas i Rtėjo pikietuoti. Ir kuomet: 
ijie buvo dar už 75 jardų 
nuo kasyklos, budeliai pra- 

j jo į juos šaudyti. Iššauta 
i apie 30 šūvių. Mainieriai# 

villėj sargai paleido Į strei- bUVo neginkluoti ir užpulti 
kierius kulkasvaidžius. Vie- j0^j0 persergėjimo. Šitie

Jau tik kelios dienos beliko iki metinės ir didžiosios 
mūsų dienraščio “Laisves” iškilmes-pikniko. Įvyks atei
nantį sekmadienį, Ulmer Parke, Brooklyne. Dienraščio 
administracija ir direktoriai senai ruošiasi prie šio pik
niko. Tie duos publikai puikią dailės programą,
kviesta daug mūsų chorų. Piknike kalbės žymus komu
nistų vadas d. Weinstone. Parke Įtaisytas garsiakalbis, 
per kurį dainų ir prakalbų balsas skambės visam darže. 
Tai pirmu sykiu tas daroma mūsų piknike. Mat tikima
si turėti didelė masė darbininkų ir darbininkių.

Svečių ketina būti iš visos plačios apielinkės—nuo Bos
tono iki Wilkes-Barre. PENKI TŪKSTANČIAI DAR
BININKŲ “LAISVĖS” PIKNIKE—yra mūsų obalsis. 
Tas obalsis turi stotis tikrenybe. *

“Laisvės” piknikas bus galinga lietuvių darbininkų de
monstracija prieš bedarbę, alkį ir prieš reakciją. Bus 
priimta protesto rezoliucija prieš kruviną Dies Bilių, ku
ris taikomas prieš ateivius.

“Laisvės” piknikas bus lietuvių darbininkų energinga 
demonstracija už Komunistų Partiją ir jos vedamas ko
vas, už komunistų kandidatus i Jungtinių Valstijų prezi
dentą ir vice-prezidentą.

Todėl mes raginame visus lietuvius darbininkus ir dar
bininkes, visus dienraščio skaitytojus ir simpatikus, visus 
proletarus iš dirbtuvių, neatsižvelgiant i pažiūras ir įsi
tikinimus, dalyvauti šioje lietuvių darbininkų demonst
racijoj. Į pikniką traukite masiniai, 
proletarinį solidarumą!

Standard Commercial Body 
Corp., 431 East 104th St., kraujas. 
N. Yorke darbininkai atsisakė Kelley 
dirbti,' kada jiem nukirto 10% 

mizernas algas. Darbi-1 
buvo neorganizuoti, 

išrinko savo šapos ko
bo- nas mainierys, James Shaf

fer, 30 metų amžiaus, sep
tynių kūdikiu tėvas, tapo 
nudėtas ant vietos.
septyni pašauti ir 
ant mirties patalo.

pasikalbėjimui su kompanijos samdyti žmog
žudžiai neva suareštuoti,“

bosas pasišaukė raitą

BERLYN. Vokiečiu

Parodykite savo

pra-
Hitlerio

Žemės Drebėjimas

di-
D. K-tis.

UŽSIDEGĖ DEGTINĖ

TVANAS RUMUNIJOJ

Pereitą darbo
UŽDARĖ TARPTAUTINĘ 
DARBININKŲ PAGELBĄ

VIENA. — Austrijos val
džia paskelbė nelegale Tarp
tautinę Darbininkų Pagel- 
bą. Darbininkai protestuo
ja prieš šitą valdžios žygį.

STREIKUOJA 5,000 
DARBININKŲ

monarchija panaiki-
Karalius pabijojo 

sosto.

PAGAVO RYKLĘ,
NUSILAUŽĖ KOJĄ

kams socialdemokratams, 
veda prie atsteigimo Vokie
tijos monarchijos.

paisant lietaus, keli šimtai 
darbininkų klausėsi jo 
kalbos atvirame ore.

WASHINGTON. — Tai 
Hooverio valdžios deficitas 
pasiekė negirdėto augštu- 
mo, būtent $3,006,000,000.

Kauno klerikalų “Rytas” 
sako, kad “del ekonominio 
krizio provincijoj priversti

Gi kiti bet, žinoma, jų niekas ne- 
randasi baus, nes jie ten buvo vald

žios ir bosų pastatyti.

Pasmerkė Mokyklą Sistemą

S

l

GELEŽINKELIS GAUS 
$13,000,000 PAŠALPOS

kompanija jau 
kartu šiemet 
visiems savo

Francijos Darbininkai už 
Scottsboro Jaunuolius

Singer Sewing Co. 
Nukapojo Algas

nos Ida Wright maršrutas 
| Francijoj sutraukia tūks
tančius darbininkų į susi
rinkimus protesto prieš nu
teisimą Scottsboro jaunuo
lių. Visur priimamos 

Į protesto rezoliucijos. Iš 
j Francijos Wright važiuos : 
j Angliją. Su ja sykiu va-ELIZABETH,

Singerio siuvamų mašinų I giUoja jr sako "prakalbas d. 
ketvirtu ‘ Engdahl.

nukapoja __________
darbinin-

t KOMUNISTU PARTIJOS KANDIDATU 
SUSIRINKIMUS LANKO TŪKSTANČIAI

kams algas io nuo. Vienok Apmetė Akmenimis 
savo išleistam ilgam pareis- --------
kime kompanija dar bjau- , BELFAST, Airija. — Di- 
*raiųneluoja, būk ji per vi

są križį prisilaikius senos; 
linijos ir buvus nusistačius;
prieš algų mažinimą.

dėlė grupė karštai tikinčių 
katalikų pėkšti maršavo iš 
šiaurinės Airijos į euchari
stinį kongresą, kuris įvyko 

■ Dubline. Čia juos pasitiko 
'taip pat karštai tikinti pro- 
testonai jaunuoliai ir akme
nimis apsvaidė. Sakoma, 
kad keletas katalikų esą 
sunkiai sužeistų.ATLANTIC CITY, N. J. 

—Amerikos mokytojų kon
vencijoj kalbėjo Sing Sing 
kalėjimo užveizda Lawes. TRYS BILIŪNAI DEFICI- 
Jis pasakė, kad šios šalies TO VALDŽIOS IŽDE 
mokyklos neišmokina žmo
nių dorovės bei gero užsilai- 
.kymo. Lawes mano, kad 
viešosios ir kitokios mokyk
los nepadeda sumažinti kri
minalistų skaičių.

WASHINGTON. — Hoo
verio valdžia nutarė vėl pa
skolinti $13,000,000 New 

.^<dork Central gelžkelio kom-
„ L.

BUCHAREST 
savaitę Rumunijoj siautė 
audros ir -lietus. Užtvino 
upės ir upeliai. Pridaryta 
daug žalos. Žuvo ir gyvy
bių, bet niekas nežino jų 
skaičiaus.

Drg. W. Z. Fosteris, Ko
munistų Partijos kandida
tas į Jungtinių Valstijų pre
zidentus važinėja su pra
kalbomis Californijoj. Los 
Angeles mieste policija iš
ardė du susirinkimu ir ne
leido Fosteriui kalbėti. Dar
bininkai protestuoja prieš 
valdžios terorą. San Fran
cisco mieste virš du tūks
tančiai darbininkų susirin
ko pasiklausyti d. Fosterio 
prakalbos ir prižadėjo rem
ti komunistų kandidatus.

Bet Californijos valdžia 
numetė komunistų kandida
tus nuo baloto. Mūsų par
tija mobilizuoja mases ko
vai prieš šitą bjaurų val
džios pasielgimą.

Gi Komunistų Partijos 
kandidatas į vice-preziden- 
tus, d. James Fordas lankė
si su prakalbomis Naujojoj 
Anglijoj. Worcesteryj su
sirinko iki penkių šimtų 
darbininkų pasiklausyti jo 
prakalbos. Concorde, ne-

MANAGUA, Nicaragua. 
—Birželio 27 d. čionai įvy
ko smarkus žemes drebėji
mas. Miesto gyventojai 
persigando ir išbėgo iš na
mų. Tačiaus drebėjimas 
greitai praėjo. Manoma, 
jog tai tik “pagrūmojimas.” 
Laukiama smarkesnio dre- 
nėjimo. Visas miestas 
džiausi am sujudime.

PORT OF SPAIN, Trini
dad.—Čia uoste užsidegė 
degtinė ir kuomet bačkos 
pradėjo sprogti ir degti
nė lietis, tai gaisras atrodė 
labai baisus. Sudegė 7,000 
bačkų degtinės. Padaryta 
nuostolių už milioną dole
rių^ '

ir taip 
ninkai 
bet jie 
mitetą 
su.

Bet
policistą, kuris ant savo ar
klio tiesiai įmaršavo į dirbtu
vę, tuomi norėdamas nugaz- 
dint darbin. Bet darbin. pa
sitiko šį bosų berną baubi
mu ir švilpimu. Tuojaus i 
cistas bandė pasirodyti labai 
didvyrišku, norėdamas pradėti 
muštynes. Kada tas negelbė
jo, tai pasakė, kad jis nepaiso, 
kad darbininkai streikuoja, i Nacionalistų Partija, kuri 
bet čia, girdi, neturi būti jokių 
riaušių, ba žmonės pavadins ju 
mis “reds.”

Komiteto kalbėtojas buvo 
socialistų simpatizatorius. ji-.pradėt kovą už sugrąžinimą 
sai atraportavo policistui, kad ; Vokietijos monarchijos su 
jie diskusavo su bosu apie I 
grąžinimą nukirstų algų ir Į kaizeriu priešakyje.. Nėra 
prašė visus darbininkus pakel- .okios abejongs • Sitas 
ti rankas, katrie sutinka prnm- ‘ 
ti nukirstas mokestis. Pake- nacionalistų žygis turi pri- 
lė ranka vienas darbininkas, ,i *1 VITY10 bet tuojaus nuleido žemyn. I 
Laike balsavimų, socialistas Į Taigi, pildos pranašavimai, 
įkalbinėjo darbininkams, kadi. . TT. , , . ,v.
jie šiur nieko nelaimės strei-; Hmdenburgo valdžios 
kuodami. Po tokios jo kai-įveliąs, padedant pardavi- 
bos, po priežiūra raitojo po-1 
licisto ir dviejų šiaip policma- 
nų darbininkai palenkę galvas 
grįžo darban.

Tai mat, kaip socialistai pul- 
do dvasią darbininkų, vieton 
kviest juos kovon už savo eko
nomines teises. Jeigu tenai 
būtų paėmę vadovybę revoliu
ciniai darbininkai, tai drąsiai 
galima sakyti, kad jie būtų 
privertę bosą atsiimti algų nu
kapojimą.

poli- Vokietijos Nacionalistai 
Reikalauja Monarchijos

Lietuvoje Bedarbė
KAUNAS. — Tapo užda

ryta baltų plytų dirbtuvė ir 
išmesta iš darbo 40 darbi
ninkų. Taip pat “Maisto” 
bendrovė paleido iš
20 darbininkų. Gi švedų 
degtukų kompanija uždarė 
savo dirbtuves Slabadoj ir 
Janavoj ir paleido iš darbo 
150 darbininkų.

Biznių Bankrotas 
Lietuvoje Nuolat Auga

yra dešinysis sparnas f ašis- u^sidaryti visa eilė lietuvių 
tų fronto, nutarė tuojaus i prekybos įmonių ir krautu

vių.” Girdi, “nesenai taip 
(Marijampolėj buvo privers- 
į tos užsidaryti ‘Vilniaus* 
I maistinė ir Dabrilos igįik-... 
rodžių ir ginklų krautuvė, 
o šiomis dienomis ir abi 

: ‘žiedo* krautuvės.’*

OCEAN, N. J.—Tūlas 
italas Giacome netikėtai ant 
meškerės pagavo ryklę ir 
bebandydamas ją įtraukti į 
laivelį, nusįlaužė sau koją.

i Ryklė sveria 500 sHrų.

MEXICO CITY, Meksika, i 
—Čia sustreikavo 5,000 Pa- 
cifiko geležinkelio darbi
ninkui Valdžia ir bosai bi
jo, kad kitų geležinkelių 
darbininkai nepadarytų to 
paties. Darbininkai kovoja 
prieš algų nukapojimą.

ICHINIJOJ NAUJAS
I STREIKAS
Į SHANGHAI. — Čia iš- 
įėjo į streiką 6,000 šilko dar- 
i bininkų. Valdžia deda pas
tangas streiką sulaužyti, 
bet laukiama streiko prasi- 
plėtimo po visus šilko fab
rikus.

KARALIUS PASIDAVĖ
BANGKOK, Siam. — Si

amo karalius Prajadhipok 
nusilenkė prieš buržuazijos 
sukilimą ir sutiko pasirašy
ti naują konstituciją. Ab
soliute 
narna, 
netekti
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ų PARODE SLA 37-tas SEIMAS
Į Birželio 20-26 dd. Pittsburghe įvyko Susivienijimo Lie- 

1 tuvių Amerikoj 37-tas seimas. Detališką seimo eigos ap
rašymą dienraščio skaitytojai ras mūsų reporterio pra
nešimuose. Čia lieka tik kai kurias išvadas padaryti.

Šis seimas įvyko po to, kai du metai atgal fašistai ir. 
socialfašistai suvienytomis spėkomis suskaldė organizaci-! 
ją ir išvaikė laukan tūkstančius revoliucinių darbininkų, j 
Jie sakė, kad SLA bus ramybė, kuomet “mes atsikraty- i 
sime nuo bolševikų.” Bet kur ta ramybė? Visi mato, į 

Į kad jos nėra. Nebuvo jos nė seime. Už apykaklių ėmėsi į 
socialfašistai su fašistais. Tik ne už jokį principą jie ko
vėsi. Visa audra siautė už vietas Centre. Sandariečių- 
fašistų bendras frontas laimėjo ir Gegužiai, Jurgeliūtės, 
Vitaičiai pasiliko prie ėdžių. Grigaičio-Bagočiaus fron
tas neturėjo jokios atskiros programos. Tą mes nuro
dėme prieš seimą. Tą pilniausiai patvirtino patsai sei
mas.

Seime Pild. Tarybos raportai parodė, kad SLA per pa
staruosius du metu neteko visų šešių tūkstančių (6,000) 
narių ir pinigiškai turi iki pusės miliono dolerių nuosto
lių, ačiū prastoms paskoloms ir prastiems investmen- 
tams. Tai fašistu ir sociaifašistų vadu pasidarbavimas 
delei SLA. :

jpenki tūkstančiai narių tapo išbraukta-išterorizuota. j

1
■S

y J
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DARBININKU SVEIKATA ;
Rašo Dg. J. J. KAŠKIAUČIUS

371 Lake St, Newark, N J. Tel., Humboldt 2

j NUVARGINTOS AKYS
Drauge gydytojau! Akys, i 

' kurios taip labai reikalin-1 
i gos, vis daugiau man nema- j 
lonumų suteikia. Dalykas Į 
tame. i

i J • 1Gal kokie 4 metai atgal,; 
[man dirbtuvėje dirbant, pa- 
• sipylė gausus tarsi elektros 
i spindulių ėjimas per akis, 
i Iš karto taip dažnai pasi-' 
kartodavo, pagaliau buvo 
laikinai apsistoję.

Teiravausi pas akiu gy-i. , , - ,
Įdytojus. Jie nieko1 blogo kaitų dienoje po kele- . 
i ten nesurado, išskiriant tik i^r1zni.n1ucl}b .. . . J
Į akių nuovargį. Mekaniškas' tūlų liau en^'
{elektra egzaminavimas akių doknnmių taukų, 
suteikia dar smarkesnius ^dujinių liaukų apsilpiirrater 
“spindulius” ir mano akiu. ia^slkePia neigiamai n

[mo tvirtinti apie tai negali- 
iprie elektros šviesos, varto-'Į113, V*s ^5'^.°’ manau> Sa" 

iu amžina Jčtu Jums išeit ant naudos,
Esu metais jauna, fiziš- !^ei keletą savaičių var- 

ikai jaučiuosi sveika. Plan- itotumėt_ mažomis^ dozemip 
dama akis borinės rūkšties .tn’oMmes skvdiD.es liaukos 
skiediniu, jaučiuosi bent Pręparato, pavieniui aiba

•sąjungoj su tūlomis kitomis 
Silpnos akys daug man liaukomis.

be-j trukdo lavintis. Duokite 
. Jie tedirba tik j man gerą patarimą per 

3 dienas į savaitę; i “Laisvę,” kokiais būdais 
:o negali. Daugu-[s u s t i p r i n t i nuvargintos 

sitraukti lapelių “Defeat the' ma dirba kasyklose, kur liu
ku- važiavimas ir parvažiavimas Atsakymas.— 

riuos išleido Centralinis Komi- kasdien kaštuoja po 50 centų; y ‘
i tetas J. V. Komunistų Parti-Į ° nuvažiavęs tankiai negauni ;įaį esįį pasėka abelno nusi- 

■rAti. Jeigu ir gavai padir-[varginįma Norint, kad 
bėt, ta^i ne visada uždirbsi ikij^yg aįgįgautų įr pasilsėtų, ' 

to neužsidirbi, o už važiavimą i 
; turi užsimokėt pusę dolerio.

Imkime, pa v., Valley Camp j 
Anglies Kompanijos kasyklą; 
Voorhis, Pa. Čia už trijų i, 

i pusės tonų anglies karą mai

Vaizdas, kaip suvargę veteranai eina pasiimti porciją niekam netikusio 
maisto. Penkiolika metų tam atgal jie buvo Wall Stryto valdžios pa
siųsti Europon paguldyti galvą už kapitalistų interesus, o dabar jie te
rorizuojami ir marinami badu.

Hartford, Conn., Lietuviai Darbininkai Stoja

Birželio 23 d. lietuvių darbi
ninkų konferencija užgynimui 
komunistų Partijos kandidatų

už Komunistę Partijos Kandidatus nieriai ir Dirbdami 
Turi Badauti

Pati sekretorė Jurgeliu te pripažino, kad visi i prezidentus W. Z. Tosterio

lių; nutarta, kad visos organi
zacijos siųstų protestus prieš 
Dies bilių, taip pat dalyvauti

taliojimas išjudina abelną 
'kraujo apytaką ir teikia 
i naudos visiems organams, 
■tai ir akim.

Vi Įgyti akys galima kad 
i ir tuo patim borinės rūkš* 
i ties skiediniu. Neretai 
akim pasidaro lengviau, jei
gu jos maudyt lengvu drus* 
kos skiediniu, ištarpinus ar-' 
ibatinį (be kaupo) šaukštelį' 
'pąprastos druskos stikle 
.vandens. Maudyti, kompre- 
suoti akys galima porą-tre- I « 1 1 • • 11

Monongahelos, Pa., Mai- i‘ fi! ■

čia darbininkų gyvenimas 
yra labai apgailėtinas. Ku’ kiek geriau, lengviau.

demonstracijose, kada tik jos rie nedirba, badmiriauja, bet
ir dirbantiems prisieina 
veik tas pats.

j po 2 ar ;
šios konferencijos vardu par-1 uždirbti niek 
sitraukti lapelių “r' u.

pasakė Pk's-Fish Anti-Labor Bill,

bus rengiamos sykiu su visų 
tautų darbininkais. Nutarta-jTai tragediškas ir skandališkas organizacijos silpno j i- 

Imas ir smukimas. Ponams vadams, advokatams ir biz 
nieriams tas nesvarbu, nes jie ne del pašelpos Susivie
nijime priklauso. Bet už tai eiliniai nariai, darbininkai, 
privalo rimtai susidomėti. Buržuazijos ir jos agentų 
viešpatavimas veda SLA prie pražūties. Antra, nepai
sant to, kad Pild. Taryba išbraukė penkis tūkstančius 
narių ir <tuo būdu neteisėtai užgrobė jų įmokėtus pini-

. gus, SLA pašalpos fondas per du metu vis tiek dar turė- 
! jo deficito $24,622. Vadinasi, ir iš tos pusės Susivieni- 
j jimaš randasi blogoj padėtyj.

1 Eiliniai Delegatai Nustumti į Užpakalį
J Seimas buvo pilniausioj komandoj saujelės subiurokra- 

-irftėjusių fašistų ir sociaifašistų advokatų, biznierių ir re
daktorių. Eiliniai delegatai buvo užuiti ir nustumti į 
užpakalį. Jie balso negalėjo gauti, nes ilgaliežuviai trik- 
sininkai ^advokatai nuolatos rietė prakalbas. Gegužis 
rokavos tik su Bagdžiūnu, Grišium ir kitais fašistiniais 
tūzais iš vienos pusės ir su Grigaičiu, Bagočium, Stungiu 
ir da vienu kitu sociaifašistų biznierium iš kitos pusės. 
Be jokios gėdos Gegužis pareiškė, kad jis konvenciją tęs

- net du mėnesiu, jeigu delegatai bandytų jo užmačioms 
pasipriešinti ir užmesti jam atsakomybę Devenio pas
koloje.

Seimas užglostė skandališką organizacijos padėtį, nu
plovė rankas Gegužiui, Jurgeliūtei, Gugiui ir vėl paliko 
juos prie organizacijos vairo dar per du metu ją išnau

dok Šitie ponai jokio pasitikėjimo SLA nebturi, vienok 
susidarius seime klika juos vėl išrinko į Pild. Tarybą.

•. ._:E32

Bagočius ir Grigaitis Pardavinėjo Savo Pasekėjus
\ Menševikų frontas buvo ištižęs, pakrikęs, susikompro
mitavęs. O kas svarbiausia, kad jis buvo begėdiškai de- 
moral&uojamas ir pardavinėjamas per Grigaitį ir Ba- 
gočių. ’ Kaip tik eiliniai tų ponų pasekėjai bandydavo iš
eiti į kovą su fašistais, taip greitai arba Grigaitis arba 

Bagočius juos nuramindavo ir jų dvasią nuslopindavo. 
Paskui paaiškėjo, kad Bagočius buvo panelės Jurgeliū
tės pasamdytas už pinigus ginti ją ir, žinoma, visą Pild. 
Tarybą nuo eilinių delegatų. Vadinasi, Bagočius lošė 
paprasto judošiaus ir niekšo rolę: iš vienos pusės neva-.už vietas. Revoliuciniai darbininkai, o pirmoj vietoj ko
ko vojo prieš fašistus-sandariečius, iš kitos už pinigus gy- ■ munistai, privalo mobilizuotis kovai prieš ponų advoka- 
nė jų vadų pragaištingus darbus delei Susivienijimo. J tų, biznierių ir biurokratų viešpatavimą Susivienijime

Revoliucinis Frontas Silpnas

ir į vice-prezidentus J. W.
Fordo vienbalsiai pasisakė už i 
jų rėmimą.

A t s i d a rius konferencijai, 
drg. V. J. Valaitis 
įžanginę prakalbėlę, suglaus- i 
toj formoj nurodė šių rinkimu Į , .. , .. T • • j- i
svarbumą. ‘ pos- ' j . J0'gu_ ,gayai padu-- (varginimo. Norint, kad

Buvo diskusuojama, kaip! Visi draugai, sukruskime kita dieRa nej vien0 cen.| 
sėkmingiau gelbėt Komunistų {rinkti parašus, kad kuo grei-' 
Partijai vesti rinkimų kampa- čiaušia surinkus reikalaujamą; 
niją už Partijos kandidatus, i skaitlių. Visi susipratę lietu-’i 

Į rinkime parašų ant peticijų, j viai darbininkai, gaukite, peti-1 
sukėlime finansų, skleidime i cijų blankų ir korteles su vie-1 
agitacijos tarp darbininkų užj tomis, kuriose parašus rinksi-i 
komunistų kandidatus ir t. t. Į te, 
Išdiskusavus išrinkta komite-; 
tas vedimui kampanijos tarpe i 
lietuvių ir sykiu kontakte su 
Komunistų Partija tarptauti-Į 
niai.

I komisija įėjo iš visų daly
vavusių konferencijoj organi- Į 
zacijų po vieną delegatą. Kon-!c 
ferencijoj dalyvavo nuo 7-nių i 
organizacijų delegatai, atsto-Į 
vaujanti apie 350 narių.

Keliolika delegatų pasiėmė! 
peticijų blankų eiti rinkti pa-Į 
rašų ; kiti delegatai pasiims i 
vėliaus.

Išrinkta vienas delegatas į 
valstijos nominacijų konvenci
ją, kurią šaukia Kom. Par
tijos distriktas 15-tas, liepos 4l 
d., Bridgeport, Conn. Delega-i 
tu apsiėmė d. K. Vilkas. Kai-1 
beta ir apie ateivių gynimą ;| 
išnešta protestas prieš Dies bi- •

akys. Bus širdingai ačiū.

Privargintos akys papras-

Gaukite vaistinėje—
“Thyroid gland, į gr. tab

lets, No. 100.” Imkite • po 
vieną tablctėlę prieš valgy
mą. Jeigu kokia, tai šią 
bonkutę išbaigę, gaukite 
paskui truputį kitokio liau
kų preparato—

“Menocrin (Thyro—Ova-,
reikia ir visam dažniau pa- nan Comp., Harrowei4),. 

‘'silsėti, pogulio pagulėt, su- Sanitablets No. 100.” 
jliaunėt., j šių galite imti po vieną

Būtinai, Drauge,’kas dįę- prieš Valgymą ir gult eida- 
> į na raskite progos bent kiek ma, tai po 4 kas diena.
• {pasilsėti, pogulio pagulėti, I O šiaip, įleskaitvkite peN

|y VAU VU W 4. A * A K? JIVA 1 C V AX4 VaI _ , j • ' 1 1 Vi’

nieriui temoka 80 centų; dar-’P® pusvalandį, po daugiau, daug smulkaus rašto, 
bo vietos yra siauros, tik po 
12-13 pėdų pločio. Buvo dir
bama po dvi dienas ir dvi nak
tis per savaitę; dabar jau bai- 

. Visur griūva, o už iš7 
valymą nieko mainieriui ne
moka; uždyką prisieina dirbt 

• kartais net dvi atmainas pa- 
i . . , i .. " I grečiui, kol apvalai griuvėsius,i vienas tą dieną niekur kitur, h 
I bet į apskričių išvažiavimą 
[naudai Komun. Partijos rin-1 
■ kimų kampanijos ir mūsų span-1 

"d. tik du mū- D a rbininkiškas veikimas 
“Laisvės” Monongaheloj apmiręs. Buvo 

N. Y. senosios Mainierių Unijos lo- 
Waterbury, i kalas 142-ras; pernai metais 

Kiek-1 turėjo virš šimto narių; o da- _____ 11 2 f 1 _ -1 O J _ 1 ’ 1 _ ~ TA_____  1 _ „

Visi nedėldienį, liepos 3 d., 
j išvažiavimą 

į Conn.!
Iš Hartfordo

Į 10 :30 ryte, nuo
; Laisvės Choro 
abi puses 90 c. ypatai.

'vienas nepasilikite namie,

Waterbury,

busai išeis
59 Park St., | gįama; 
svetainės. Į j

Nei
nei

kad prieit prie anglies. Ir už 
i tai nieko negauni.. Panašiai ir 
| kitur.

D a rbiniūkiškas

Bile kada, ar kada po pie- prie silpnos šviesos. Laikom 
tų arba apie vakarienę, tarpiais duokite akim pabė-» 
lAr užsnūsite ar ne, vis vie- gioti po tolimus daiktus, tai 
na pagulėkite. Nors nak- netaip labai į vargs akių 
timis ir gerai pamiegotu-[raumenys. ' į.
mėt, vis viena pogulio neap
leiskite. Tatai jums daugiau 
padės akim sutvirtėti, negu' 
kokios kitos priemonės.

WATERBURY, CONN.

Jums piisieina dirbti prie į paskutinis užkvietimas į Dar-

—
jm

i. 
m

i 1

I dai. i 
sų parengimai, tai 
dienraščio Brooklyne, 
ir Darb. Apskr. 
Conn., Lietuvių Darže, 
vienas lietuvis darb. viename Į bar tik 13 telikę. Draugus ko- 

. iš minimų parengimų privalo ' munistus reikia aštriai pabarti, 
j būti; kitaip bus atsakomingas kad jie užmigdė ir 
j už nepasisekimą.

J. ž.

Ateities Pareigos
Kas daryti ateityje? Fašistai ir socialfašistai tąsysis

elektros šviesos. Su elek- i I 
tros šviesa visaip esti. Patį 
savaime tokia šviesa akim 
žalos nedaro, jei tik ji nė
ra perdaug vaiski, perdaug 
aštri. Venkite bile kokios!^ 
labai aštrios šviesos, tiesio-; 
ginės ar atmuštos, kad jii~; 
labai neraižytų akių. Nuo ! Apskričiais rengia išvažiavimą 
perdaug sunkios šviesos ga- Lietuvių darže už Lakewood/ 
Ii pasidaryti akių retinos Waterbury, Conn. Apie šį iš- 
įdegimo. Jums veikiausia važiavimą turi visi sąmoningi 
kas nors panašaus ir buvo Conn, valstijos darbininkai ži- 
įvykę, nes jums “per akis noli. Visos Conn, valstijos ko- 
tarsi elektros spinduliai lonijos turi plakatus ant ran- 
ėjo.” Tai yra požymiai re-.^U- Jie turi būt paskleisti u 
tinos suerzinimo bei įdegi- j plačiausiai. Darbininkai ' nuo 
mo. Retina lyg koks akių !vienas UI-0 Lm-i j uos platinti ii;' 

svarus miltu į savaitę šeimy- [ veidrodis, užpakalinėj akiu!gGrai garsinti sį išvažiayųną, 
...............Retinoje atsimuša' AtsiminkJte lietuviai bedar- 

šeimy-: žiūrimu daiktu atvaizdai, o dfjyk>ek diT-
- v v > bate, kad darbjmnkiska .spau-

*-d-ą lošia labai svarbią rolę.
genis, į legcjnno centiUo. §iame krizio momente niekas 
Retina yi a specialiai ĮSI u- i prješakyje darbininkų klases 

taip aiškiai neatsistoja ginti'
Į darbininkų reikalus, kaip dar- 

dvi savaites, bet pinigais už- ■ pačios &k .ai yra pQ_ ' bininkiška spauda: prieš algų 
ra kartu dienoj, geriausia i kapojimą, prieš is stubų me
rkta atsibudus ir vakare at- bedarbių n- už organu- ! U j- . v. . ; vima plačiųjų masių i Beaar-■ gulus spaudinėti pirštais , . , 1 t . , ‘ .' * . . \ v | biu Tarybas ir t.t. ši svarbųbraukinėti, masažuoti, ži-j ,.eikal;l atliekfJ visų • ,
noma, užmerktos akys, ir, darbininkų dienraščiai, "Lais. 

lauks. O randasi dar ve ko- ispaudinęti reikia palengvė-1 vė,” “Vilnis” ir “Daily Wor-

bininkiškos Spaudos ir Pre
zidentinių Rinkimų Išvažia

vimą.

Jau tik kelios dienos beliko
I iki 3 d. liepos (July.) Tą die- 
i na darbininkiškos Waterburio

7 ' organizacijos su ALDLD., LD 
;|SA. ir LiDS. Conn, valstijos'

Partijos 
kuopelę. Moterų Pagelbinė 
kuopelė veikiausia jau nei su
sirinkimų nebelaiko. Tatai yra 
bloga, bet patys darbininkai ir 
darbininkės yra kalti už šį 
organizacinį blogumą.

Čia yra sriubos virtuvė be
darbiams; duoda vieną sykį į 
dieną pupų ir duodavo po 24

Lietuvių Amerikoje. Jie turi nesnausti. Darbininkų 
Opozicijos Komitetas privalo tuo jaus ■> vystyti masines

Revoliucinių darbininkų spėkos seime pasirodė labai opozicijos spėkas visose kuopose.: Jisai turi visur už- 
silpnoš. Komunistų ir aiškių jiems simpatikų buvo tik mėgsti ryšius ip ginti SLA narių darbininkų interesus, 
aštuoni-devyni. Ir tie patys draugai, kaipo darbininkai, j Visur reikia šaukti į bendrą frontą eilinius SLA narius, 
nepripratę dalyvauti panašiuose seimuose ir, susidūrę su j Nariuose ponais nepasitenkinimas labai didelis, tas ne
išlavintais sukčiais advokatais ir biznieriais, nepajėgė pasitenkinimas ir nepasitikėjimas augs ne dienomis, bet 
tinkamai pravesti “SLA Darbininkų Opozicijos Komite*- valandomis. Jie mato, kaip ponų šaikos viešpatavimas tik po tris dienas padirbėti į lūnės. 
to” programą. Kai kurie iš jų išsigando ponų ir nė bu r- žudo organizaciją. Tasai masių zūrzėjimas prieš ponus 
nos neatidarė seime. ' ” ’ . •• • • ...... a . - v. , _

Bet, žinoma, už revoliucinio fronto silpnybę seime ; 
sakomybė puola ant viso komunistinio judėjimo, pirmu
čiausia ant komunistų frakcijos, 
sirengė prie seimo.

noms, susidedančioms iš pen-[ daly.
kių narių ;* didesnėms
noms duodavo ir daugiau. Da- ten jįe nukeliauja į sme 
bar jau teduoda 24 svarus 
miltų tiktai į dvi savaites.

Kai kurie mainieriai gauna; tuliotos regimojo nervo ga

! reikia paversti į masinį organizuotą pasipriešinimą jiems.! ^arbio jau negauna, o tik vai-1 
at- Ateinančiam, 38-tam seime darbininkai, turi atsikratyti' &omais daiktais iš tos krautu-

• v i • •' • J • •''N T* A f 1 1 4 < 7 J 4 11 i■ nuo ponų viešpatavimo ir paimti bLA vadeles į savo ran-
Jinai beveik visai ne-i kas. Štai prie ko reikia rengtis ir ruoštis; Pamatysite, 

• •• V 9* —   * . —— s-z • • a a V. a a s. a .   -a s-z a   a

Įves, iš kurios tau nurodys..
Tokiais dalykais taip ir bo- 

Beveik jokių organizacinių žygių 38-tam seime Bagočiai, Grigaičiai, Gegužiai, Bagdžiūnai!, vina žmones, o šie žiūri iių lau- 
nebuvo daroma, kad revoliucinių darbininkų vadovauja- ir Jurgeliūtės vėl bus sudarę vieną bendrą frontą prieš kia, bet patys nežino, ko su-j 
mos SLA kuopos pasiųstų delegatus į seimą. Pasirodo, darbininkus, 
kad tokių kuopų yra virš 30. Be didelio vargo buvo 
galima sumobilizuoti penkias dešimts revoliucinių dele
gatų. Tai būtų buvus spėka šiame seime, nuo kurios bū
tų sudrebėję visi fašistiniai ir socialfašistiniai Susivie
nijimo kryžiavotojai. Neprivalome bandyt pateisinti sto-

Menševikai šiame seime turėjo pi’ogą paimti SLA va- [ kių.. Pakalbėk jam apie reika- Tokts akių masazavimas j ker. 
dovybę, bet prakišo, ačiū Grigaičio ir Bagočiaus atviram Į organizuotis ir kovoti, gau- -isjuaina geresnę Kraujo, -• 
parsidavimui fašistams. SLA nariai MaiĮbihinkaip kurie !si atsakymą^ “kad tau čia ne- .apytaką akių pievese.
iki šiol sekė paskui Bagočių, turėjo progą įsitikinti, kad'g^b tai važiuok į Rusiją pas i Geraį yra aRįm aerai iri

- . - - - . . :jie tapo bjauriai išduoti ir atiduoti į senosios šaikosi[ ;sl^k;visam abelnai organizmui,
kavimu spėkų savo oportunistinio apsileidimo bei neįver-! rankas. Jie turi atmesti visus Bagočius ir Grigaičių^ 
tinimo SLA seimo svarbos. '

■ mokins tuos atsilikusius ir y A i’* "Oiganizmui, 
' ppei kas diena rytais-vaka-

šio darbininkiškų organiza- 
I cijų išvažiavimo rengėjai tu- 
i ri sumobilizavę visus Conn. 
| valstijos chorus; taipgi kalbės 
d. D. M. šolomskas, ALDLD. 
Centro sekretorius. Simfo

spėkas, šiam SLA seimui. Rengėjai.

mu apouciuunu Mei iicįvci- railKas. die buri čtuntoLi visus naguciuo n vji i&cuuilk,, . „ . . .. . , ijci mena 1‘VtaiS-vn ~ i r“ -
Tornis^pačiomis. spėkomis kaip kad ZtSX kuliu apsiversti po u- 1 New 3

į žiną, po kitą. Gerai ir žag- grajys šokiams per visą diimteriopai geriau prirengti savo revoliucines su komunistais darbininkais ir išvien ginti savo klasinius 
interesus Susivienijime Lietuvių Amerikoje. irė pastatyti. Toks besivar-

skvdiD.es
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Bangoj Choras Visu Smarkumu Rengiasi j Tą
Milžinišką Metinį “Laisvės” Pikniką

Geguž s Grūmoja Delegatams

ELIZABETH, N. J.—Drau
gės ir draugai, v;sų mūsų par
eiga gerai prisirengti prie to 
iškilmingo demonstracinio pik
niko, kuris įvyks liepos 3 d. 
Ulmer Parke, Brook lyne.

Visi elizabetiečiai rengkimės 
skaitlingai jame dalyvauti.

Bangos Choras nusamdė di
delį busą, kad, apart choro na- 
rjĄ, galima būtų šutai pint bent 
morą desėtkų 
&;uojančių į

gistruokite, nes jau nedaug lai
ko teturime. ('žsireg’sti'uoti 
galite* pas šiuos draugus: P.

Pagaliaus perpykęs kalba j 
pats Gegužis. Jis šlykščiai Į 
pagrūmoja delegatams. Jis i 
pareiškia: Jeigu čia bus ban-i 
doma pravest, kad ir aš kaltas, j 
tai aš peši uos ir laikysiu čia j 
seimą nors du mėn.! bet ne-; 
daleisiu. Vadinasi, jis yra dik-! 
tatorius ,kuris visą “šio” ko- Į

gerti ; taipgi gera vieta m 
tis. Vieta randasi visai 
prie dailaus kelio; visiems

I ranku privažiuot.
Jžanga

50 centų,
kietus.

Chori
ninkiška publika yra prašoma 

j skaitlingai suvažiuoti.

audy- 
arti 
pa-

į šį išvažiavimą tik 
išanksto perkant ti-

atjaučianti darbi-

barą. Tik, draugai, nevėluo
kite, o stengkitės kuo anks- i mandavoja ir laikys delegatus 
čiau užsirašyt. Bent jau šeš-j net du mėnesiu, kad nusiplauti 
tadienio vakaro ateik’te i L. 1’. j rankas.
Kliubą, 69 So. Park St.,
si registruok ite.

Kelionė į 
vienas dok

už-; Kalba advokatas Grisius, ki
ltas fašistų šulas. Jis irgi ban-i 

J do Bagdžiuno argumentus tęs-!1 ktai i . . . . i
i£ejs!.ti ir rėkia, kaip proto netekęs.!

■ ■ '• j Jis irgi grūmoja seimui tuo!
. . . .... . Tx • i pačiu baubu, kad pripažinus.draugai, kurie is; 1:30 vai. po pietų. Draugai,!' , .v I. . . , ..... , • I ponus kaltais, išmestiems is SineuzsTcgistravo- nepavėluokite, nes busas nei i !

Choras
i bus prisirengęs su gerais 
giais ir visi smagiai dieną 
leisime prie vandens.

Tikietūs galima gaut

val- 
pra-

pas

ir pašalinių, va 
“Laisvės” pikui

puses
B ūsas | Jis irgi 

j pačiu 
j ponus kaltais, 
: LA. b,us lengviau savą įmokė- 
į tus pinigus atgauti. Esąs su- 
i darytas suokalbis. Bemeluo- 
; damas-ponas visai užkimo.

Sandariečių-Fašisly Frontas Buvo Nušilta- ^is’TradTiorsehnonmnt S Iv- • • • n ivi IT I • iv • • fašistai užleis vieta Bag., tuo

ręs Išteisinti Seną nld tarybą ir Isteismo i“ syk'^r Vilke,is i* ' c c ičiiKcivOj Kcici nei suciicic pro- tiek
j grės, rengiamas prakalbas, da-, n j<acj 
1 bar kalbėjo labai aštriai ir iš-į jC mane u^sjpU0]a) kaipo Bim-

! bos bendradarbį, kam aš, J. T. mėnesį,
. 'Visockis, atmušiau Vilkelio ir I tie pinigai tai buvo jų auka 

darbininkai, jsk]okos šmeižtus prieš drg. ! d a r b i ninkiškiems reikalams.
i Bimbą. Vilkelis pasakoja, būk 
j Bimba demoralizavo mainie- 
riu streiką. Mat, Vilkeliui bu- c t. z
vo nepakeliu išeit į pikietų li
niją su Bimba ir kitais darbi-, 

Pagaliaus diskusijos pasibai- Į ninkais, kurie kasdien tatai 
gia. Leidžiama balsuoti. Pa-įdarė; ir nemažas skaičius jų 
sėkmės tokios, kad 88 balsais, nukentėjo nuo kazokų lazdų, i 

komisijos j o Vilkelis po valstijinių kazo- 
Pild. Tarybą; kų apsauga traukė sau į dar- 

dalyką užmirš- bą. 
Kyla audra fa-i 
Advokatai re- j moralizavo 

kia ir reikalauja vardošaukio. 
Mat, vardošaukiu jie galės iš-1 
gąsdinti savo eilinius pasekė-j 
jus, kurie balsavo prieš ko-: 
misijos rekomendacijas. Men-' 
ševikai nusileidžia. Vardošau
kiu gi, fašistams lakstant po 
svetainę ir grumojant savo ei
liniams pasekėjams, balsavi- į vietinės kuopos iždą, 
mo pasekmės pasikeičia ir 103 ; melus vien tik Vilkeliai 
balsais prieš 97 k'omisi ios re-i sufabrikuot. Nes aš

I Draugės ir
1/ašalinių dar 

vietas busti važiuot į pikni- kiek nelauks ilgiau to laiko.
ką,\ tai kuo skubiausiai užsire-' N. Pakalniškis.

.... ...........   ..j .................-..

EKs-kareiviąf masėmis U’aukiaĮ į J AVashingtoną,

WILKES-BARRE, PA. ’ . ant drg. M. žaldoko, būk jis 
------------- i apskriaudęs LDSA. 3-čią kuo- 

Atsakymas j Vilkelio Melus ir į pą ant $25. Bet šios kuopos 
narės pačios jau davė jam at
sakymą, nepraleisdamos pro 

tų nešvarių Vilkelio ra
jų atsakymas tilpo

Darbininkių Balse” gegužės 
kur jos nurodė, kad

Aido Choro Išvažiavimas

WILKES-BARRE, PA.

j Choro Komisiją i)' pas jo na
rius bei nares.

PASARGA : Automobilistai, 
i kuriems išvažiavimo vieta neži- 
j noma, tai susitaikykite su cho- 
I ro mašinomis sykiu važiuot.
I

j Visus ir visas prašome skait- 
; 1 ingai atsilankyt į šį mūsų iš
; važiavimu.I A do Choras.

Iš SLA SEIMO
PITTSBURGH, Pa., 

želio 23, rytinėj sesijoj 
vo nutarta, kad specialė 
misija delei Devenio pasko
los ir su ja surištų sukty
bių “pataisytų” savo rapor
tą ir fvėl priduotų seimui. į 

( Na, komisija ir pataisė. Iš- i 
kepė tokį priedą -prie savo.ba už mažinusį dalykėlį eilinius 
raporto, kokį padiktavo 
s a n d a riečių-fašistų koku- 
sas. Priedas sako, kad visą 
tą reikalą reikia padėti į ša
lį ir ant visados užmiršti. 
Tuolaikinės Pild. Tarybos 
nariai esą nekalti, b “nere- 
guliariškumas’’ įvykęs per 
klaidą. Vienatinis Kaltinin
kas esąs Devenis.

Drg. Miliauskas nuo kai
riųjų delegatų bando duoti 
įnešimą, kad tas priedas ir 

t.yi$&s_ raportas būtų atmes
tas ir kad Pild. Taryba bū

bu

ypatingai panelę Jurgeliutę.
| Kalba vienas eilinis delegatas, 
matyt, darbininkas. Kalba 

.karštai ir pliekia ponus. Jis jliniai pasekėjai, 
l nurodo, kad ponai advokatai su-1 veržiasi kovon prieš ponus, to-i 
■ ka galvas ir jieško pabėgusių ir j del pasiėmė balsą ir užpylė i 
numirusių kaltininkų, o bando įšalto vandens. Jis liežuvį vi-j 

.išteisinti tuos prasižengėlius,! saip vartė ir kaltino ir teisino 
kurie čia pat randasi. Lietu- ponus ,maklevojo šiaip, makle- 

! viski biznieriai puikiai naudo-1 vojo taip.
i jas Susivienijimu. Pild. Tary-

keikė ponus ir advokatus.
Grigaitis pamatė, kad jo ei

Šmeižtus. '
num/ 23 “Klampy- 
primelavo ant ma- akis 
negalima nutylėti, šymų ;

Vietinis Aido Choras rengia 

Vienna Roast išvažiavimą, ku
ris įvyks liepos (July) 10 d. 

Į Išvažiavimas bus labai puikioj 
vietoj prie Cummings Pond 
ežerėlio; aplink ežerą graži gi
ria; iš kalnų puikus šaltinių

narius iškamantinėja ir visaip 
'tąso, tuo tarpu biznieriams duo
da pinigus be jokios atodairos, 
be jokio ištyrimo. Veikiausia j 
bus taip, kad patys ponai iš i 
Pild. Tarybos pasakė Deveniui:, 
Nešdinkis, drauguti, ba kuomet 
sugaus tave, tai tu būsi pri- 

i verstas viską iškelti aikštėn. 
Į Štai kode! Devenio negalima su- j 
gauti, čia jų visų padaryta | 
sutartis ir suokalbis. Mūsų 
b.įednų žmonių nepaiso. Ponai 
žudo mus. Eiliniai nariai pa
smerks ponus. Nubauskime 
mūsų priešus! Tam delegatui 
daug delegatų karštai ploja už 
gerą prakalbą ir už karčią tei-

Į prieš 76 specialūs 
i rekomendacijos 
• išteisinti ir visą 
i ti atmetamos, 
j šistų fronte.

UŽSIDARĖ DIDELIS
i BANKAS
‘ CHICAGO, Ill. — Užda- 
iiė duris “Bank of Com
merce.” Tai buvo vienas iš 
'didžiųjų šio miesto bankų 
su apie $10,000,000 depozi
tų. Taip pat uždarė duris 
dar du mažesni bankai.Bet Vilkelis vis tiek į šį faktą 

užsimerkia ir niekus pliauškia, 
su nieku nesiskaitydamas.

Pagaliaus, Vilkelis palei
džia savo nešvarią burną ant 
darbin. Aido Choro, pradėda
mas nuo butlegerių ir eidamas 
iki vėtytų ir mėtytų. Tokius 
niekus rašyt tik jau reikia vil
kiškos drąsos, 
butlegerius, 
“Klampynę

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

A. LUTVINAS

Įvairių karštų gėri- 
ypač kuomet 

užeisi sušalęs, 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 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu- 
viame ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių biz
nių. M (įsų patama- 
vima-' prielankus.

Tai kažin, katras streiką de
ar Bimba pikie- 

tu oda m as ar Vilkelis dirbda
mas ?

Toliaus Vilkelis nerausda- 
Į mas meluoja, būk J. T. Visoc
kis, eidamas į Jungtinių Vals
tijų armiją, nunešęs T 
tinio Darbininkų Apsigynimo , 

Tokius 1 
tegali 

balsais prieš 97 komisijos re-;sufabrikuot. Nes aš minėtoj 
komendacijos priimamos. Da- ’ organizacijoj buvau tiktai ei- 

; bar Pild. Tarybos eiliniai prie- linis narys; nebuvau jos iždi- 
iDelegatai Pasodina Fašistą,šai pradeda kelti protestų au- ninku ir niekur jokių pinigų 

| nesu nunešęs.
I Paskui Vilkelis užsipuola

tų pripažinta kalta ir pa- «ybę, mestą ponams į dantis. ■
Bet pirmininkas 

ir ne-
Atsi- Į 

pirmi-1 
pama- 
įneši- 

rapor-

smerkta.
“negirdi” šio įnešimo 
leidžia diskusijoms.
stoja Grigaitis, kurį 
ninkas su mielu noru 
to. Grigaitis duoda 
mą, kad priedą prie 
to atmesti, kad Pilei. Tary
bos narius pripažinti kal
tais “neapsižiūrėjime,” bet 
apie bausmę nieko nesakyti, 
nes seimas gali dovanoti.

Vėl prasideda diskusijos.
Živatas iš Scrantono pa

reiškia, kad tose Devenio 
paskolos suktybėse yra ly
giai įvelti tie ponai iš spe- 
eialės komisijos, kurie tą 
dalyką tyrinėjo. Jis nuro
do, kad? Žemantauskas ir 
Tareila žinojo apie taš šu
nybes, nes tas pats žeman
tauskas davęs patarimą pa- 

Deveniui suteikti. Gi 
Tareilax ’'laikąs savo biznį 
Devenio njyne ir puikiai ži
nojo apie tuos suktus Deve
nio ir Centro ponų žygius. 
Vadinasi, Živatas iškėlė aik
štėn ’ faktus, kurie parodo, 
kad visi “tėvynainiai”

Kalbant apie 
jis turėtų rašyt į 
iš saviškių butle

gerių tarpo, tai būtų pilnai ga
na medžiagos; turėtų nepa
miršt ir apie save, nes jis pats 
yra butlegerių inžinierius ir, 
sėdėdamas ant bačkutės, dar 

I tokius niekus rašo.
Larptau- ( j t. V.

6» S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 1-87J«
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Vadą Bagdžiuną
Vėl kalba Chicagos advokatas! 

Bagdžiunas (Bordenas), pačių 
kraštutinių fašistų vadas. Jis 
bando išgąsdinti delegatus ko-- 
munizmo baubu. Bet delegatai; 
sukėlė prieš jį tokį protestą, i 
kad tas ponas buvo priverstas 
atsisėsti. Bagdžiunas pradėjo > 
rėkti, kad, girdi, “L. 
reikalauja SLA turto, 
davė i NkU.... i..... ................ , . .. . . i > ,
siu narių” ir t. t. Tuojaus re-ji<a^§ Šalnienę ją seime apgin-j Tai ot kokios ponų šuny 
voliuciniai delegatai sušuko: į ū. Kiek ji jiems užmokėjo už iškilo aikštėn šiame seime. 
Sėsk, nekišk čia komunistų, kai-! pagelbėjimą taip bjauriai nu-! 
bėk į dalyką, sėsk! Desėtkai į________________ ______________
kitų eilinių delegatų pasekė mū-1 

, sų draugus. Kilo didžiausia 
audra. Fašistų > lyderis bando 
perpykęs rėkti, bet niekas iš to į 
neišeina. Kaip tik išsižioja I 
apie komunistus, taip greitai 

[pakyla protestai ir jis vėl turi 
užsidaryti burną. Taip tęsėsi 

'kelias minutes. Delegatų kant
rybė visai išsisėmė kelias die- • 
nas beklausant advokatų pra-; 
kalbų. Ir čia štai jie sukilo, 
prieš juos.

Nariams ūžiant “sėsk,” Bag-. 
džiunas rėkė, kad šitas bandy- Į 
mas Pild. Tarybą apkaltinti į 

■esąs niekas kitas, kaip komuni- i 
yra;^*^ suokalbis. Girdi ,tie 1,800 | 

bjauriai susitepę rankas su [komunistų trauks SLA į teismai 
_ - - -- | už turtą, todėl todėl - jie nori į

taip užsispyrė visą dalyką ;idant jiems būtų geriau teisme' 
j laimėti. i

Kalba iš Pittstono Banelienė i 
i ir nurodo, kad tie, kurie stovi!

į drą, kad delegatai buvo te-j 
j revizuojami ir kad daugelis | 
j nežinojo, už ką balsavo. Bet' 
čia atsistoja ponas Bagočius iri 
savo pasekėjus išduoda. Jis skriausti SLA., niekas nežino, 
griežtai reikalauja, kad visi j Bet pats Bagočius menševikų 
“delei dievo meilės” nusira-1 kokuse prisipažino, kad tie 
mintų ir priimtų nuosprendį. Į trys sutvėrimai buvo Jurgeliu- 

Pasirodo štai kas: Panelė 'tęs samdyti ją apginti. Gi gin- 
komunistai1 buvo pasamdžius 1 darni Jurgeliutę, aiškus daly

čiu pri-įuž Pinigus advokątą Bagočių, | kas, jie gynė visą Pild. Tary- 
reikalavimą 1,800 buvu-1 aciv°kntą Bagdžiuną ir advo- bą.

’ i” ir t. t. Tuojaus re-i kūtę Šalnienę ją seime apgin-l Tai ot kokios ponų šunybės 
delegatai

“L.” Rep.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZI N S 1 io EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M. . _ _
Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai

ta paskola, štai \kodel jie

užglostyti ir užmiršti.
Gauna balsą drg. Miliauskas

ir Vanoja Pild. Tarybos ponams . . ......
'kailį. Jis sako, kad visa Pild. įuz s*° v^so. dalyko likvidavimą, į 
Taryba kriminaliskai prasižen-' neatstovauja narių. Turime ■ 
gė prieš SLA, su ta Devenio pa-jbaust kaltininkus. Jūs norite, 
skola. Jis reikalauja, I 
tie prasižengėliai būtų seimo, 
nubausti.

Gi brooklyniškis fašistas 
Strumskis riečia spyčių ir ne 
tik teisina Pild. Tarybą, bet su
randa, kad ir pats Devenis bu
vęs nekaltaš. Devenis buvęs 
geras veikėjas ir darbuotojas, 
geras tautininkas, ale užėjęs 
krizis privedęs jį prie to blogo 
žygio. Tuo būdu Devenis esąs 
nęįftltas. Ponia šalnienė taip 
[pat gina ponus ir jų darbus, o’

kad visi j dalyką numuilinti, bet ne-i 
u seimo i nurnuilinsite. Jūs čia paslėpsi-

to ponų šmugelį, bet ką pasa
kys kuopos? Aš žinau, kad jei-j 
gu jūs bandysite šitą šmugelį, 
užglostyti, tai ištisos kuopos eis 
laukan iš SLA. Mūsų kuopos 
jūsų' netoleruos.

Ponas Raginskas, vienas iš i 
Pild. Tarybos, teisinasi, kad ji
sai taip nekaltas, kaip tas’ avi-, 
nelis. Jis nedalyvavęs tame ■ 
Tarybos posėdyje, kuriame bu- i 
vo nutarta Deveniui paskola 
duoti.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

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

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

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

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,

Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir 1.1/ 
Niksterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnąrinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežaščių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užg,avimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalbia Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

mas'.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai

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

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

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

mas.
i yra aprašyta apie tas visas augščiaus su

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

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

šią knygą gaus dovanai

LAISVĖ/ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
Brooklyne Įvyks Nedėlioję 

3 Liepos (July), 1932

Wm. WEINSTONE
Komunistų Partijos Kandida
tas j Jungtinių Valstijų Senatą

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

ir toli čia suvažiuos.
Kalbės Wm. Weinstone, per Micraphone, 
Daily Worker Vyriausias Redaktorius

Išanksto įsigykite įžangos tikietus, 
nes prie vartų

ĮŽANGA 50c., O IŠANKS. PERKANT 10c.

J “LAISVĖS” PIKNIKĄ VAŽIUOJANČIŲ 
ATYDAI

Bušai išeis iš Žemiaus Nurodytų Miestų:
PATERSON. N. J. — Du Bušai išeis nuo Sve- 

l tainės 130-132 Lafayette Street, 10:30 valandą 
ryte sharp.

Kurie dar neužsirašėte važiuot, tuojau kreip
kitės pas komisijos narius: J. Pūtis, A. Petkus, 
F. Busiu ličius ir J. Matačiūnas. Nesivėlinkite, 
nes laiko jau nedaug. Jei netilpsime į du Bušu, 
tai turėsim geroką skaičių privatiniu mašinų, 
kurios pagelbės nuvest.

BAYONNE, N. J. Busas išeis nuo L.U.K. sve
tainės, 197 East 19th Street, 12 vai. dieną. Ku
rie dar neturite tikietų arba kurie nesate užsira
šę busti važiuoti, tuojaus kreipkitės į draugus: 
Čiurlį, Janiūną ir Panelį. Jie aprūpins jus tikin
tais ir vieta Buše.

WORCESTER, MASS. Aido Choro busas išva
žiuos subatoje, 2-trą dieną liepos, 11 vai. vaka
re. Visi choriečiai yra prašomi nepasivėlinti, 
kad į laiką galėtume išvažiuoti. New Yorke 
būsime 9 vai. ryte. J. Bakšys.

GREAT NECK, N. Y.—Gerbiami Draugai ir 
Draugės, kurie norite važiuoti su Choru Pirmyn 
į Laisvės pikniką, kuris įvyks ateinantį nedėldic- 
nį, Liepos (July) 3 dieną, 1932, tai tuojaus ma
lonėkite užsiregistruoti pas komisiją.

Choras Pirmyn turi nusisamdęs didelį busą, 
bet nekurie choristai, del tūlų priežaščių nega
lės ant buso važiuot. Todėl, mes norime, kad už- 
pildyt busą ir kreipiamės prie pašalinių.

Busas bus prie Z. Strauko Svetainės apie 12 
valandą dieną ir išvažiuos lygiai kaip 1-mą vai. 
d'cną, tad nesivėlinkite.

Choras Pirmyn turės susirinkimą ketverge, 8 
vai. valcarc, tad visi nariai dalyvaukite.

Komisi ja:
J. KLIMAHTS, K. LAUŽAITIS, WM. WOLF.

Turim ž’nių, kad du busai atvažiuoja iš New
ark; du iš Elizabeth; vienas iš Cliffside; vienas 
iš New Haven; vienas iš Philadelphia. Prašom 
tų miesty kom'sijų kuo greičiausiai paduoti iš 
kokios vietos ir kuriuo laiku busai išvažiuoja. 
Visų ’Važiuojančių prašome įsitėmyti kelrodį:

AUTOMOBILIAIS VAŽIUOJANT: Iš New 
York City važiuokite per Manhattan Bridge, 
pervažiavę imkite Flatbush Avenue iki Prospect 
Park. Per parką važiuokite į Ocean Parkway 
iki Bay Parkway, ten pasisukite po dešinei ir 
vaduokite ik pat galui kelio, tada pasisukite po 
kairei i Cropsey Avenue, ten rasite 25th Avenue 
ir po dešinei bus Ulmer Park.

%

VAŽIUOJANTIEMS TRAUKINIAIS: Iš Wi- 
liamsburg važiuokite 14th St. Line ant Union 
Square, čia persimainykite ant West End train 
ir išlipkite ant 25th Avenue. Kuriems paran
kiau važiuoti Broadway linija, važiuokite iki 
Chambers Street ir imkite Coney Island pože
minį traukinį iki 36th Street. Čia persimainykit 
ant West End line traukinio ir išlipkite ant 25th 
Avenue.

IŠ UPTOWN, NEW YORK: Imkite Subway 
BMT. line Wešt End traukinį ant Times Square 
ir išlipkite ant 25th Avenue. Išlipus ant 25th 
Avenue, eikite po dešinei apie poakius blokus ir 
įeisite tiesiai į Ulmer Park.

i

Iš ALDLD. 1-mo Apskričio 
Komiteto ir Kuopų 
Atstovų Posėdžio

Užpereitą pirmadienį, birže
lio 20 d., įvyko bendras pose-

WEST FRANKFORT, ILL j narių skaitliumi po senam J Tarptautinio Darbininkų 
Taipgi likosi pagamintos dai-;jvyks pėtnyčioie, 1 Ii 
uos SU tinkamom melodijom, ' vai. vakare, Kubio svetainėje 
! • , TT m •' i • 1 Jackson St., Newark, N. J.į kurios suteiks V. Chorui atsi-1 

I žymėtinumo ir padarys įspū- 
Idžio darbininkų išvažiavime

Apsigyi 4 kalbės drg. Wifcks*,' “N< 
susirinkimas dustrijoi i 
)os—July, 8 visas dion;

Pietinės dalies Illinois vals
tijos bedarbių komiteto susi
rinkimo birželio 21 d. š. m., po 
plataus apsvarstymo bedarbių
klausimo, kuomet bedarbių ko-i iM)rs ]S sykio buvo manyta,

I kad šiam bedarbės laikotarpy-

i In- 
ir Juodasai piraas.’ Per

- vi kas dienas bus leidžiami kempės 
79 laikraštis rankraščio, žodžiu sakant 

Visi na- j kempėse darbininkai ne tik kad pra- 
I riai esate kviečami atsilankyti ir at- i leis laika linksmai ir kartu gaus pa
eidami atsiveskite naujų narių. Yra I simokinimų. Tad kuo daugia'usia va- 

' labai daug svarbių reikalų, kuriuos I žinokite į kempes.
! turėsime apsvarstyti.

Sekretorius. '
Komitetas.

(153-154)

dis Apskričio komiteto ir kuo-! mitotas buvo sukėlęs v<>s $34
, . .. ,Q„ , 166 išviso, ir su tokiu sukeltu j-|c *"*'is sunku gauti žmonių n ■

pų atstovų. Is 187 kp., Town L ... . ,. , nrinildvti dll buklią bot 1-inl-{kapitalu nebuvo galima daug mipiia.Mi gu dusus, dcl kick 
Iko atsiekti, todėl komitetas duodasi nuo draugų c 

žmones daugelis 
matyti ir dalyvauti 

išvažiavime.
kad pas mus

■ of Lake atstovavo dd.
i rys ir P. Thomas, 92

;West Pullman, d. A. 
kitas kuopas atstovavo

i Apskričio komitetas. Nieko!

veikiama ALDLD.
1 West Side, klerikalų

CHESTER, PA.

K. Kai-
kp., Ci-^savo susirinkime nutarė paau-'^d 
150 kp., I koti $30 sekanties tikslams: 
šešelgis

pate I siKyni-lnui $2I)
1 P n vf i i vi n Ir 11

sužinoti, 
geidauja 
iame di- 

' Tarptautiniam Darbininkų Ap- deliame išvažiavime. Nes jie 
Komunistu ' M žino, kad pas mus randa 

naujo daugiau, negu jie tikisi 
rasti.

apielin- mą, 
{ kėj. Čia jie leidžia laikraštį Į ni., 
i “Draugą,” gerai skamba, bet j 
yra. tamsybės lizdo palaikyto-, 
jai ir neleidžia darbininkams j 
susiprasti. i

i ir 
; Partijos rinkimų kampanijos
I fondui $10.

Augščiau minėta suma pini
gų buvo sukelta per parengi- 

laikytą sausio 16 d. 1932

ALDU). 30 kuopos susirinkimas ' 29 d., 7 
bus sekmadienį. 3 d. liepos, 10 vai. : svetainės 
ryti', Lietuvių Kliubc, 339 E. 4 Si. vi. i atsil 
Visi draugai malonėkite ateiti, nes naują kn 
turime daug visokių svarbių reikalų, 
kurie reikės apsvarstyti. Atsiveski
te naujų narių.

PLYMOUTH, PA.
ALDLD. 97-tos kuopos susirinki- 

: mus atsibus .seredos vakare, birželio 
vai. vakare, ant Stravinsko 

, 42 Ferry St. Malonėkit 
lankyti, ir galėsite pasiimti 

ivga. - • ,
M. O. R. Sekr.

(152-153)

BALTIMORE, MD
Svarbus Pranešimas

Bedarbių Komitetas.

NEW BRITAIN, CONN

. . , . , i vaziavima,cio komiteto ir kuopų atsto- , „ r.
vų. Iš Apskričio komiteto ra
portų paaiškėjo, kad veikimas 
nėra pergeriausias. Stoka vei
kėjų atlikti darbus. Bet visgi

'svarbesni darbai atlikta. Ko- 
' munistų Partijos visose svar
besnėse konferencijose daly
vauta ir Apskričio konferenci
jos tarimai su rezoliucijomis iš-

i siuntinėta į visas ALDLD. Ap
skričio kuopas.

PHILADELPHIA. PA.

Francijos Patriotai
Susirūpinę del Gimdymu

PARYŽIUS. — Franci jo j 
eina mažyn gimdymų skai- i 
eitis. Jeigu 1835 metais i 
kiekviena francūzu šeimyna i 
auklėdavo po 4 kūdikius, tai i 
šiandien teišeina po 2.2. 

varomas'Patriotai rėkia, kad francū-

Kuopų atstovų raportai: 92 
j kp. d. Chas. Zixs raportavo, 
i kad Ciceroj yra apsileidimo 
pas draugus, bet nėra taip blo- 

igai, tik reikia daugiau raginti silpniausia žymė
narius, kad jie dalyvautų kuo- srityje. Bet vis 

•pos susirinkimuose, o veikimas i lykai pasikeitė. 
, būtų galima išvystyti.

Du busai yra rengiami į iš- 
kuris Įvyksta Ju- 

Waterbury, Conn. 
Taipgi visas prisirengimo dar
bas su atsidavimu
pirmyn. Vilijos Choras ir Or-įzaiDS grūmoja išnykimas, 
kestra laiko specialus prakti-' i ________
kas iir deda pastangas, kad . 
būtų visi dailininkai tinkamai į 
prirengti ir galėtų atlikti savas 
pareigas.

Vilijos Choras antroj pusėj 
pereitos žiemos buvo dagyve- 
nęs arti pakrikimo ir priežas-1nik'.’’. (> kl,(’Pos menesims. | susirinkimas tapo perKeltas is 4 lie
tis, kuri buvo sulaikiusi moki-.pos į 11 liepos. Bus Liet. T. Name, 
nimasi dainų, buvo manvmas, • P’"1'1*':1 ‘ vai. vakare. Vi.-i nariai 

kad Vilijos Choras šios vasa-* 
ros mūsų išvažiavimams bus ’ 

mūsų dailės 
i kitaip da

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.

West Pullman, 150 kuopos . .
'atstovas, d. A. šešelgis rapor- . ..~ -pozicijų j tavo, kad pastaruoju laiku jie:

Draugui Visockiui sugrįžus 
i vadovauti V. Chorą, choro na- 
■ riai sugrįžo atgal prie savo 

choras dasipildė ;

i nepajėgia sušaukti kuopos su-; 
įsirinkimą, kas parodė ganai 
blogą atsinešimą narių ir ne
paisymą organizacijos reikalų. ’ 
Bet draugai vietoj turėtų im- i 
ti,s už darbo, sušaukti kuopos 
susirinkimą, į susirinkimą turė- 

{tų atsilankyti Apskričio atsto- 
I vas del bendro pasitarimo vei
kimo reikalais mūsų kolonijoj.!

Town of Lake. 187 kuopos 
atstovai dd. Kairys ir Thomas 

i raportavo, kad veikimas apmi- 
! ręs. Drg. Kaitys, nusiskundė, 
I kad jam neparanku dalyvauti 
j susirinkimuose ir negali prisi- 
i dėti prie veikimo, bet d. Tho- 
’ mas raportavo, kad Į pereitu ' 
du susirinkimu daugiau narių ’ 

.neatsilankė, kaip 4 ir jie ne-1 
galėjo laikyti susirinkimų. At- 

1 rodo blogai ir su Town of lai-j 
! kiečiais, Stock Yardų apielin-' 
'kėj, kur kolonija didele, o j 
darbininkų veikimas apmiręs. ■ 
Būtinai reikėtų gaivinti čia ju-j 
dėjimas. Patartina draugams 
šaukti susirinkimą ir turėti at-i 
stovą iš Apskričio delei pasi
tarimo būsimo veikimo.

Nutarta prašalinti iš ALDL 
D. Pirmo Apskričio org. vietos 
Apolskį, kuris yra negyva rai
dė Apskrityje. Nesilanko i

I posėdžius ir nieko neveikia, 
i Į

Organizatorium likos išrink-: 
! tas d. J. Kiškis, jis yra veik-i 
lūs Apskričio narys ir Partijoj 
darbuojasi. Dabar mes ma
nom, kad veikimo trukumai 

j bus dapildyta naujo organiza- 
‘ tariaus rūpesčiais.I

Nutarta dapildyti parengi- 
j mo komisiją, Į kurią dabar įei- 
j na dd. Mekšrienė, Krakaitis iri 
j Kiškis. Jie jau tarėsi paimti 
! vietą del Apskričio išvažiavi-1 
mo ir čia pasirodo, kad darbas! 
eina pirmyn .

Taipgi šiomis dienomis ga
vom laišką nuo d. M. Vepraus-Į 
ko. iš ALDLD. 8 Apskričio, 
Wisconsin valstijos. Jis laiš
ke sumini, kad galima gauti 
vietą del abiejų Apskričių 
bendro išvažiavimo tarpe Ra
cine ir Kenoshos ant 24 d. 
liepos ir mes pilnai sutinkame 
su nuskirta vieta ir diena.

Sekr. V. V. Vasys.

i
r •

ir

lietuvių Tarptautinio
Apsigynimo 9 kp. siaubia
rinkimą reikale geresnio

juo prie demonstracijos. ....... t. ....
liepos—July 4 <1. Susirinkimas bus 

■ liepos 2 <1., 8 vai. vakare, t. y. suba- 
i toj, Rusų name, 995 N. 5th St. Visi 
nariai ir narės dalyvaukite, nes

Taipgi gali ir į

Darbininkų

kuri Įvyks

-ali-

Kuopos Valdvba.
(153-154)

LOUIS ILL

dieną liepo?
III.

EAST ST.
ALDU). 13-to 

mas. nedėliojo, 3 
čio farmoje, K. I
Piadžia 10 vai. r\te. ALIU.D. 1 
Apskritys šioj apielinkėj rengia 
ną išvažiavimą .-u prakalk

kai b
T

nų gėrimų.
i s u s

pir

ii. po pietų, 
žkandžių ir 
liūgai kvie-

Komiu ta

išvažiavimą—pikniką, kuri."
3, Matulonio ūkė j. 

lietuviams yra gerai^ 
t;..kamiausia tokioms 

oms. Be to, čia ir todpl yra 
dalyvauti, kad visas pelnas 
i.amas Kom. Partijos relka- 
u’i.ii šiandien taip labai Yei-

Nes Ne
lūkimų kampan, daug lėšuo- 
del skaitlingai dalyvaukite 

šiame pikniko ir pagal išgalę parem
kite Komunistų Partiją ir jos veda- 

;ovas už darbininkų klasės pa- . 
avima.

em

lam * 
kalinga finansinė

silim
Vinco Dūki ė 

(152-153)

CHESTER, PA.
iems pranešame, kad rengiamas 
.tiltinis piknikas, 19 birželio 
i;«> iš nrmžasties hlogo oro? Už- 

piknikas tapo perkeltas į 
lli-tą. atsibus ant 15th ir 

.‘».u .Av?,. Chester, Pa. Kurie 
i'-itrije tikintų nenumeskite, tie 

i liepos 10-tą. O kuris 
malonėkite.iri

PHILADELPHIA, PA.
Visiems Svarbu

Daily Worker ir Komunistų Parti
ja rengia trijų dienų vakacijas W1R 
kempėj, Lumbcrville, Pa., liepos 2, 
3 ir 4 dienas. Daugelis darbininku 

ivažiuoja Į kapitalistines privatine.-' 
kempes praleisti laika, ir ten pra- ; 
leidžia desėtkais dolerių privatiškoms ■ a' 
ypatoms. Tad šiais metais bus pačiu c' 
darbininkų kempėj ir naudai mūsų " 

i organizacijai ir Daily Worker. Pro- t.- 
1 liepos, 7:30 vai. bus sekama: ‘šeštadieni, -

... _ įkalbės drg. Wicks temoj, “Karo pa- '
. syeyui>iė.ie, .9 JacK- i Vojus,” po tam diskusijos. 8:30 r 

— i— Kariai būtinai dalyvauki- va]t John Reed Kliubas duos vaizde-i’1
te susirinkime ir užsimokėkite už liūs. Sekmadienį, 2 vai. po pietų „
šiuos metus. kalbės Wicks, temoj “Trijų kapita-

Org. Ceo. Žukauskas. listiniu Partijų Konvencijos’’ vėliau
(153-154) diskusijos ir įvairūs žaislai. Liepos

Iš priežastie

NEWARK, N. J.
ALpLD 5 kp. men. susi;

i vakare,

(152-153)

“Nuga-Tone išgydė 
mano kvaitulius”

Markuli*. New York N_._ Y.
"Prieš i 
liesas ii 
sveikas. 
, kurie man pagelbėjo, 
įkas. I ’ 
miegu naktimis.__

iCiau apie I._ „„---- ---------- -
rnas turėtu jį imti.” 
ic turi t _____. __ —t
atos ir stiprumo silpniems .liguis- 

'tns žmoni m>. .lis suteikia naują spėką ir 
iamas aptiekininku. Jeigu aptiekininkas 
-a organamas ir padaro jūs ąmiegą poilsin

ių atgaivinanti. Nuga-Tone yra paradvi- 
neturi jo. paprašykite jj užsakyti iš savo 

urmininko. Jokie kiti vaistai negali užimti 
•. i'.'tos Nuga-Tone.

M . rašo 
pradėsiant imti Nuga-Tone 
ir silpnas. Dabar aS esu 

Nuga-Tone yra vienati- 
Aft Utf- 

Dabar afc turiu gerą ių>eti- 
Afi džiaugiuosi, 

e Nu«a-Tone laikraBČiuo-
stebėtinu rekordu atstei-

DARBININKŲ SPAUDOS IR KOMUNISTŲ PARTIJOS RINKIMŲ KAMPANIJOS NAUDAIMILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS?
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VIETINES ŽINIOS' ”Į‘" 'vietą ir kuomet jis atsisakė 'to., 
ginti darbininkų reikalus 
drapanų dirbtuvėse, jis pa-1

GREAT NECK, N. Y
(^Tąsa iš 6-to pusi.) 

biai ir dirbantieji nepradėtų' 
protauti ir organizuotis 
darbių Tarybas.

Brangus darbininkai, 
kas jau apie tai pradėt 
giau galvot ir nesiduot 
prigaudinėt kapitalistiniams ■ 

/ bernams, kurie tave, darbi- 
1 įlinkę, tiktai apgaudinėja, kad 

nepakeitum 
rfrieš badą. Jie 

kūdikių nepaiso 
kol tu nestosi į 
rybą ir kol sykiu

i Smulkmenos. , « _ ' - v. .
jau kartą buvo rašyta, kad'sirodė pardaviku darbiniu- čiai metų kalėjimam 

pagarsėję į Komunistų Partija

Visi nuteisti mirtin. vis tikslas nukreipti darbi- į darbės prie alaus ir degti- 
, Kiti septyni nuteisti dešim- ninku.atydą nuo alkio ir be-[nes.

. Broach ir Wilson, pagarsėję j KomUniStų Partija ir Daily ikų klasės ir todėl tapo iŠ-' 
I grafteriai. i Worker rengia trijų dienų va-dnestaš iŠ Komunistų Parti-
i Eiliniai nariai buvo sudarę ! Raciją: liepos 2, 
• prieš juos skundą, kurį tyrinė
jo valdiška Lockwood komisi-

■ ja. , Tyrinėtojai atrado, • kad j Ruj.
i tie bokalo vadai neturi jokios Į p
į atskaitos, kur nuo 1926 m. iki j dar turi progą dirbti, ir biz-l

ir 4 die-įjos.
na 1WR. kempėj, Lumberville, 
Pa. Vieta patogi praleisti lai-

Daugelis darbininkų, kurie

ai“;šiol išleido 7 milonus dolerių I nieriai bei profesionalai, 
(lau- ' ,, „nv.;,, TvinUrn , . .. ....

, sim
patizuojanti revoliuciniam ju-

, kas metai važiuoja 
liepos į vakacijas nors į 

i dienom. Daugiausiai 
mo streiko reikalams; bet jo-J važiuoja į buržuazines vietas 

savo balsą strejR0 jje paskui neskelbė ' ir ten desėtkais ir šimtais pra- 
tavęs ų tavo jr pįnjgai pasiliko pas juos.

ir nepaisys, j 
Bedarbių Ta-I

_ __ ... su kitais dar-i
bipinkais organizuotai neparei-! 
kalausite tuojautmės žmonis-;
kos pašalpos sau ir savo šei-|<u 

K mynoms.
Tik reikia masiniai 

zuotis į Bedarbių Tarybas ir • šeimynoms, 
vesti kovą, o leimėjimas bus ’ ti 
mūsų.

■ t n 
Birželio 19 d. buvo išvažia

vimas dviejų organizacijų, AL 
DLP. 72-ros kuopos ir l'arp- 
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo 48-tos kuopos ^Bayside, 
Flushing Gardens. Išvažiavi
mą galima skaityt pavykusiu, dams rūpi 
nors iš ryto oras ir buvo labai i ]js jr tarnavimas kapitalistams, 
ūkanotas, ir tokiu būdu dau7 o ne darbininkų -reikalų apgy- 
gelis susilaikė nuo dalyvavi- nimas. 
mo mūsų parengime; bet pel-/ 
no liko $20.80. Labai ačiū 
publikai už lankymąsi darbi
ninkiškuose parengimuose.

Taip pat negalima praleisti 
draugę C. Kasmauskienę už 
puikią dovaną mūsų organiza
cijai: ji paaukojo gyvą antį 
laimėjimui, kas davė nemažai 
pelno. Turiu pasakyti, 
draugai Kasmauskai jau 
pirmą sykį aukoja darbininkiš
koms mūsų organizacijoms 
šiokiu bei tokiu būdu. Už tai 

^a^v^rdU ALDLD. 72-ros kuo
pos ir TDA. 48-tos kuopos 
vardu tariu širdingai ačiū drg. 1 
Kasmauskui ir Kasmauskie- 
nei, kuri dar ir dirba mūsų 
parengimuose ir niekuomet ne
atsisako patarnauti.

Išvažiavime taip pat buvo

surinktų iš narių pinigų. į 
lokalo | dėjimui,Į 1929 metais 8,000

i narių buvo apdėti po $50 ir Į 4 d. 1 
$25 mokesčių būk tai rengia-: keliom

Bokalas turi ir pomirtinės 
skyrių. Buvęs jo finansų sek
retorius, ex-kalinys kriminalis- 

U__ - į tas, .Wm. A. Koganas per savo
- • i advokatą prikalbėjo, kad na- 

1 riai užrašytų pomirtines var- 
1 du Hogano, kuris paskui grei- 

organi-i čiausiai atmokėsiąs mirusiu 
I *

Mirus nariui, ki- 
nariai pusdolerinėmis sumo- 

! ka $2,000 dėlei pomirtinės r 
^Tyrinėjimai, parodė, kad IIo- į 
Lganas tokiuose atsitikimuose ' 
sau ęasilakydavo pusę pomir 
tinės. ,

Čia turime dar vieną įrody
mą, kad senų gelt, unijų va- 

riaketas,” šmuge-

BALTIMORE, MD

EI.

kad ;
ne i

šiais 
ruošdamiesi Pir- 

rinko taipgi

<i>

BE PERSTOJIMO GRIEŠ DALYVAUS APIEDVI ORKESTROS 5,000 ŽMONIŲ

Atsibus Dvieją Diemi Švente je, Prieš Fourth of July

Komunistų Partijos 
Distrikto Komitetas, 
Dist. II.

■APGAVINGAS KLAUSI- 
' MAS DEMOKRATŲ

KONVENCIJOJ

CHICAGO, Ill. 
republikonų partijos, 
demokratų partijos konven-' 

MASKVA. — Penki pro- cijoj politikieriai sušilę pu-, 
i kybos viršininkai sugauti čia prohibicijos klausimą.' 
daryme sukto biznio ir vo- O buržuazinė spauda apie ' 
gime-eikvojime liaudies tu.r Tai!

įGRAFTERIAI IR VAGYS 
NUTEISTI MIRTIN

Jeidžia dolerių.
Tad šiais metais rengia K, 

j P. ir D. Work, savo “kempes,” 
I kur darbininkai turės progą j 
i praleisti laiką smagiai, girdėti j 
' programą ir tuom pačiu kar-j 
; tu paremti K. P. ir jos orga-1 
i na DW. Kaina padaryta vi
siems prieinama, $4 trim die- 

! nom už valgį ir nakvynę. O 
kurie norės tik dieną pralcis- 

i ti, taipgi gali atvažiuoti.
Kad pasekmingiau 

kius ir 
mitetas atsikreipia, kad kurie 

į mano važiuoti ant 3 dienų, iš 
anksto užsiregistruotų bent ke
liom dienom pirmiau, taip kad 
komitetas visiems parūpintų 
vietą nakvoti. Tad praneški
te šiuo adresu: 919 Locust 
St., Phila, Pa., arba 8 N. "19 th 
St.

sutvar-
visus patenkinus, ko-

Liepos 17 diena bus pikni
kas K. I’. ir DW. Tai bus vie
nas iš didžiausių piknikų Phi- 
la. Tūkstančiai darbininkų su
važiuos į šj pikniką, Schuet- 
zen Park, 83rd ir Tinicum Av., 
Phila. čia bus duodamos ir 
dovanos, automobilis ir kitos. 
Visi įsigykite tikietus, kad tu
rėtumėt progą gauti dovaną.

Nuo senai buvo pageidauja
ma turėti darbininkiškų kny
gų krautuvę Phila. Tad pasta- į 
ruojų laikų K.P. atidarė savo ; 

- knygų krautuvę, 919 Locust1, ' 
St. Knygų ir brošiuraičių yra j 

i visais darbininkų klasės klau-

Pasaulio darbininkai 
krizio metais, 
majai Gegužės, 
delegatus važiavimui į Sovie
tų Sąjungą, kad grįžę jie gy
vu žodžiu perduotų susirinku
siems darbininkams savo įspū
džius apie spartų kilimą pra
mones ir darbininkų gerovės 
So v. Sąjungoje.

Sovietų Draugų organizaci
jos vietinis skyrius surengė 
prakalbas—raportus 21 d. bir
želio, Tom Mooney salėje, kur simais, o vaikams mokinti ilius- 
kalbėjo draugas P. Onisick, truotų 
delegatas nuo United Mine ir tt.
Workers of America, juodvei- ateikite ir įsigykite knygų die- 

ir programėlė, kurią išpildė !fps Guyton 
Choras Pirmyn, gerai 
nuodamas kelias dainas, 
pribuvus mokytojui V 
kui, tad iš pačių choristų va-į 
dovavo jauna mergaitė B. Kli-i 
miūte, kuri jau neblogai diri-j 
guoja chorui; o dar kiek pra 
silavinus, tai galėtų būt ir cho 
TŲ Vadovė. antro Penkių Metų Plano.

Paskui prakalbą pasakė i Literatūros parduota gana 
įvairios. Aukų surinkta 18 
dol. Darbininkai nors ir pa
tys stovi finansiniai silpnai,'meitų Unijos Lokalo 54-to 
bet pagelbėt savas organizaci-; 
jas nepamiršta.

Gerą įspūdį davė atsilanky- 1 
mas Anglijos laivo jūreivių 1 
darbininkų. Vienas jų sutei
kė pasveikinimą Amerikos dar 
bin'nkams. Jam solidarumo 
ūpe susirinkusieji draugai su
stoję suriko tris kartus “Ura!” į 
Po tam, sudainavę Internacio-; *- 
nalą, priėmė savo draugą, ku-' 
ris kalboje pareiškė, jog jų i 
nusistatymas yra, kad nei vie-;”'® 
nas šovinys, skiriamas prieš- . 
Sov. Sąjungą, laivu neperei-; # 
tų per jų rankas, bet ginklai'Je* 
privalo būt atkreipti prieš sa-1 Komunistų Partija neto- 
vo ir Sov. Sąjungos priešus, leruos savo eilėse nė vieno, 
prie valdančiąją klasę. >kuris atsisako ginti darbi- 

I Draugai, kurie pirmiaus nei ,nin^ klasės interesus. Jan- 
ito vardo nebuvo girdėję, šian-,kalGs uzeme atsakonungą 
dien ir jiems paaiškėjo, jog' 
organizacija Friends of Soviet 
Union yra jų organizacija. To
dėl susirinkime 105 nariai įsto
jo Į šią orgariizaciją.

Tai geras atsakymas tiems, 
valdybą viršininkai Elektros; kurie mano šiandien diskredi-j 
Darbininkų Brolijos lokalo 3-' tuoti Sov. Sąjungą ir rengiasi 

askirdami tik saviškius j paskui paskandinti ją kraujuo- 
.skaitytojus ir kontroliuo- se.
y o ir tai tegaudami tik Vienu žodžiu, šios prakaL 

balsų didžiuma. Tų ! bos puikiai pavyko.
kų galvinyje stovi Vinco Duktė, j

nuo Jūreivių 
sūdai-! Lygos ir draugas N. Tallenti- 

Ne-|re, kaipo narys Pild. Komiteto 
1- ^u- ! vįršminėtos organizacijos.

Kalbėtojai faktais, skaitlį- Į 
; nėmis prirodė, kiek darbinin- 
; kai pažengė Sovietuose per

taip į

paveikslais vadovėlių
Lietuviai darbininkai,

nos klausimais.
M. ž.

į 1\IV4 M V V X V V U VU V | Z ky X

paskutinius metus neimant jų I OnnrhiriieIno 
spartumą prisirengime prie j

I Charles Jankaitis Išmestas1
j I
| iš Komunistų Partijos, kaipo'

Central R.R. of New Jersey turi ekskursiją is 
Philadelphijos į New Yorką. Round trip lakio
tas $2. Iš Philadelphijos traukiniai išeina Stan
dard laiku, 6-tą 
domis ryte 
ką. Atgal

7-tą, 8-tą, 9-tą ir 10-tą valan- 
I dvi valandas atveža į New Yor- 
į/'ti galima ant bi kurio tos kompa-

Apgailėsi 
sius iš Phil 
tikt neišgali

įjame, kad prie traukinių, atvyku- 
olphijcs į “Laisves” pikniką pūsi
me, nes būsime užimti pikniko vei
ziame draugams, persikėlus Fcry

per Hudson upę 
Union Square, o 
B.M.T. linijos W

dava.žinoti, i 
re, paimkite

Le ant 25th Avenue. Išlipę eikite po 
5th Avenue ir rasite Ulmer Park. MODERNIšKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 

38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

La is ve
VISUOMET SUTRAUKIA DIDELES MASES Į SAVO PIKNIKUS. ŠIEMET JOS

Nedėlioję, 3-čią d. Liepos-July, 1932
ULMER PARK MUSIC HALL

PRADŽIOJE 25th AVENUE BROOKLYN, N. Y.

prakalbą pasakė į 
drg. F. Buknys apie siu dienų 
svarbiuosius klausimus; ragi
no visus darbininkus pasidar
buoti už Komunistų Partijos 
kandidatus ir jos platformą 
šioj rinkimų kampanijoj, o lai
ke balsavimų, kad visi piliečiai' 
darbininkai atiduotų savo bal
sus Kom. Partijos kandida
tams, ir teprisiminė ir apie 
didjji metinį “Laisvės” pikni
ką, kuris įvyks liepos-July 3 
d. Ulmer Parke; ragino, kad 
darbininkai visi paremtų dien
raštį “Laisvę,” atsilankydami 
i jos pikniką, ir kurie dar ne-;
turi

Charles Jankaitis, kelis' 
metus buvęs Komunistų ’ 

i Partijos nariu ir Amalga-'

■ biznio agentu tapo išmestas’ 
jiš Komunistų Partijos už 
'supuvusį oportunizmą. Jan-; 
'kaitis vedė liniją broliavi-Į 
mosi su Hillmano mašina.! 
Nepaisant visų distrikto ko
miteto įsakymų ir persergė
jimų, kad bus išmestas iš 

I partijos, jeigu jis negins 
•darbininkų reikalų prieš bo- 

^’įsus ir prieš Hilmano maši-
'ną, Jankaitis neatsižadėjo 
' savo supuvusios oportunis- 
i tinės linijos kriaučių unijo-

iš

S. Petkiene.

Choras Pirmyn, Great Neck, N. Y.

Kalbės Komunisty Partijos KandidataiWm. Z. Foster ar James W. Ford
NEW YORK.—Pereita šeš- 

tad. patys save vėl išsirinko į

pikniko tikietų, tai kad 
įsigytų čia ant vietos pas 

. Lideikienę. Jinai “L.” 
o tikietus pardavinėjo 

avime ir nemažai jų 
K '

$7,000,000 Graftas Elek- 
trininku Unijoj VISOKIAS KNYGAS 

Lietuvių ir Anglų Kalba
APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučiųs savo 
prakalbose pataria visiems Įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

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

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

New York, N. Y.

lęgkf-.

K

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Worcester, Mass.; Laisvės Choras, iš Shenandoah, Pa., ir Aido 
Choras iš Wilkes-Barre,- Pa. Grieš Raudonasis Benas ir dalyvaus visi. New Yorko apielinkes chorai.

Pirmu kartu “Laisvės” Piknike bus ant vietos kepama šviežia aviena mesa, vadinama Barbecue. Turė
site pilnai gerus pietus už visai žemą kainą.
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, Puslapis šeštas , LAISVE i Treciadien., Biržei. 29,

VIETINĖS ŽINIOS
nariai;Tarpt. Darb. Odenas Veik- Nekaltai Areštuoja, Bile

(Tąsa 5-tam pusi.)

g

(150-154)

| PAJIEŠKOJIMAI |

X

sumose

Užmuštas Siibvėj esu

“Laisves”

pateko po trauki
niu

GREAT NECK, N. Yper

Telephone, Evergreen 6-5310
S*}

J. GARŠVA
a

Graboriuspietų

įleis-

Rinkėjas

ĮSITĖMYKITE NAUJUS ANTRAŠUS

Tel. Michigan 2-0455 Foxcroft 9-6901

PAINTERS & CARPENTERS
EXTERIOR & INTERIOR DECORATORS

A. BALCHUNASP. BIELIAUSKAS
88-31 76th Street

Woodhaven, N. Y.

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

LATK-
NAU-

MADOS

X 
X 
X

GR4BORIUS
(UNDERTAKER)

f*
X
X

321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

»

Parduodu Farmas ir Vištų 
Farmas bi Vietoje Jungi nėse 

Valstijose

J
1 
H

komunistų 
jis 

ku- 
va- 
Pa-

O didele 
nei to 

Miestinis šelpimo 
biuras pilnas prisigrūdęs dar
bininkų, manančių gauti dar- operacijų

MEYER
208 West 54th St.

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

Tiesa, čia miestas sumanė

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našles, nesenesnės, kaip 35 m. 

amžiaus, mėgstančios gyventi ant 
ūkės ir kad būtų laisva. Reikalinga, 
kad mokėtų rašyti ir skaityti, nes 
reikalinga vedimui rokundų, biznio 
apyskaitas. Pranas Pubonis, R. F. D. 
North Stonington, Conn.

(152-154)

Velionis 
šų, reikalingų Komunistų Par-■ skaitytojas 

Būtinai i ninkas.
Kaip jis 

nežinoma.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Saldainiu Štoras c

Parsiduoda už prieinamą kainą
i saldainių krautuvė. . Vieta gera ir 
I biznis gerai išdirbtas. Pragyvenimas 
įgalima gerai padaryti. Kas nori ga
li pirkti visą bizni, o jeigu ne, tai 
galite eiti Į pusininkus, tai yra pirk- | 
ti pusę biznio. Kreipkitės 510 Meri- 

! den St. ir kampas Broadway, Brook- 
l.,v> M V

Rinkimų kampanija yra jau Street, Brooklyne.
Įįpusėju's; bet Brooklyne dar

PAJIEŠKOJIMAS
I Pajieškau gyvenimui draugo, 
I našlė, norėčiau gauti draugą, kuris
I duotų užlaikymą. Prašau atsišaukti, 
sekamu antrašu: Marv Naujalis, 450 
New York Ave., Elizabeth. N. J.

%< 
►!<

liai Darbuojasi Komunistų 
Rinkimų Kampanijoje.

Tik Ardyt Revoliucinių 
Darbininkų Mitingus

NEW YORK.—Tarptautinis; 
Darbininkų Ordenas, interna-j 
cionalis pašalpinis susivieniji-j 
mas, per savo kuopą rengia' 
masinį mitingą atvirame ore, |^u0®e atvirame oi e, 
ant Bleeker ir McDougal Sts 
penktadienį, 8, vai. 
delei vajaus už 
Partijos kandidatus ir josios 
platformą šiuose rinkimuose. 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas ir jo kuopos čia ir įvai
riose kitose kolonijose turėtų 
imti pavyzdį iš Tarptautinio 
Darbininkų Ordeno ir stoti į 
veiklų komunistų rinkimų kam
panijos darbą.

Būkime K. Menkeliuniutės 
Priimtuvėse Liepos 2 d.

Prieš “Laisvės” pikniko die
ną vakare, liepos 2, nebus rei
kalo nuobodžiauti vietiniams 
ir svečiams, kurie bus iš vaka
ro atvažiavę dalyvaut ant ry
tojaus “Laisvės” pikniko. Tą 
vakarą bus “Laisvės” svetai
nėje margas koncertėlis su va
kariene pasitikimui ir priėmi
mui drg. Konstancijos Menke
liuniutės, kuri ką tik sugrįžo 
iš Italijos, kur dvejus motus 
lavinosi augštesnėje dainoj sri- 
tyje. Apie programos iurinin- 
gumą galite spręsti iš to, kad 
vakarėlyj dainuos Aido Cho
ro Merginų Sekstetas, nauja 
gabi dainininkė Aldona Kli- 
maitė, J. L. Kavaliauskaitė, 
Pakalniškis, A. Višniauskas ir, 
kaip manoma, pati Menkeliu- 
niutė. O draugės gaspadinės 
jau atliks savo užduotį, paga- 
mindamos gardžią vakarienę.

P. I.

jie ten sėdi diena iš 
Įdienos tikėdamiesi kokio dar- 
ibelio, kad ir už mažiausia mo- 
i kesnį, idant kaip nors apsigin- 

NEW YORK.—Federacinės Į ti nuo alkio ar bado; bet ir 
,T„X,T v t 'Blekių Darbininku Unijos lo-! tos laimės negali susilaukti.I NEW YORK.—Vadinamas , *• v -. ... .ikalo 28-to pažangesni

į darbo (skaitykite, kapitalo)! . 1 .-v.v _, i
■ministeris Doak nusprendė iš- Į L702 ,l;a'sa,s pl'les. 298 lsspyre . bedarbiams duoti po koki skiy- 
ideportuot i fašistinę Rumuni-i“ valdybos senąjį savo prezi-; pu](ą žemgs pasisodinti dar- 

. . t • t. i ii identa John Reul, kuris per 18|žoviu- bet tai kad tikla drg. Louis Bebritsa, redak- t i , ... , . . , i-viii, utį uu lik
• * , i • j t metu buvo diktatorium tame mulkinti tamsesnius darbi-; toriu hungarų komunistu dien-'. . ; . . . .. . .. uuii&Lbiiiu& uaiui
■ v/. “TTi Flm-n ” ši n n d in I ° e ’ J0 vieton lsHnktas C. į ninkus, idant, spaudžiant eko- 

' J ' ‘ Į A. Maddock, vadas taip vadi- nominėms sąlygoms, bedar-
į narnos “autonominės sriovės.” i 
ils valdybos vietų išmesti ir 24 i 
■kiti senieji mekleriai. (
I Senieji virš, šimtais braukda! 
jvo laukan iš unijos narius, ku-!
j rie nesutikdavo su uždarbių 

. kapojimais; tie viršininkai 
įtraukė į juodąjį sąrašą na
rius, kurie paskutiniu laiku

I protestavo prieš uždarbio nu
rausimą 25 procentais.

Kokia buvo senųjų viršinin
kų politika, matome iš unijos 

I žurnalo, kuris rašė, kad “visi 
bedarbiai yra niekam netikęs 
materiolas; jie negali 

i taikyt prie aplinkybių 
i būti išmesti iš unijos.”

Senieji viršininkai įdavinė
jo kovingesnius ateivius na
rius net į valdžios rankas, kad 

Įjuos deportuoti iš Amerikos, 
Į kaipo raudonuosius. 1 
| Naujai išrinktiems viršinin- 
! kams tapo numušta algos, įsa- 
Į kyta kovot už unijines sąly
gas darbavietėse;. nutarta pra- Į 

: šalinti visus viršininkus, kurie 
įtik ima kyšius; teisingai pa- 
' dalint darbus tarp visų narių, 
‘šclpt savo bedarbius ir regu
liariai išduot finansines apy
skaitas.

Tas eilinių narių laimėjimas 
Blekių Darbininkų Unijoj dar 
negalima vadint kairiojo spar
no pergale, kaip kad mes pa- 

i suprantame kairųjį 
■sparną; tačiaus jau yra pada
lyta žingsnis kairiojon pusėn, 
Į linkui klasinės kovos už dar- 

va^ bininkų reikalus toje organi- 
izacijoje.

"^įi1 Pagal Hungarų Tautiečių 
Skundą, Išdeportuoja 
Komunistą Redaktorių

Blekių Darbininkai Išspyrė 
i Laukan Bosų Pakalikus LORIMER RESTAURANT

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

ft

NEW YORK.—-Paskutiniais drg Bebrits turi būti Ellis Is- 
laikais vis tankiau areštuoja Į

Į darbininkus masiniuose mitin- Į
; bet areš- 

! tuoti vis dažniau be bausmes 
vakare 1 Pa^eidžiami, nes teisme prieš

Komiinktu’ -iuos ne£ali surasti jokių fak- 
;tinų kaltinimų. Bet kapita
listinė valdžia manosi, kad 
tuom iš dalies pasiekia savo 
tikslo: mitingas bedarbių, ex- 
kareivių arba komunistų rin
kimų kampanijos būna suardy
tas; o areštuojami tampa be 
teismo nubaudžiami tuom, 
kad juos išlaiko porą dienų 
kalėjime, suturi nuo darbo ar
ba dažnai tuo būdu visai at
ima jiems darbą, veikiausiai 
pranešdami darbdaviams, kad 
paleistų tokį ir tokį “maišti- 

jninką.”
• Panašiai policija suardė ir 
bedarbių su dirbančiais de
monstraciją prieš miestinį šel
pimo biurą, 271 W. 127th St., 
Harleme, areštuojant penkis i 
demonstracijos vadus, kurie;

landė, imigracijos stotyje, de
portavimui.

Vakar buvo sušauktas masi-j 
inis protesto mitingas Hungarų i 
Į Darbininkų svetainėje prieš joj^. 
deportavimą.

Bebrits keli metai atgal vi
sai teisėtai atvyko į Jungtines U I 

; Valstijas. Tapęs 
; laikraščio redaktorium, 
I aikštėn iškėlė meklerystes, 
irias fašistiniai viršininkai 
•rinėjo hungarų Veerhovay 
šalpiniame Susivienijime. Dau
gelis darbiu, narių buvo per 

j tuos viršininkus nuskriausta.
Tada viršininkai puolės prie ! 

valdžios, skųsdami drg. Beb-i 
iritsą, kaipo pavojingą Ameri- 
i kos valdžiai elementą, kuris 
Į nori nuversti k a p i t a 1 ištinę i 
i tvarką. Toliaus Bebrits buvo! 
į pašauktas į Fishės tyrinėjimo j 
i komisiją, kur jis atvirai išdės- I 
į te savo komunistinį nusistaty-Į 
mą ir kftlbėjo apie reikalą Į 
darbininkams pasiliuosuot per 

paskui už poros ,dienų buvo be < tiesioginę kovą su kapitalizmu, 
teismiškos bausmes paliuosuo- i kuris kankina ir badu marina 

i milžiniškas darbininkų minias.
Bet pirmiausiai tai hunga- 

; rai, šmugeliški patriotai įda- 
1 vė drg. Bebritsa į Wall Stryto 
.'diktatorių nagus. Tuomi jie 
1 primena lietuvius tautininkus 
įsu “Vienybės” Sirvydu prieš
akyj, kuris anąmet šaukė rinkt 
piliečių parašus, reikalaujant ■ P2aS„ai 
i.šdeportuot drg. A. Bimbą. į 
čia taipgi prisimena ir fašis- į - 

jtai iš Susivienijimo Lietuvių i y;";"j 
;Amerkoje, kurie skundė ■ 
i džiai vadus Lietuvių Darbiniu 
i ku Susivienijimo, reikalauda-; 
į mi neduot naujam Susivieniji
mui teisės gyvuot todėl, kad , , , 
jam vadovauja komunistiniai ! J. Raivitis 
žmonės.

Demonstracija buvo suruoš
ta, kad priverst biurą duot pa
šalpos negrei motinai su ketu-j 
riais mažais vaikais. Per du 
mėnesius jinai klabino biuro 
duris ir vis be jokių pasekmių ; 
pagaliaus, pasiskundė Bedar
bių Tarybai, kuri ir 
demonstraciją. Kaip jau pir
miau buvo minėta, policija 
žiauriai užpuolė demonstran- j 
tus, bet biuro ponai, nenore-; 
darni kito panašaus demons-( 
tracinio išstojimo, pagaliaus, Į 
pasijuto priversti suteikt pa-į 
šalpą tai motinai su kūdikiais

K. B.

fprisi- )
ir turi i Farma 100 akrų, 8 kambarių stu- 

■ ba, gerame stovyje, 8 karvės barnė 
su skiepu 200 vištų, visa žemdirbys
tės mašinerija, malkom vežimas 2 
plūgai, 1 mažas trekas; kaina $6000. 
Įmokėti $3500. Pienas parduoda- 

j mas i miesto pieninę.
PHILLIP I). FILANOVSKY 

REAL ESTATE
535-E. 6th St. Room 10, New York 
City.

PAJIEŠKAU giminiu J. Sliesorai- 
čio i)- Onos Podžiukiniutės. Iš Lie

tuvos paeina Girininkų kaimo. Pir
miau gyveno Pittsburgh, Pa. arba 

'artimoje apielinkėje. Aš būsiu APL 
A. seime 1 ir 2 dienomis liepos, 
McKees Rocks, Pa., APLA. 2 kuopos 
svetainėje. Taipgi 30 birželio būsiu 
parengime. Norėčiau su jais pasi
matyti. Agota Sliesoraičiutė—Nara- 
vienč, Shenandoah, Pa.

Privertė JIeist Amerikon 
“Negro Workeri”

NEW YORK.— Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
veikiantysis sekretorius Carl 
Hacker praneša, kad valdžia 
jau tapo priversta įsileist 
Amerikon “Negro Workerj,” 
kuris yra spausdinamas Berly
ne. Paskutinis to žurnalo nu
meris buvo suturėtas muitinė
je, kaipo “maištiška literatū
ra.” Tarptautinis Darb. Apsi
gynimas iškėlė kovą, reikalau
damas įsileist, “Negro Worke- 
rj.” Buvo pasiųsta vyriausybei 
eilė protestų nuo desėtkų tūk
stančių darbininkų prieš žur
nalo suturėjimą. Ir dabar, 
nors jis kapitalistiniai valdžiai 
nepageidaujamas, kaipo kovos 
organas už negrų darbininkų 
teises, šis žurnalas lieka 
tas Amerikon.

Kairiųjų Laimėjimas 
Tarp Dailydžių

NEW YORK.—Visi kairiųjų 
kandidatai tapo išrinkti į virši
ninkus Jungtinės Dailydžių 
(karpenterių) Brolijos 20- 
90-me ir 2717-me lokaluose. 
O 1164 lokale per šiuos rinkim 
mus j valdybą pateko du kai
riųjų statomi kandidatai.

Hearsto Laikraščių Vajus 
Už Ateivių Deportavimų

Pasmarkinti Rinkimą Pilie
čių Parašų Kompartijai

NEW YORK.— Požeminia
me gelžkelyjc prie Canal St. 
stoties, tapo užmuštas lietuvis 

1 kriaučius, Jonas Raivitis, kuris 
gyveno po numeriu 47 Grand 

Traukinys
ant jo užvažiavo ir porą blo- 

NEW YORK. — Geltonasis Į toli gražu nesurinkta propor- 'kų nuvilko tojiau. 
buvo

ir pažangus darbi-

SYKI ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.
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INCMATHEW P. BALLAS
(BIELAUSKAS)
GRABORIUS

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

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų ŠALių, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM KEIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ VIET/\ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MŪSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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Hearsto laikraštis “American” cionalis skaičius piliečių para- 
išspausdino redakcinį straips
nį, kuriame ragina valdžią iš- tijos 
deportuot iš Amerikos svetim
šalius kriminalistus. Tą daly
ką “Americanui” priminė su
šaudymas gengsterių vado 
Vannie Higginso. Bet Hears
to geltonlapiai neprisimena 
apie tai, kad patys kapitalistai 
ir jų partijos dažniausiai nau
dojasi gengsteriais laužydami Į rinkti parašų 
streikus, terorizuodami be-! kandidatams, 
darbių demonstracijas ir 1.1. 
Hearsto gazietos pamiršta, 
kad milžiniška didžiuma tų 
kriminalių gaivalų yra šioj ša
lyj gimę ir augę, amerikonai.

Į Imant, kad ir valdišką apy
skaitą, kiek ir už ką pereitais 
metais buvo deportuota atei
vių, pasirodo, kad -iš 18,000 
deportuotų svetimšalių buvo 
tik trys procentai kaltinamų 
Lkriminališkuose darbuose; vi
si kiti šiaip darbipinkai arba 
bedarbiai, ypač tokie, kurie 
prisidėjo prie kovos prieš už
darbių kapojimus-ir už bedar
bių šelpimą kaštais valdžios ir 
kapitalistų. O nepersenai New 
Yorko valstijos kalėjimų pa
skelbta apyskaita taipgi rodo, 
kad ateivių yra kur kas ma- 
feiau kalėjimuose už krimina
lius nusikaltimus, kaip čiagi- 
mių, amerikonų.

Hearsto laikraščių kampa-

Bankietas Priimt Delegatus 
Grįžusius iš Sovietą

NEW YORK.—Sugrjžusiem 
iš Sovietų Sąjungos Amerikos 
darbininkų delegatams bus su
ruoštas šiandien vakare ban-jnija prieš atveivius neva-kri- 
kietas Garden Restaurante, i minalistus yra tiesioginė talka 
323 East 13th St., su speciale' fašistui Fishei pervaryti Dies 
muzika ir revoliucinių juda- bilių senate delei masinio at- 
mųjų paveikslų ■ programa. - eivių deportavimo, net vien tik

Kviečia Sovietų Sąjungos už tai, kad žmogus neturi dar- 
Draugai, kaipo rengėjai. (bo nei pragyvenimo šaltinių.

kandidatams, 
reikia tuojaus pasmarkinti pa
rašų rinkimas.

Darbininkai ir darbininkės, 
suaugę ir jaunuoliai, ateikite 
bent vieną kitą vakarą 
savaitę į “Laisvės” rat
gaukite čia nurodymus ir rei
kalingus popierius ir eikite pa

savo partijos

Permažai iš mūsų apielinkes 
rašoma apie darbininkų padė
tį. čia yra didelė bedarbė ir 

■ darbininkų bei tarnautojų iš- 
Tuli naujokai nedrįsta patys i naudojimas.

vieni eiti į tą darbą. Nėra ko ■ 
drovėtis, nes vieniems ir ne-1 
reikės eiti; yra jau patyrusių į 
draugų, su kuriais sykiu eisi-: 
te kolektuot piliečių parašų, j 
Tai yra r^e tik reikalingas, bet 
sykiu įdomus darbas, šitaip 
per vieną vakarą d augi aus su
žinosite apie bedarbių ir dalį 
laiko dirbančių gyvenimą ir 
jų padėtį, negu bile kokiais ki
tais būdais. ,

Kurie dar gauna kiek pa
dirbėti po dvi ar tris dienas 
(8 bei 9 vai.) į savaitę, gau
na atlyginimo tik po $3 arba 
$3.50. O pragyvenimas Great 
Necke labai brangus; ir gali
ma suprasti, kad iš tokių už
darbių darbininkai tegali tik 
pusbadžiai gyventi, 
didžiuma darbininkų 
negauna.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y. p
X-SPINDULIU D1AGNOZA 

GAZO ANESTETIKĄ 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau noreda- 
i mi pirkti laikrodžius, 
ar bi ka iš auksinių 

| nokite, kad pas mane 
b sipirksite.

| įvairūs
I RODŽIAII
I JAUSIOS
1 UŽ PRIEINAMĄ 
į KAINĄ

I Taipgi taisau visokius laikrod- J 
? žius ir kitus papuošalų daiktus. |
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
i Williamsburgieciams, kuriems
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
J daiktus, palikite “Laisvės” ofise, 
1 Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
Į atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo-
| kčsite “Laisvėje.” i
I VIKTORAS JANUŠKA
f 127-17 Liberty Avė H
■ Tarpe 127 ir 128 gatvių
I Richmond Hill, N. Y. ?

JONAS STOPS -
Fotografas '

Siuomi pranešu savo kosturn4- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po num.eriu 
812 Marion Stn 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotia 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUSKRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiai ii; chroniškai Tyrų ir 

moterų ligai kraujo ir odai. 
Padarau iityriaių kraajo ir ilapuma.

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

New York. N. Y.
Valandai Priimimoi 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 po
Telefonas Lackwanna 4-2180,

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

---------------------------------- —i—

SKAITYKIT, PLATINĖTI
“LAISVĘ.”
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DEKAVOJU pacientams

FILURIN
12 th St.

ir 3rd Avės
YORKE

o

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ii 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

ir
o

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

DR H. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

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