
KRISLAI
Liepos 3.
Keturis Sykius. 
Senu Niekšų keliu.

J Tegul Loja, Mes Dirbkim.
' Rašo Komunistas

Šį sekmadienį, liepos 3 d., 
Brooklyne bus didysis dienraš
čio “Laisvės” piknikas. Kaip 
visuomet, taip ir šiemet šis pik
nikas bus didelė ir smarki lie
tuvių darbininktj demonstraci
ja už savo klasės reikalus. Dar 
sykį tenka mūsų draugus, prie-
telius ir simpatikus paraginti I 
masiniai dalyvauti.

w

I

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Pasikorė Jaunas
Bedarbis Darbininkas

Tai ir vėl Chiang Kai-shekas NEW YORK.—Baisi tra- 
sugrįžo į Nankfugą. Buvo iš- gėdija ištiko Devenney šei- 
važiavęs į> centralinę Chm i ją, myna, kuri gyvena po num. 
valdžios kariuomenei vadovauti 5Q7 gast 175th St pasiko. 
ries komunistu Raudonąją Ar-, _ . _ T . z.

miįįą. Vėl prakišo, tapo supliek-(1 e sūnūs James, 16 metų 
’ _ ' ’ ' i ir amžiaus jaunuolis. O nusi-
Tai jau ketvirtas žudymo priežastis, tai be- 

sykis Chiang Kai-shekas gauna i.darbe. Taip pasakoja tėvai.

tas, neteko daug kareivių 
amunicijos. '

kailin. Tačiaus, vėl blofina ir| 
ketina traukti penktu 
Tiek ir vėl telaimės.

ANGLIJA GRŪMOJA 
AIRIJAI LIETUVIU DARBININKIŲ SUSIVIENIJI-, 

MO AM. SUVAŽIAVIMAS IR JO PADA 
RYTI SVARBŪS TARIMAI 0RGAN1ZA

LONDON. — MacDonal- 
do valdžia pareiškė, kad jei- 
įfu Airija tuojaus nesumo
kės Anglijos viešpačiams 
1,500,000 sterlingų svarų už 
žemę, kuri ištikrųjų pri
klauso airiams,, tai tuojaus 
būsią uždėti augšti muitai 
ant visų iš, Airijos Anglijon 
gabenamų produktų. Tai 
bjaurus „ekonominis grūmo
jimas.

Pereitą sekmadienį Cleve-; vių kalbą, toms bus siuhtį 
landė buvo laikomas Lietu-i nota angliška literatūra, 
vių Darbininkių Susivieniji- > Nutarta kreipti kuodau- 
mo Amerikoje suvažiavi-; giausia domės į katalikes 
mas. Dalyvavo 35 delega- darbininkes. Eiti per jų 
tės nuo 23 kuopų ir 5 rajo- stubas ir traukti jas į klasių 
nu. Suvažiavimas daug do- kovą, į mūsų organizacijas, 
mes kreipė į LDSA peror
ganizavimą į masinę orga
nizaciją. Draugė Julija Ske- 
berdytė rašo:

Po plataus apkalbėjimo 
nutarta:

(1) Metinė duoklė vienas

James buvo be darbo per 
paskutinius šešis mėnesius.

i Badavo tėvai, trys broliai ir 
•įlaiko sesutčs- Jaunuoliu įpuo- 

PJNėra!^ desperacijon, kad jis nė
jo ka- ’ gnli savo namiškius išgelbė- 

tį iš bado ir nusižudė.

sykiu

Chiang Kai-sheką 
\merikos imperialistai, 

jonės, kad visas tas 
*e.s kampanijas prie/komunis- 

us "finansuoja daugiausia šios 
alies kapitalistai. Bet stebėti- 
»u ištvermingumu visus puoli- 
nus iki šiol sėkmingai atlaiky
davo Chinijos Raudonoji Armi
ja. Ir vis ji dar laimi. Net 
buržuazinė spauda tatai pripa- Į 
žįsta. Net mūsų priešai pripa- Į 
žįsta, kad) jau dabar Chinijoj ; 
apie 55,000,000 žmoniij gyvena - m 
po Sovietų valdžia.

Cliffside ir Mūsų 
“Laisvės” Piknikas]

CLIFFSIDE, N. J. — Tė- 
ykite visi Cliffsides lietu

viai: šį sekmadienį, liepos 
3 d., mes važiuosime busti 

i “Laisvės” didį
jį pikniką, kuris įvyks Bro- 

Busas išeis lygiai

Juo tolyn, tuo purvinyn, šlyk- j dienraščio 
Hyn ir provokatoriškyn eina 2 
’rūseikos- Butkaus “Klampy- 
ė.” Jau toli gražu pralenkė °klyne. 
•ačią fašistų “Vienybę.” * 1-mą vai. po pietų nuo Ma- 
. Birželio 30 d. laidoje pijokas' žeikos svetainės, kuri ran- 
utkus putoja prieš Komunistų i dasi ant Jersey Ave. Visi 

• i i i, ♦ * -p, . , * . ; būkite laiku,įladelphijos ir Bostono dist- . v . v.
<tų komitetus, prieš Lietuvių sa^e UZS11 egistiavę važiuoti, 
rakcijos Centro Biurą, prieš! stengkitės tatai padaryti. 
Zilnį” ir “Laisvę.“ Tiešijasi į

., xad pastaruoju laiku |

ir išgrūsti iš savo eilių. Pasiskyrė Veteranų
ii Butkus visa partija ir >t i i*vi ■ s •

jos įstaigas sumaišo su Nachaiisku Uiktatoriuni 
iu. Visai begėdiškai tas I 

sutvėrimas sako: “Jeigu taip WACUTMrTnNT n 
yra sekcijose ir distriktuose, tai WAbHUNGl-Uixl, U. C. 
eur užtikrinimas, kad to paties Reakcionierius Waters susi- 
nėra centro biuruose ir centre?” i darė kliką aplinkui save ir 
O dar kitur jis rėkia: “Pasi- Į smurto keliu pasiskelbė vy- 
kartoja pono Gapbno istorija!” į riausiu eks-kąreivių koman- 

Tėmykite, šis naujas begėdis- dierium. Jį karštai remia 
kas puolimas ant Komunistų ’ va]džia ir policija. 
Partijos pradėtas kaip tik šiuo i ...............
laiku, kuomet padidėjo areštai j 
ir puolimai ant komunistų ir 
kuomet kongrese planuojamas 
pravaryti .kruvinas įstatymas 
prieš mūsų komunistinį judėji-i 
Iną. Vadinasi, valdžia iš vienos i 
pusės, o Prūseikos. Butkai ir 
Lovestonai iŠ kitos!

; I DAR ŽODIS! UETUVIUS DARBININKUS
IR DARBININKES DEL V PIKNIKO

Kurie dar ne- nešimų ir garsinimų,
žįstamais. Pasilikite pikni
ke iki kuovėliausiai, nes ant 
rytojaus taip pat šventė, 
tad galėsite pasilsėti.

Bedarbiai, kurie jokiu bū
du nepajėgia užsimokėti, bus

Matote iš pirmesnių pra- 
kad 

šiemet dienraščio “Laisvės” 
metinis piknikas bus šaunes
nis už visus 'kitus. Apie tai 
čia" 'nebekalbėsime. Tiek
pasakysime, kad “Laisvės” įleidžiami veltui, 
direktoriai ir administracija--------------
visuomet išpildo savo duotą i Komunistu Armija 
žodį. Ir šį sykį bus tas pats. ]

Antras dalykas, kuris rei
kia iškalno priminti visiems 
svečiams, visiems pikniko

Maršuoja Pirmyn
NANKING.- Chiang

Jau Nori Uždaryt ir 
Socialfašistų Spaudą

BERLYN.—Papeno 
ne tas pareikalavo Prūsijos 
vidaus reikalų ministerio doleris, 
pono Severingo, kad jis už
darytų Vokietijos Socialde
mokratų Partijos organą; 
“Vorwaerts” ir centristų 
partijos laikraštį “Cologne 
Volkszeitung” už pajuokimą 
reakcinės valdžios. Bet ka
dangi Severing yra socialde
mokratas, tai jis atsisaky
siąs Papeno reikalavimą iš
pildyti. Tuomet klausimas 
pereis į augščiausį teismą. 
Tai socialdemokratų dėdės 
Hindenburgo atsimokėjimas 
savo draugams. O kaip 
šuniškai tas pats “Vorwa
erts” agitavo už jį pereitais 
rinkimais.

kabi-

Byla prieš 58 Darbin
CHICAGO, Ill. — Praeitą

Nutarta taipgi plačiau ir 
uoliau dalyvauti kasdieninė
se darbininkų kovose, remti 
streikus, dalyvauti Komu
nistų Partijos rinkimų kam
panijoj, kreipti daugiau do
mės į narių, klasinio supra
timo plėtimą ir t. t.

Išdiskusuota naujas orga-’ 
jnizacijos planas ir užgir- 

. Centras pasilieka Bro- 
čio formoje. Jame bus talpi-; oklyne. Priimta 6 svarbiais 
narna kuodaugiausia žinių 1 klausimais rezoliucijos. Nu- 
iš darbaviečių ir apie kas-j tarta su 1 d. liepos pradėti 
dienines darbininkų kovas, j vajų gavimui naujų narių.

(4) “Darbininkių Balsas” i Delegatės išsiskirstė su di- 
pakeičiama į “Darbininkė.” ] dėsniu pasiryžimu pasinerti 
Kurios negali vartoti lietu-; revoliuciniame darbe.

(2) Organo prenumerata 
50 centų.

(3) Organas išeis laikraš-1 tas.

Nepaisant Smetonos Šlykščios Kitus Bankus Leido 
Propagandos ; Subankrutuoti

KAUNAS. — Kažih kas; 
paleido gandus, kad Sovietų ; v. 
atstovybė r e g i s t ruojanti 
darbininkus, , kurie nori 
vykti/į Sovietų Sąjungą. Ir 
pradėjo būriai darbininkų 
traukti Kaunan iš visų Lie
tuvos kampų. Žinoma, jieenvois kcuilįju. ZjHiuiim, jie . 

pirmadienį prieš teisėją Fi- tapo suvilti, nes tokio regis-j
sher prasidėjo byla 68 dar- f.ravimo niekas nedaro. -Bet

svės” piknike bus pakanka
mai skanių valgių ir minkš
tų gėrimų. Nesivežkite su 
savim iš namų. Piknike 
gausite, ko norėsite—ir šal
tų ir verdančių.

Trečias ir svarbiausias 
klausimas, tai dalyvavimas 
piknike. Mūsų obalsis šie
met: Penki Tūkstančiai Pu
blikos ! Tai bus lietuvių 
darbininkų masinė demonst
racija, kokios Brooklynas 

d. nėra dar matęs. Dalyvauki- 
darbininkai akmenimis iš- te piknike be atodairos į 
daužė kontr-revoliucinio ru-!orą. Jeigu saulė degins, 
sų laikraščio “Segodnia” Ulmer parke yra užtenka- 
langus. Policija nespėjo ;mai gražaus pavėsio po me- 
darbininkus suimti. džiais. J

Bet už 
tai eiliniai veteranai po va- 

‘idovybe Eks-Kareivių Darbi
ninkų Lygos šturmuoja 
uzurpatorių.

tą

dalyviams, tai tas, kad “Lai-!-^ai-sheko valdžia paskel- bininkų, kurie tapo suaręs- gis atsitikimas parodo, kad
kad komunistų Rau- tuoti Melrose Parke gegu- j

20,000 žės 6 d. Tada žmogžudžiai bjaurios propagandas prieš
be,
donosios Armijos I
kareivių pradėję smarkiai ir užpuolė darbininkų susirin- 
sekmingai veikti aplinkui kimą, juos apšaudė iš kul- 
Kikunghan. !
raudonarmiečiai užimą mie
stus ir kaimus.

Armijos
nepaisant Smetonos valdžios

Sovietu Sąjungą, pusė Lie
tuvos žmonių tuojaus aplei- 

į i Sovie
tų Sąjungą, jeigu tik 

do juos pasodinti j kalėjimą, galima.

Sakoma, kad i kasvaidžių ir pankui sua- stų Lietuvą ir bėgtų 
ai užimą mie- j reštavo. Gi dabar dar ban- tu Sąjungą, jeigu t

CHICAGO, Ill. — Hoove
rio “Reconstruction 
ance Corpora 
dviem bilionais dolerių kapi
talo šiame mieste leido už
sidaryti 40 bankų ir nu
nešti milionus darbininkų 
įdėlių. Bet kuomet ^pagrū
mojo pavojus milžiniškam 
turčių bankui Central Repu
blic and Trust “kompanijos, 
kurios pirmininku yra plum 
tokratas Charles Dawes, 
Hooveris pribuvo pagelbon 
su $80,000,000 paskola. Mat, 

būtu &a buvo paliesti stambaus 
kapitalo interesai.

Fin-
su savo

APDAUŽĖ KONTR-RE- 
VOLIUCIONIERIŲ 
LIZDĄ

RYGA. — Birželio 14

.MĖNESIUS
MADRID, Ispanija. — 

Buržūjų-socialistų teismas 
nuteisė 6 mėnesiams kalėji- 
man darbininką, kuris savo 
laiku Marselio uoste sudavė 
per žandą buvusiam Ispani
jos karaliui Alfonsui.

Reikėsią $150,000,000 j SUSIUOSTĖ IR
NEBETYRINĖSGelbėjimui Nuo Bado

Paterson, N. J

džiais. <
niaukę būtų bei lytų, čia ra
site milžinišką penkiems 
tūkstančiams publikos sve
tainę. Todėl gamtos nebijo
kite. Piknikas Įvyks.

Važiuokit į'pikpiką anks-

Nėra jokis paslaptis, kad į 
komunistų eiles stengiasi įsi
skverbti valdžios agentai. To 
komunistai nebandė ir nebando 
užginčyti, žiūrėkite, kaip gy
vatiškai" Smetonos agentai lenda 
į Lietuvos Komunistų Partijos 
eiles. Žinomesnes istoriją Ru
sijos Bolševikų Partijos, kurion
būdavo ima ir įlenda caro šni-! MASINIAI AREŠTAI 
pai. Tą supranta kiekvienas i 
klasiniai sąmoningas darbinin- ~ 1
kas. Mūsų partija begailestin- BERLYN. — Pranešama, 
gai kovoja prieš tas gyvates. ,kad mieste Mansfielde sua-

B^t tiktai toks niekšas, kaip ] reštuota keli šimtai komu-
Butkius gali daryti daleidimą,; njsįų darbininkų. Siaučia I ti. Praleiskite dieną ant ty-
bei frakcijų biurus komandavo-;faslstlnls teroras- I™ oro su savo draugais pa-
ja valdžios agentai. Tiktai Vi -— -1—................................  ■■■>7— r—

sai sujuodašimtėję komunistų;
, priešai gali šitaip bjauriai kur- • 

styti darbininkus prieš vienatį-j 
nę darbininkų klasės partiją ir 

valdžią ir | 
kad daro 
per savo I

Jeigu kartais apsi-LCj p j Sovietu 
nitu bei Ivt.ii. ei n 9

Sąjungos Pripažinimo

NEW YORK. — Greito 
Šelpimo A d m i n i s tracijos 
galva Pettit sako, kad New 
Yorko valstijoj reikės išleis
ti $150,000,000 nuo lapkri
čio 1, 1932 m., iki lapkričio 
1 d., 1933, idant, išgelbėjus 
iš bado šimtus tūkstančių 
bedarbių šeimynų.

LONDON. — Mac 
do valdžia nutarė nebef

onal- Viskas prirengta del dvie-

atsparą kovoje prieš 
pį-ieš bosus, kaip 

įeika ir Butkus 
mpynę.”

Būtkaus-Prūseikos 
judošių kelias.

taip) linkui Lietuvos Komunistų 
Partijos atsineša Lietuvos so- 
’’’fašistai. Lygiai taip kalbė- 

apie Lenino partiją Rusi- 
nenševikai. Lygiai taip 
en niekina ir bjaurioja 
įstaigas ir vadovybę “Nau- 
’ Grigaitis ir “Vienybes“ 
is.

kelias yra 
Lygiai

DARBININKAI PRIVERTĖ VALDŽIĄ PA 
LIUOSUOT DRAUGĄ W. Z. FOSTERĮ

BUENOS AIRES. — Per- 
nai Argentinos diktatorius- 
Uriburu išdraskė Sovietų 
Sąjungos komercinę atsto
vybę ir išvarė jos atstovus. 
Bet dabar Argentinos kong- 
grese keliamas klausimas 
apie Sovietų valdžios pripa
žinimą.

NUŠOVĖ DU JAUNUO
LIU PER KLAIDĄ

jų busų, kurias trauksime į 
nėti priežasties nusižudymo ;-Laisvčs” pikniką, liepos 3 
Lindbergho tarnaites Viiolet; yįsį draugai turistai su- 
Sharpe.^ Mat, tyrinėjimas ;Sirjnkite sekmadienio ryte 
galėjo išvilkti aikštėn New!sveįaingj p0 num< 130-132 

; Lafayette St., kai 10:30 vai. 
Bušai išvažiuos 11:00 vat 
“sharp.” Nepasivėluokite, 
nes gailėsitės.

Į “Laisvės” pikniką iš Pa- 
tėrsono taip pat dar pribus 
kelios mašinos.

J. Matačiunas.

Jersey policijos kruvinus 
darbus. I O to nenori nei 
Hooverio valdžia, nei Lon
donas.

KRAŠTUTINIAI 
“ŠLAPIEJI” LAIMI

PABĖGO DU 
KOMUNISTAI

BELGRADE. — Policija 
j ieškojo dviejų žmogžudžių 
ir patamsy j parke pamatė 
dvi figūras. Tuojaus pra
dėjo į jas šaudyti. Bet 
kuomet priėjo, tai pamatė, 
kad nušauti du jaunuoliai, 
vaikinas ir mergina, 
ten romansavo.

kurie

LOS ANGELES, Calif.— 
Kilo tokia didelė protestų 
audra, jog Californijos val
džia buvo priversta paliuo- 
suoti drg. W. Z. Fosterį, 
Komunistų Partijos kandi
datą į prezidentus, kurį bu
vo suareštavus kalbant ma
sinėj demonstracijoj. Iš sy
kio buvo reikalaujama $10,- 
000 kaucijos, tačiaus paskui

paleido be jdkios kaucijos. 
Tai didelis masinio darbinin
kų judėjimo laimėjimas.

Bet Los Angeles policija 
tebelaiko uždarius draugus 
Edward Sandlers, Raymond 
Lugo ir Erza Chase., Kyla 
protestai prieš jų įkalinimą. 
Masiniai susirinkimai reika
lauja tų draugų paliuosavi- 
mo.

Pranešama iš Rygos, kad 
sėkmingai pabėgo komunis
tas Kikuts, rašytojas, kuris 
buvo nuteistas 4-riems me
tams kalėjiman ir komunis
tų frakcijos seimo atstovas 
Landovskis, kurį valdžia no
rėjo suareštuoti. Spėjama, 
kad jie pasiekė Sovietų Są- dinosi laukan. Niekas nesu- 
jungą.

SAULĖ UŽDEGĖ 
“FIREWORKS”

WORCESTER, Mass. — 
Krautuvės lange po num. 
100 Water St. saulė uždegė 
sudėtus “fireworks.” Kuo
met pradėjo pleškėti ir 
sproginėti, tai žmonės neš-

CHICAGO, Ill.—Sorkėsi -------------
del prohibicijos demokratų,p jy- Vagystės 
partijos konvencijoj dar tik1 J 
prasideda. Visi yra “šlapi,” 
ale atsirado kraštutinių 
“šlapiųjų,” kurie reikalauja, 
kad prohibicija būtų visai 
panaikinta. Šita grupė su
darė daugumą rezoliucijų 
komisijoj.

FAŠISTAS APVOGĖ 
LIGONIŲ KASĄ

Žeista.

KAUNAS. — Iškelta aik
štėn, kad ligonių kasos ve
dėjas Skaivis yra pavogęs 
13,000 litų. Tas niekšas nu
skriaudė darbininkus.

HARTFORD, Conn. — 
Taip vadinama Travelers 
Indemnity kompanija savo 
raporte parodo skaitlinėmis, 
jog bėgyje paskutinių pen
kiolikos metų Amerikoje 
prasižengimai ryšyje su vi
sokiomis vagystėmis padidė
jo 150 nuoš. Gi tos rūšies 
prasižengimai per paskuti
nius penkis mėnesius šių me
tų padidėjo 22 nuoš.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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įsake
daug stambesnėm “insurance” į 
firmom ir neturį laiko, tad tas! 
klausimas taip ir eina diena ■ 
iš dienos.

United States, per year..... 
Brooklyn, N. Y., per year., 
■oreign countries, per year. 
Canada and Brazil, per year

SUBSCRIPTION RA TE Si
|6.00 United States, six months.......... |3.00
08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00 
$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
.6.00 Canada and Brazil, six months. 13.00

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

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMO 
CEN. SEKRETORĖS RAPORTAS SEIMUI 
3IRŽ. 27-29, 1932 CLEVELANDE. OHIO
Draugės ir Draugai: paskelbtas nuo vasario 1 d.

Šis yra pirmas mūsų sei-Į iki gegužės 1. d. ir pratęstas 
mas ir, kaipo tokis, vienas iki 1 d. birželio. Galutinų 
svarbiausių, 
me patiesti atatinkamus 
grindus vienatinei darbininkiš-1 
jkai savišalpos organizacijai! 
šioj šalyje, būtent Lietuvių 
Darbininkų S u s i v i e nijimui. 
Nuo šio seimo sumanumo pri
klausys mūsų organizacijos at-Je pasižymėjo ,5o^l<uopa 
eitis—jos augimas ir stiprėji
mas. Lietuviškoj visuomenėj 
buvo reikalinga tokia organi
zacija, kaip LDS. ii štai po au- ^acĮ vargu galima tikėtis daug, Herrin, 111. 
dringų kovų ir pasiryžusio į didesniy rezultatų, 
darbo, mes ją turime. Dabar 
privalome dirbti, kad ją išlai
kius tvirta, aprūpinanti savo' 
narius ir remianti bendrą dar
bininkų veikimą klasių kovoje 
už pagerinimą darbininkų kla
sės būvio.

Nors šis seimas yra pirmas, 
tačiaus daugelis čion esančių kiekvienam Tarybos po-i 
veidų vieni kitiems nesvetimi, sėdyje, bet iš centralinio iždo 
Mes pasipažįstame nuo senų lai-i nįekuom negalėjom pagelbėti, 
kų, kuomet kovojome su fašis- de] to, kad jame nebuvo nu-Į 
tiniu gaivalu sename Susivieni- liekamų centų, šis seimas ir-, 

! gi turės daug svarstyti šį klau-1 
simą ir bandyti surasti būdą 
pagelbėjimui bedarbiams na
riams. Buvo raginta- kuopos, 
kad jos kiek galėdamos pagel
bėtų savo nariams, bet kiek

osi' esą Šiiiohj 'tarpu užimti siems darbuotojams saugojant 
'organizacijos interesus, galime 
i tikėtis stiprios, galingos orga- 
Įnizacijoą. Visuomet atsiras no- 
į rinčių pasinaudoti iš mūsų 

Įtraukimas Vietos Draugijų taip vadinamų “nelaimių”, bet
Nuo įsikūrimo LDS.? mes rū

pinomės kiek galint įtraukimu ■ 
vietinių pašalpinių <’ 
bei kliubų į LDS. Su dauge- i 
liu draugijų teko tais klausi-' 
mais susirašinėti. Mes bando-1 
me duoti kuo lengviausias są-1 
lygas, kokios galima be skriau- i 
dos mums ir naudai tų draugi
jų. Šiais reikalais prisieina j 
dažnai tartis su “actuary”! 
kas, žinoma, mums brangiai1 
atsieina. Paskutiniame Tary- į 
bos pasėdyje nutarėme priimti 
tris draugijas gana lengvom | 
sąlygom, būtent Birutės Drau
gija, Schenectady, N. Y.; _ - r . , ^ •v 4 4. rP i eme o-ta numęrį.LDK. Vytauto, Tacoma, Wash., į ' 4
ir Liet. Susivienijimą, Collins
ville, Ill. Iš tų draugijų dar 
negavome atsakymo apie jų 
prisidėjimą. Šv. Jono Drau
giją iš Wilmerding irgi nuta
rėm priimt, bet jau sunkesnėm

už tai mūsų patikimi darfcuo-VIZ-i Veil 1UUQIJ Mcviyvtv/ . .

i tojai kuopose privalo būti ant1 vaJ/į-le‘ *> 1 x ; Q IX 11 Iz Q Y.. {sargybos ir organizacijos rei 
. ! kalus neleisti pro pirštus.

Kuopų ir Narių Stovis
Gyvuojančių kuopų turime i 

128. Keturios likvidavosi-—15 j 
kp. Amsterdam, ,'28 kp. Phila-i 
delphia, 45 kp. Utica ir 91 kp. i 
Minersville. Viso buvo 132 
kuopos. 15-ta1 ir 91-ma kuo
pa likvidavosi tuųj; po susitvė- 
rimui, o 45 kp. apie vidurį 

'1931 išvažiąvup porai, vpikl.es- 
'nių narių iš jos, 28 kp. susi- 
i vienijo su 5-ta kuopa, ir pri- i _ _ - . ' ■ • • ’ 1 i j ; ! :

j i • • ,.mą pųsmeų paąui m< 
narių, tačiaus nau r 
vome 477, nes, mat, 
mirusiųjų ir išsibra 
skaičius. Išsibraukė 
riuolių ir 60 suaugusii 
jų prisirašė pereito

. 1932 m. atn 
i aplikantai.

Pomirtinių paliudiji 
' ma su 1 d. birželio bi 
! “step rate” $1,909,150 
I rate! 
| 150.

164
ra
do 
jų 
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BALTAGVARDIEČIŲ IR FAŠISTU HZ- 
DAS DARBUOJASI LATVIJOJE IU

ri
nt ! me 
rel!
5

Birželio 7 d. darbininkų įvijai todėl, kad Vokietijoje 
nacional-fašistų priešakyje 
stovi visa eilė atkaklių pri
kalt i jos reakcionierių, buvu*

ir valstiečių frakcijos sei- 
pirmininkas Jeršovas

i nurodė, kad latvių policijos Latvijos pavaldinių.
(Paimta iš “Pra”^

'darbas susideda iš skatini- t\t0 158 VI-9 1932 m ) 
■a, į ’ '

• ;mo fašizmo šalyje, buržu-,
A-jazijos įtraukimo į interven- 
ia|ciją prieš SSRS. Šitas po- 

‘n“|licijos “darbas” ypatingai
I jaučiamas SSRS.

(Paimta iš “Pravdos”$167,000, viso 
1 d. sausio “in 

Į suma buvo $1,962,350 
i padaugėjo ant $113,8 

Visi mūsų pinigai 
vings.” bankuose, kui 
šiuo tarpu 3l/2 nudš. 
vestmentų iki šiol n 
nors po šioiseimo api 
;kės galvoti. Apie 
mortgičius- turės. irg 

1 nąas pakalbėti.
'■ ’ UžbaigaViso narių. į LDS. įstojo iki i < ' : • i

1 d. sausio 1932 m., 4829. | Bendrai suėmus, 
Iki to laiko išsibraukė 673 ir I ganizacijos finansinį 
mirė 9, viso 682, tad' 1 d. sau- ir moralį stovį, turiu 
šio narių turėjome 4147. Ta-1 žinti, jog organizacijž 
me skaičiuje jaunuolių yra j pa laiką pajėgė sustiprėti vi-,vas privedė kai-kurių tos 
605 arba 15 nuošimtis visų na-■ sais tais atžvilgiais. D-džiau- organizacijos vardus.

Daktaro 1931 m. atmes-1 šia dėka už tai priklauso mū- 
54 del i sų nariams kuopose, kmie vei

kia, dirba labui mūsų org^ni- 
„ v. . , zacijos nuo darbo nutekamu| Daugelis šių 673 issibrauku- |aiku su pasiaul(ojimu jr pasi. 

Įs.ų narių mete Susivmmjnną ryžimu. Tiems visiems mūsu 
, JUOJ po isirasymo, nepasiti- darbuotojams mes turime būt- 
Įčarterio. Kiti (kaip 57 kuo- i*?"*1 J? «er« stov; musų 
i pos) negalėjo mokėti duoklių pL? -J h • • fk . v. . . -i Drauges ir draugai, pasista-iki pačios pabaigos 1932 me- . r1 • v l. . .. . , . , . °. .. , tykime sau uz pareiga ir atei-:tų ir todėl jų nebuvo galima . . dj , . atslįavu^ai ir na_ 

padėtas skaityti nariais. Taipgi dalis V šČdidžiJL st
opozicijos rzmejų tiksliai i .v . ’ .

, bus galima ir gvildent, čion jo met6 LDS kad tuo būdu jam i Vsa,pos . organlzac'Ja_ augtų 
i • ii i dar smarkiau. Lai musų prie-daugiau pakenkus. k } .v , . . , _ i! sų, nežiūrint is kokios kempes, Į

Su 1 d. birželio mes turime į zaunos, neigiančios , ......
4,511 narių. Tame skaičiuje ‘ ganizaciją, nueina vėjais! Bu-'^alę politiką) ir 

Per tą virš metų laikotar- \ yra jaunuolių 702 arba 
pį bedirbant, įgijome daug nuošimtis visų narių yra ma-i ~~

į“ I prityrimo. Pradedant šį dar- žiau 25 metų amžiaus. Per šį į naujų kuopų! Tai mūši] obal-^ 
į bą, nei vienas iš mūsų neturė- pusmetį išsibraukė 78 .nariai ir i sis. .
j jome prityrimo prie tokio dar-1 mirė 19, viso 97. Tad per pir-i H. Jeskevičiutė.
: bo ir del to galėjo Įvykti iš-j - ------  . .. . —...................— 

iki 1 d. birželio. Galutinų 
čion mes turėsi- skaitlinių dar neturime suda- 

Pa“ rę, bet šis vajus bus gąn sek-
■ mingas. Darant šį raportą,
I priimta centre 320 narių, iš 
kurių 55 jaunuoliai. O tai dar

i ne visi. Geriausia šiame vaju-' sąlygom, nes jie neturi pini-
• L> chi- gy, ° tik namą, kurio mes ne-Irių.

I cago 111., kuri laimės pirma į norime perimti. i ta buvo 65 aplikantai
Į vajaus dovaną. Imant domėn, . Su trimi draugijom vedame | amžiaus, 
'kokia bedarbė siaučia šioj' ša-; derybas, viena Moline, III., ki
lyje ir sykiu visame pasaulyje, ta Waterbury, Conn, ir trečia 

Taipgi turime po- 
j ra prospektų Mass, valstijoje, 
; bet del esamos ten padėties 
j negalime eiti prie konkrečio 
I susitarimo.

LDS ir APLA vienybės klau-

Bedarbianis Pagelba
Del tos pačios priežasties—) 

bedarbės daugelis esamų na
rių yra priversti apleisti LDS. simas yra specialiai 

į arba susispenduoti ir netenka;dienotvarkio, tad jjs ten 
I galimybes gauti pašalpos is- 
i tikus nelaimei. Kaip šiems neliesim 
i nariams pagelbėti, buvo kai-

jime (SLA.).
Atskildami iš SLA., mes at

sinešėm nemažai iš ten senų 
tradicijų ir papročių ir šio sei
mo pareiga bus pasilikti tin- 
karhus ir atmesti netinkamus
papiočius, kad jie nevaržytų! jos tai darė, mums nežinoma, 
mūšį organizačijos pirfnyigai^Į .'Senos PaSalpos ir Pomir.
gos.

Nuo
seimo, birželio 1930 m 
bėgo tik du metai laiko, bet 
jie taip kupini visokių įvykių 
mūsų veikime, jog <

‘^garsaus” Chicagos 
pra-

* tinęs
Kiek galėdami naudojome j 

lėšų fondą del atlyginimo se-! 
niems nariams pašalpų ir po- naį

Trūkumai

pasienio 
is ir apylinkėse. P r o v o k acija 
sei-tapo policijos darbo siste- 

•nia. Drg. Jeršovas nurodė, 
'kad Dvinske yra sudaryta 
; policijos ištisa provokacinė 

/olithV1 orSanizacDa “Internaciona- 
pripa- ilas>” susidėjusi iš krimina- 
trum-lLnų elementų. Drg. Jeršo-

MONTREAL, KANADA: ;
----- -—

Prūseikinių Ideologija ;
“Kreipsiuosi į Kanados, yjal- 

džią, kad ji .prižiūrėtų .jūsų 
laikraštį (^Laisvę”). , L

“Buvau pas advokat^Hsti 
valdymu; jūsų šlamšto. Advb- 

' katas reikalavo įrodymų, ar 
tikrai komunistinis laikfaštis.

“Pasiunčiau penkinę ‘Nauja
jai Gadynei.’

“Atsivesiu policiją į ALDLD. 
kuopos susirinkimą.”

Taip kalba ALDLD. 137 - 
kuopos narys p. G.

Darbininkų spauda turi bū-' 
ti Kanados buržuazinės vi 
džios priežiūroje; remti ręm 
gatų ir darbininkų klasės\š- 
matų “Naująją Gadynę”; dar
bininkų draugijos bei susirin
kimai laikyti policijos priežiū-

Pakurstomos baltagvar
diečių organizacijos, kurios 
galimas daiktas stos provo
kacinių veiksmų prieš SSR 

i S. iniciatoriais. Latgalijoje, 
|sako drg. Jeršovas, rusų,1 
[baltagvardiečių jaunimo or- 
Iganizacijoje — “Sakalas” Įjviiiicv4 vi vs 
!po Dęumerio užmušimo at-‘roj'—taTsiekiačp"'!!“ 
[virai ėjo kalbos apie tai, 
|kad reiktų užmušti mini> 
terių pirmininką Skujenėką 
(kuris baltagvardiečių yra 

mncn hu neapkenčiamas už jo nacio-i musų oi-1 1 J
“ "• užmušti

16 | davokime’ir stiprinkime LDS.'Sovietų atstovą Sviderskį. 
Daugiau naujų narių, daugiaut Policija nieko nesiima prieš 
nnmii i To? i baltagvardiečių organi- i

izacNas ir net yra pamato
■ « ' ’ ’ ' - » ' - ' ■ • - - ■ . -' ' - ■ --T , . I

vengtinu ' paklaidų šen-ten ir1 ’ ; : ę •

Kaip Buržuazija ir Jos Agentai Mulkina
iš Centro bent atrodo, jog; n iii * * oi i i • i • iyj i i' • f I ii'j .da?as < Badaujančios ir dkurstaticrtte Bedamus
džiai, išskyrus trikdymus, ku- į \ t—-i-----J------  !tam, kad

4 Kaip

O ko gi geresnio ir nori vi
sa kapitalistinė klasė?

čia kalbamo asmens svarba 
[tame, kad jis stovi viduj dar- 
i bininkiškų organizacijų—dar
bininkų kūne, su parazitiš
kais norais kenkti jam.

Pateisinimui savo žygių, jis 
rėkia prieš darbininkus, ♦ma
ne apšmeižė,” “mane krimi
nalistu išvadino!”

Nieko sau idėja! ’ * '
Įžeidė asmeninę didybę, ‘di

desnę už darbininkų of^Anizh 
cijas ir spaudą.

Tačiau nepaslėpsi nuo dai 
bininkų tokius darbus pc 
skraistėmis asmens* įžeiditm 
bei “aš pritariu.” • —

Ne, ne dęl apšmejžiinoįf 
cipiniai jums darbininkų d 
gjjos ir spauda netikę, “š 
žiniai,” “arklinė taktika”— 
sų kabliukai ardyti darb. 
kišką kūną. • Štai jūsų princi
pai.

Už pavyzdį esi ipontrealie- 
nesugriaunamus čiams, iš kokių elementų ir su 

kokiais tikslais susidariusi pru 
i seikinė kompanija.

Koks tikslas būti jokiems
! asmenims tokiose draugijose, 
i kur ‘‘viskas negerai ?”
i Kodėl nebūti ten, kur ge
rai ? Kuo geresni gynėjai bei 

Į palaikytojai tokių ponų? Pa- 
| laikymas tokių elementų reiš
kia rėmimą visų tų darbinin-i - 
kams išdavikiškų darbų»’įž^ffl 

Dirbdami su gerais notai® ’
1 darbininkų klasės naudai, kar- 
! tais padarome klaidų,’, bet tea 
klaidos įvyksta iš nepatyri
mo veikime. f

Gi p. G. taip daro ne iš apsi-
! j ikimo, o apgalvotai, todėl ne
galima jį kitaip vadinti, kaip

' sąmoningu ardytoju. Tokiems
i asmenims neturi būt vietos .

mis veikia.
Socialfašistų atstovas 

■Kalninšąs priverstas buvo 
kad latvių ppli-l 

"cija'' gyvuoja svarbiausiai j 
i tam, kad persekioti komu-! 
nistus ir kad jos pamatinio! 
darbo metodai yra provoka-' 
ei j a. Kalbėtojas pabrėžia 
savo tvirtinimus konkre- į 
čiais pavyzdžiais.

Kalninšas nurodė, kad. 
jis turi 
įrodymus apie Hitlerio emi 
sąru atvažiavimą, yienas iš 
jųjų yra Moc. “Baltijos Ap- ■ 
vienijimas” pravedė su tais i 
emisarais susirinkimus. Per 
susirinkimus stovėjo prane
šimai apie fašistinį judėji- 

imą. Kalbėtojas nurodo, 
kad sulig vokiečių fašistų 
programa, Baltijos šalys 

!yra vokiečių kolonizacijos 
:objektu, jei nacional - so
cialistai Vokietijoje paims

Be abejonės, sako 
atveju

rie nevisuomet nuo mūsų pri-, CARNĘGIfe- PA% —< Kaip Mes komunistai bedarbiams 
! tik pavasaris atėjo, tuoj buržu-j pirma sakėme, ir dabar tą pa- 
; azija su savo agentais prade-į tį sakome, kad jie nepasiduotų 

ir jos agentų ap- 
visas tuščįas ; žemes .apsėti ir | gavystėms, kad bedarbiai turi 
apsodyti daržovėmis, o rude-1 organizuotis, reikalauti pašal- 

Persiorganizuojant, daugy- • niui bei
be mūsų draugų ir draugių maisto užtektinai 
pasinaudojo ta proga ir pasi- maitinti.
kėlė savo apsaugos bei pašai-1 
pos laipsnius be jokio damokė-' 
jimo įstojimo, kas nebuvo ir'

• nėra leistina. Tai sykiu ir 
i skriaua mūsų jaunai organi- 
Įzacijai. Nekuriuose atsitikimi 
muose nariai būtų užsimokėję 
kas pridera, jei kuopų sekreto-1 
riai būtų to pareikalavę, ta-;

į čiaus jie to nedarė. Naujai kur 
mūsų organizacijai tai atsilie- i 
pia labai daug, nes mes jokių ton Avė. Lygumos apsėta žo- 
rezervų neturėjome—pradėjo- le, trumpai nukirpta, kur dir- 
me tuščiomis rankomis ir, gali- ba po kelis darbininkus per, 
ma sakyti, skolose. Atsirado vasarą: žolę laisto, J 
ir tokių narių, kurie sau nusi- Į kvietkas sodina,, žodžiu sa-, el.ialistings Sąjungos veikė- 
mazino amžių, kad 'mažiau kant, laba, puikiai isdaoina, - k j pradsjo demons-i
mokėjus ir tuo budu tebes- taip, kad dykaduoniams butų , .. .J .
kriaudžia LDS. Tas sučekiuo- labai gražu pasižiūrėti. Bet ĮtraclJą pnes Č.les^ konsulatą, 
ti nebuvo galima, kuomet ma-1 šitos žemes bedarbiams neda-: Battery Place, New Yorke.

■ Prie jų prisidėjo dideli būriai 
anį i kitų darbininkų. 1 Demonstra^

I cija buvo smafkf? Akmenimis, i

klausė.
Su kuopomis santykiai abel-i 

geri. Didžiuma I
I * . ir t f

t - - . - . .... kuopų jo varyti agitaciją, kad reikia I buržuazijos i
atrodoĮ miltinių, kurių neišteko orga-j sekretorių pagirtinai koopera- I u.

daug ilgesnis periodas prabė- Į nizacinė komisija ir kuriems. vo su Centru.Iria v npcrnlims m r 1 Mgęs.
Po skilimo, liepos 27, 1930 

m.; Meldažio svetainėje, Chi- 
’cagoje, proponuota Pildomoji. 
Taryba susirinko ir nutarė 
kurti savo savišalpos organiza
ciją, nes tai buvo

i ir 1 
dar negalima mokėti pilnai iš i 

į LDS pašalpų bei pomirtinių 
fondų. Del to svarbiausia mfi- 

į su iždas kenčia. Daug išmokė- 
i ta pinigų advokatams ir “in
surance” žinovams (“actua
ry”), be kurių pagelbos mes

> apsieiti. Advoka-1vienatinis negalėjome 
būdas apsaugojimui savo drau- tams išmokėta apie $2,600 ir ■ 
gų ištikus nelaimei. Advoka- apie $500 “actuary”. L 2„_ 
tų patariami ir griebėmės už jų pataravimą turėsime palai- 
jkūrimo LDS. Tai buvo labai 
sunkus ir didelis darbas, apie 
kurį plačiau raportuos organi
zacinė 
skirta, 
gilinu, 
mų ir 
sės, <LDS.
čarterį 17 d. spalių, 1930 me
tais. - Po to ’.vėl sekė audra 
puolimų ant mūsų, tačiaus jie 

■' visi buvo atmušti dėka 
mūįt’ų draugų vieningam lai- 
'. aųisi ir triūsui, ir pasto
vų čarterį aplaikėme 7 d. lie
pos, 1931 metais. Tik po to 
LDS. galėjo pradėti rimtai ir 

. ' savistoviai darbuotis ir būdą/ 
voti feavo organizaciją.

Pildomoji Taryba laikė ke-| 
turis suvažiavimus iki šiam' 
seimui: 16-17 c 
1930, Brooklyn! ; 
liepos, 1931, Brooklyne; 1-2 Į ,noi,s- rugpjūčio, 27^ 1931; Ohio, 
dd. sausio, 1932, 1_____
Rocks; ir 21-22 gegužės, 19321 
m., Brooklyne.

komisija, tam darbui 
tat čia į tai ir nesi- 
Nežiūrint visų sunku- 

puolimų iš priešų pu- 
gavo preliminary

visų

Ir dar i

kyti.
Vaikų Skyrius

Iš pat sykio, kuomet 
ponavime konstituciją, 
nebuvo vaikų skyriaus ir tik 
vėliau mes tuo skyrium pradė
jome rūpintis. Sutvarkėme, 
sudarėme naują konstituciją ‘ir 
kitus dokumentus ir pridavėm 
New Yorko valstijos 
rance” departmentui, 
pareiškė, kad mūsų 
pirma turi priimti tai 
tucijai pridėčką ir tik 
jį galės valstijos departmentas 
užginti. Del to vaikų skyrius 
nebuvo galima pirm šio seimo 
įvesti.

įkor- 
joje

msu- 
kuris

žiemai atėjus, bus pos ir apdraudos, nes visokio 
bedarbius ■ maisto šioje šalyje yra užtek

tinai, dar perdaug, tiktai
Kur tik tai buvo prastesnė į visas ^naudoti,

i žemė, tuoj bedarbiams išdali-^el.v!s,JJ^arb1?1 tl!rl tuo* 
!no: išrėžė po šniuruka, .po 1Į bedarbių tarybas ir 
j šmotelį žemės, davė po biskįl8^111 organizuotai kovot. 
: sėklų, bei rasodos, ir 
bedarbiams eiti apsėti ir apso.

i dyti.
(Čia yra labai geros žemės 

gyvena pati buržuazija

rei- 
To- 
sto- 
visi 
už

• ‘WrJaaVa i tuoj autinę pašalpa ir apdrau- piis ei iv. U | -jda.
Senas Bedarbis.

i Demonstrantai Išbeldė Lan-
i Ą T S. ~ 4- v ■ sus Čilės Konsulatuirnn Ava I .vtninuK nncorn y. n-

t r -------------------------------------------------------------------------

seimas sjnjai nariai rašėsi, reikėjo at-lvė). 
konsti- sideti ant mūsų narių ir sekre 
tuomet i

čarterio Įregistravimas
iki šiam’ Savo čarterį įregistravome 

d. lapkričio, Į sekamose valstijose : New Jer- 
18-19 ddJsey rugpjūčio 25, 1931; Illi-

dar-'NEW YORK.—šimtas
kerpa, { bininkų trečiadienį, su Priešim : vįršų. 

kalbėtojas, tokiu 
apie Baltijos respublikų gy 
vavimą negali būti nė kai 
bos.

Kalbėtojas pažymi, kad darbininkiškose draugijose., 
{cenzūra ypatingai siaučia Darbininkai, privalome jnest 

! bonkomis ir plytomis išbeldė jį visą, kas liečia SSRS. Už- ji laukan iš kovingų Uay^įnih’
i. ,. , anglų kalbos kų eiHų^ Mūsų pareiga aj>-

........................ *-*-*^M

ie. laidiniai uždraudžiami j^jjas nuo kenkėjų.
< ............... .v but pasigailėjimo asmeniniais

z • įs i išrokavimais bei ' simpiSį^i^, 
spaudos. Uždrausta Latvi- i kuomet mes bendrai, Organi

zuotai dirbame, sunaikinimui1 
visos išnaudotojų klasės, page

Bedarbiai ga!vo žemės 
kurios veik niekas neauga, 
.apart žolių< Jie gavo tik po, _ _
biskį sėklų ir rasodos, o po ke-j tris didelius konsulato langus.! įkaušti net anglų kalbos kų eilių. Mūsų pareiga ap-

> veiklus protestą^ !pankvedžiai, išleisti Maskvo- saugot .darbininkišką® p^ąni- 
j prieš Čilės resptiblikc^ fžtšisti-’ —---- K

jo, iiiiii uiK.La.Lviiu‘ Davila, kuris i » ~ . .v_... 1 .. . k .. • dar pirma ju išėjimomene-1 kruvinai persekioja revoliucį- % . TTvt / .J T •■ i _ RnaiiflAs zdraiTsB) I n

torių teisingumo ir nesmagu 
pasakyti, jog nekurie mūsų 
darbuotojai mus suvylė tuo 
klausimu.

Daug buvo narių, kurie mu- 
mi nepasitikėjo , ir. nesulaikė 
savo mokesčių šų skilimu, o 
vėliau, pamatę, kad njes turime 
čarterį, atėjo į LDS < tik su to 
mėnesio mokestimi,'be nič nie
ko, gi naudojosi pilnom teisėm 
ir tas labai atsiliepė ant mūsų 
finansinio stovio.; Dalinai del 
to mes šiandien turime virš 
$5,000 skolos. Bėda su mūsų 
darbuotojais, kad jiė nežiūri 
į finansų klausimą platėliau— 
norima daug gauti teisių, o 
nuo mokėjimo už jas kaip ga
lint išsisukinėjamą. Tai blo
ga ir ilgainiui tai kris ne ant 
svetimų pečių, bet ant mūsų 
pačių.': štai del ko yra labai 
svarbu saugoti šios organizaci
jos finansinius reikalus sąži
ningai, nesivaduojant jokiais 
asmeniškais, giminės bei politi
niais sumetimais. Tik taip ga
lėsime išlaikyti savo organiza
ciją ..finansiniai saugia. Tik vi-

lis dolerius patys praleido ant Tai buvo
sėkliį’bęiĮrasod|js. i "Urž __

žemę? kasęHivkėjo, sėjo, ir! nį diktatoritr
•sodino, 'dirbo j.peį' kelis j
siuš, o. naųdos^dkios veik nė-1 njus darbininkus. Demons- 
ra, nes niekas neauga. Labai i trantai šaukė: “šalin Davilos 
mažai kur ne^i|r biskis iš že- fašistinę valdžią! Mes reika-

Davilą, kuris

j on įvežti “Sovietų literatū
rinė enciklopedija. Uždraus-

IClOlbLIlię V CllUZ'lcĮ i 1’lCd Id IX d A ,__ V , . -• , . - J* '>L

laujame paliuosuot iš kalėjimų] L Markso, ir .Engelso insti- nnimui ar mm y 
, visus darbininkus, valstiečius tuto leidiniai. Uždrausti e mM**

mes išlindę tos daržovės riog
so, M didelėj didžiumoj nieko 
nėra.

Tai taip buržuazijai pavy
ko bedarbius sumulkinti - pa
gauti, kurie dirbo per tokį /l-

McKeesI balandžio 1, 1932. Dar esa
me padavę aplikacijas įsiregis- 

. travimui Connecticut, Michi- 
i gan, Massachusetts ir Pennšyl- 
i vania. Iš Conn, ir Mich. ne
gauname jokių žinių. Penna. 

Nors mūsų organizacija jau-; tuo tarpu neregistruoja, liepia 
Mass, valstija rei- 

New Yorko *‘insu- 
departmento egzami-

Vajai ir Jų Pasekmes

ir revoliucinius kareivius! Su
stabdyt masinį žudymą 
bucinių darbihinkų!

garsūs visame pasaulyje

Da, tačiaus spėjome atlaikyti I palaukti, 
jau du vidutiniai sėkmingu va- kalauja 

rance
Pirmas vajus, tuoj po išga- nierių raporto pirm įregistra

vimui čarterio, nuo 10 d. rug- i vimo.
pjūčio iki 15 d. rugsėjo, su-1 Yorko

\ ju.
Tai reiškia, jog New 

„ __ valstijos departmentas
lig tuolaikinių sąlygų, kuriose! turi pasiųsti mūsų ofisan žmo- 
veikėme, buvo geras. Gauta gų, kuris peržiūrėtų mūsų vi- 
358 'nauji nariai, iš kurių 75 ’ sus rekordus, juos patikrintų 
nuo& buvo jaunuoliai. i ir padarytų savo raportą. Mes

Antras, priešsoiminis vajus, i to senąi reikalaujam^ tačiaus 
turis tik dabar baigiasi, buvo ■ negalime jų prisišaukti. Jie

i, -------------------------------------- ' ■ ,

____ ■K' 
ŠĖ 6,120,000

 . JMHKį
' KAUNAS.—Frenkelio ir*
'ma subankrutavo ir paŲko 41 . 
į 120,000 litų skolų. Taip p 
paskelbta subankrūtaviįl 
Berko Pelermaiįo ir .Viįlfd ’ 

Tuo tarpu laisvai leidžia- Rabinavičiaus rnanufak 
mi Latvijon rusų monar- ros-prekybbs firina. / 
chistų emigrantų leidiniai, nunešė. net $600,000 
Toliau Kalninšas nurodo, 6,000,000 litų. Ir taip b 
kad vokiečių fašizmas ypa- rūtai Smetonos Lieti: 
tingai yra pavojingas Lat- virto dieniniais įvykiai

revo- Sovietų rašytojų. Gladkovo,DU BANKRUTAI N©N1& 
šalin ir Solochovo kuriniai Ce-1 rionnnn ttttt . -M

gą laiką labai sunkiai ir vi-'Wall Stryto imperialistus, pri-1 mentas” ir “Tykus Donas
siškai dykai..

Buržuazija taip darydamą tū

, ” 
spaudėjus Čilės darbo minių!” j Draudžiami techniški Sovie- 

Demonstrantąi priėmė ir to-I tų leidiniai, pavyzdžiui “Ra-
rėjo savo išrokavimą, nes kuo- ]d0 turinio rezoliuciją, kurią Jio Mylėtojas/’ draudžiami
wink nnrlnitkini /vnirA r\/\ 4-n kin . _ ... ... A cZ. * ' 'met bedarbiai gavo po tą bis- 
kį-žerpęs, tai jie,buvo, taip už
imti, kad jų į bedarbių susi
rinkimus jokiu; būdu negalima! 
buvo įtraukti, nes jie tik ir Į 
kalbėjo, kad ąteinąnčią . žie-j 
mą, jie turės maisto į , valias. I 
Bet dabar jau jie patys pama
tė, -kad juosi buržuazija apga
vo ir jau kalba visai kitaip.

įmetė vidun per išmuštą kon- vįsį Sovietų ekonominiai lei- 
s.ulato langą. Rezoliucijoj, be 

Į kitko, pasižadama kovot, kol
bus iš Čilės iššluoti Amerikos 
imperialistai, kurių įrankis yra 
Davila, tas kruvinas demago
gas, kuris savo niekšystes pri
dengia “socialistiškais” žo
džiais.

diniai.'

'• v,



.dienis,. Liepos 1, 1932 Puslapis Trečias '

TUV. DARBININKU SUSIVIENIJIMO 
RMAS ISTORINIS SUVAŽIAVIMAS

(Tąsa) antra sesija užsidarė 7-tą vai.
monis labai klysta, kuomet xa^aie-
iko, kad jie nepriėmė apli- Su Pasveikinimais Prisiųsta 
) į LDS del to, būk jis esąs' 
ntas.- Taip mes negalime i

ėti į narius. Ar mes galū- 
ie dabar spręsti, kuris dele- 
as rimtas ar nerimtas? Taip 

negalime elgtis.
‘acevičius. Sako,* tūli nariai 
okininkų vadai), vadinami 
šais, Šarlatanais. O jie nė- 
lieko apgavę. O kad sklo-
vadai-bjauriai šarlataniškai 53, 
lUjhnėja darbininkus — jielTDS 
a kontr-revoliucinį darbą, 
vis savo pasekėjams saky- 
i,/būk‘ dar jie esą komunis- 
būk jie. esą Sovietų Sąjun- 
draugais-simpatikais, tai 

evičiaus supratimu tas jų 
nęra šarlataniškas. Bet 

liuciniai darbininkai negali 
darbą žiūrėti kitaip, kaip į 
r-revoliucinį. 
ždaryta diskusijos. i
iportas priimtas, išmetant;

kad
LDS. 3 
porte sa

Ras 
bėsitės, 
seimo dlilegat: 
ganizaciliė Kc 
iš jūs, be ab'\\, 
vo negirdėt; - o, 
komisija, ka 
viešai per si

juorganizuoli. 
j jis savo ra-

Frank.
ties. či.

ariais ir au-. 
važiuoti iki i 

ir Bridge Sto- ■ 
. gatvekarį No.: 

♦ir važiuokit iki • 
pikniko busas nu-1 

Su mašinomis

Drg. V. Naujokaičio Mirties Paminėjimas PRANEŠIMAI Iš KITUR

$121.00 j viešai per si
Pasveikinimus su aukomis Į PHrei-škimų ir 

prisiuntė: tikrumoj i
LDS 33 kp.—$1.00; LDS 66 (svarb’.ausius ( 

kp._ $3.00; LDS 42 kp.—$5; 
LDS 65 kp-.—$3; LDS 139 kp.
del bedarbių fondo $10; LDS 23 j pradėjome ruj 

! kuopa del bedarbių fondo 'džioj, 1930 n 
Susivienijimo ! atsakomingas 

'' y‘ i klaid 
' ‘ ‘ " ' ;alėjo ar

organizacijos
Organ, izavir

L. Darb. !
kp. .del bedarbių fondo $15;,ižiausia 

‘3 kp. del bedarbių fondo mas g 
$5: LDS 63 kp. našlių ir naš- pastangas, 
laičių fondui $1.50; taipgi tai kurie suskaldi 
pati kuopa aukojo $1.50 bedar-.mi virš poros 
bių fondui; LDS 83 kp.—$2 ; I gatų iš Lietuv 
LDS 21 kp. $10; Clevelando i siliko sau iže 
Lietuviu Darbininkų Svetainės'Jiems buvo 1c 
Komitetas kovai sių-fašistais $5; (bile gaivalus rus 
ALDLD 190 kp. kėįai su fašiz-!skundimui, 
mu—$3.00; LDS 116 kp. $2;! darbininkai,

ie iš jūs ste-
raportų šito G6 City p 

atsistoja Or-i , Cia
a. Daugeliui v . .. ..
as vardas bu- [ ves 1 Paniką.
organizacinė i važiuokit tuo pačiu No. 

.okią, niekur 66 gatvekario keliu iki galo, 
nedarė savo o iš ten žmogus pasakys, kur 

arkymų. Bėt- išsisukt.
emisija atliko p0 “eleveiteriu” tiesiai eina su vci^i^vu vciwuimj | xv., v^, ..
us eigoje mūs dubeltavom relėm kelias ir | traukiniu, nuo kurio nukrito ir ( Gladyn A. Drg. Kilik. K. au- j 

traukinio ratai nukirto abi ko- kojo $2. Smulkiais surinkta
Reikia vožianti dor!Jas- Už s’eptynių valandų po $1.12. Taipgi-iš kuopos iždo 

v .j . -n u-, v- / sužeidimo mirė Londono, Ont., i paaukota $10.00. Viso ;uz Holmesville Pike; uz antrų 1... ,, j U Viktorijos ligoninėje.relių sviciaus netoli senos, T . . .. . , ., . , ,. . , i- i Jo mirties paminėjimui bir. ■ .v .. . . bažnyčios; važiuok tiesiu keliu „ .. o. ,irba issisoki-[ , . . . . Y , Iželio 24 d. buvo i
iii' visas mūsų f 
sai, fašistai,< 
A, išmėtyda- 
ų narių-dele- 
iditorijos, pa-
visą centrą.
pasisamdyti
-puolimui ir j 
revoliuciniai ! 
ietėse, kur j 
•ius formalu-1 
organizacijos

Vadinasi, atvažiavus

relėm kelias ir 
im0SL | juom važiuokit iki kol karai j
DS darbą mes sustoja.

> menesio pra-
,s. Painus ir

' darbas. Ma-

MONTREAL, Kanada. — J., Juška K., Bačiulis P., 
Birželio 14 d. mirtis išplėšė (Zuperka V., Vilkelis J., Ma- 
iš musų tarpo d. V. Naujokai-Į tulevičius St. Po 50 centų au- 
tį, darbštų narį Amerikos Lie-1 kojo d-gai: Rudinskas V., Ka-! W. Ford, karingas negras darbinin- 
tuvių Darbininkų Literatūros i žakauskas K., Viliamas, Biels-j 
Draugijos 137-tos kuopos.! kis. K. ir Matulaitis V. Po į (juiy) i a., 4:30 P. M. Odd’" " 
Tai auka kapitalistinės siste- 25 centus aukojo dd.: žavišius Temple, 136 Gilbert St., 
mos. Drg. .Naujokaitis, kai- į V., Doveikienė, Laurynaitytė jn^atsifankyti1.81 <larbinm a1 
po bedarbis, važiavo tavorinių [ K., Kinderienė, Staniulytė, ir

. . . . . , | x «. sušauktas1 mynai. • ’ -
Montrealo lietuvių darbininkui Visiems aukojūsię/ns, vardu 

Vienas iš jo mirusio d. Vlado Naujokaičiojos bus Vytauto Parkas, onoirinidmnc
augai, padarykim šį pikni- raugų paaiškino jo tragingą šeimynos, ALDLD. 137 kuopa

ką pasekmingu.
Piknikas bus liepos 10 d.
ALDLD. 6-to Apskričio

Sekrt., A. J. Smitas.

BRIDGEPORT, CONN.
Svarbios prakalbos; kalbės James

Fellows 
kampas 
kviečia-

J. M.

LINDEN, N. J.
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni- 

auku nias ieng’a pikniką nedėlioję, 3 d. 
tu i i ~ • j- [liepos. Piknikas atsibus Polish Na-i sukelta $34.12, kuiįę pasiųsta tiona] Hali—Slenku svetainėje, apt 

■ Lietuvon jo badaujančiai šei- Roselle St. Pradžia 1 vai. po pietų.
Draugai ir Draugės, kurie nevažiuo
site i “Laisvės” gikniką, tai nepa
mirškite dąjVvauti šiame piknike. 

' Įžanga bus 25 centai. ' • '
Kviečia TDA.

PHILADELPHIA, PA.
LDSA. 11-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 5-tą d. liepos (July), antradie
nį, 8 vai. vakare, Rusų name, 995 
N. 5th . St “ ‘ ‘ -- -
raportai iš

i svarbių
del visos draugės būtinai dalyvaukite 
ir naujų kandidačių atsiveskite.

1). Leščienė.

j mirtį. Taip pat priminė vaiz- reiškia prolėtarišką padėką.
i dus iš d. Naujokaičio gyveni-Į- Po
I mo. Susirinkę darbininkai pi-Į draugo,
i ktinosi kapitalistine i
I kurios auka krito susipratęs I
1 darbininkas.
1 Mirusio d. Naujokaičio vie-

paminėjimui 
lavinimosi 

sistema, [ kalbėjo drg. V. M.

mirusio 
klausime
temoje: 

“Darbininkų Klasė ir jos šian
dieniniai uždaviniai.”

Nors trumpoje kalboje, bet 
darbi- 

klausimų.i 
Tenka paminėti, kad minėtas į 

berods pirmu kartu1

Bus išduota delegačių 
suvažiavimo; taipgi yra 

reikalų apsvarstymui; To-K.-.po 
.ld>

LDS 119 kp. bedarbių fondui j reikėjo atlikti j(ai) 
----- ------- - ' mus, surištus 

įkūrimu, mes iJtuJėjome drau- ! 
gų bei prieteli^. ' Visa viltis 
glūdėjo tiktai cernentinėj išmes- 

Itų iš SLA darbininkų vienybėj 
_ _.i_.'ir kietam bolše\ ikiškam pasirį- 
Visojžime kovai iki galo; kovai, iki 

sutvėrimo savo organizacijos!
New Yorko valstijos įstaty

mai reikalauja, kad pirmiau ne- 
!gu fraternalės organizacijos 
įčarteris bus užg’ttas, ji turi 
gauti ne mažiau 500 aplikantų, 

j apsidraudusių ant $1,000, užsi- 
Organizacines Komisijos mokėjusių įstojimo duokles ir 

Raportas ! vieno mėnesio na inę mokestį;
Kaip' žinoma, į organizacinę |taipgi, kad turėtų ne mažiau 10 

‘ ’ 1 h Ikuopų. Viskas tas turi būti N.
Jeskevičiūtė. Drg. |Y- valstijos ribose. Atsižiūrint 

Mizara išdavė platų organizaci- ! i. neperdidžiausį^ skaičių lietu- 
nės komisijos politinį raportą.! V1.LJ daibimnkų New Yoiko val- 
Nurodė, del kokių priežasčių ir , stijoj ir atsižiūrint į tas sunkias 
kokiose sunkiose aplinkybėse, darbininkų aplinkybes bedarbę 
Lietuvių Darbininkų Susivieni-i~sltie reikalavimai buvo uždė
jimas tapo suorganizuotas. Nu- į J? ar*t V1SV draugų n diau- 
rodė, kaip priešai, fašistai, so-|8’nJ sunkų darbą.

klerikalų vadai į J* Siurba.
‘ , (Tąsa bus)

PHILADELPIA, PA
$3; LDS 2 kp. $5; LDS 5 kp.

! bedarbiu fondui $5; LDS 104 
tlį, kur demagogiškai kai-. kp-—LDS II Apskritys be- 
. apie “terorą” ir “frakui- (birbiu fondui —-$10, LDS 76 kp. 
aldymą. Už pataisytą ra- 
balsavo 68, prieš 2.

rezidento Mizaros ra-!
.s. / Trumpai pažymėjęs 
savo veikimą, siūlo įvesti !

- mę ekonomiją organizacijoj : 
ik sumažinant algas Centro i 
ininkams ir darbininkams, dieni, 9-tą vai. ryte, 
abelnai ir kuopose. Taipgi! skaityti pasveikinimai, 
ti fondą parėmimui tų be-j 
)ių, kurie negali užsimokėti 
dės. Raportas trumpas, 
ntaš vienbalsiai. !

ekretorė Jeskevičiūtė išdavę komisiją įėjo draugai Mizara 
Kairys ir Jeskevičiūtė. Drg. j

—$5. APLA 25 kp. našlių ir 
našlaičių fondui—$5; LDS 1 kp. 
—$10 bedarbių fondui.
$121.

TREČIA SESIJA
Trečia sesija prasidėjo antra 

Užbaigta j

ų raportą. (Jos raportas 
pa ištisai.—Red.) 
Apart to, sekretorė dar pra- 
ė, kad apdraudos departrnen- 
tstovai tik ką padarė tyrinė

tiną, prirengė savo raportą, ku- 
>us j&asiųstas Massachusetts 
ijos apdraudos departmen- 
Manoma, kad po to greitai cial fašistai ir ] 

1LDS įregistruotas Mass, griebėsi bjauriausių priemonių, 
Joj., 
<ė klausimai ir trumpos 
sijos. Raportas priimtas. 
ilsiai.

Į

. Palevičiaus Raportas
r. M. Palevičius, kaipo dak-, 
is kvotėjas, pranešė, kad per
ėjo 5>952 aplikacijas. Pa-I 
ėjo, kad organizatoriai turė- 
augiau atsižvelgti į tai, kad 
kantai būtų sveiki. Sakė, 
būna atsitikimų, kad orga- 

atoriai ir sergančius įrašo, i 
kiti, žinodami, jog aplikan-1 tą dieną, kada 

tas yra virš 50 metų ir tokio i nikas turi įvykti. 
C™_____ ..................................... 1
žiu, kad tik prirašyti prie orga
nizacijos. Jeigu žmonės neįsto- 
ja į mūsų organizaciją, kuomet 
sveiki, tai mes negalime jų pri
imti, kuomet jie serga, sakė Dr. 
Palevičius. Raportas priimtas 
vienbalsiai.

Organo Redaktoriaus

Apie laisvės’ Rikniką Philadelphijoje ;
piknikui. Del 

pikniką, kur jo bus specialė platforma pa- 
Mes, rengimo komisi- 

Požėla
Laisvės” piknike. Jo 

oponentas bus paskelbtas vė
liau. '

Jau daug žmonių teiraujasi tik “Laisvės 
apie “Laisvės 
jis įvyks? Visokių kalbų gir-' statyta, 
disi iš priešų ir iš “L.” rėmėjų,! ja, užtikriname, kad 
kur piknikas įvyks? LDS kuo-1 risis 
pa per Galkų buvo “nuėmus” 

Laisvės” pik- 
Galkus no-;----  ----- 1 ------- ---- t ,— .... Jobas Bagočius irgi risis 

,Centras nepriims, sumažina am- rėj0 pavartoti tą dieną‘“Nau-' su gCru drūtuoliu.
jajai Klampynei”, bet vėliau I
kuopa susivieni jo su 5-ta kuo-, lyno ir vietinis Lyros Choras.
pa ir tą dieną atiduoda “Lais
vės” piknikui. Delei to “Lais
vės”
Vytauto parkas, kuriame bus
rengiama piknikas, kadangi
Laurel Springs savininkas yra

i mii^s, o pasilikę jo dukterys 
nieko netaiso parke. Kasmet

i žmonės rūgodavo, kad auto-, 
mobilius suvarom į žoles, ku- j

, rie išaliejuoja ir drabužius,1 
prie to baras labai mažds, vi-

i siems brangiau kaštuoja nu-
I važiavimas, automobilistams

Dainuos Aido Ch. iš Brook-

Lankiam žinios iš Wilkes Bar- 
i re, Pa., choro. Tikimės, kad 

piknikui tapo pasamdyta' jr Menkeliuniūtė bus. Apie
i praplėstą programą bus pra
neštą vėliau. Visi žinokit, kad 
piknikas įvyks rugsėjo 4 d., 
Vytauto Parke.

Rengėjai.

ALDLD. 6-to APSKRIČIO 
PIKNIKAS

PHILADELPHIA, Pa.—Pik- į 
nikas artinasi. Nekurios aps
kričio kuopos yra susijungę su 
Komunistų Partijos sekcijomis 
bendrai rengti piknikus. Drg. 
Šlajus iš Chester, Pa., rašo: 

mainysim savo planų, o vy-[“Nors ? "iranteacijos 
kinsim pikniką Vytauto parke. I yra sudėję bendrai surengti 

Piknikas bus prieš pat La-i plknlk? vietinel,. akcija! bet 
j bor Day 4 d. rugsėjo (Septem-į ™es ^Oslme abiejuose Plknl- 

Buvo ber). Philadekphiečiai drau- uos6 
reikalinga atmušti “Naujosios gai stropiai rengiasi prie pik-! 
Gadynės” atakas prieš mūsų or- niko.

Vytauto parkas yra 
kiau prirengtai: šokiam salė 
tris syk didesnė, baras kele
riopai didesnis už Laurel 
Springs. Mašinoms sustatyti 
yra daug tuščios lygios žemės; 
daugybė stalų ir suolų; prie 

i to ąnt lygios vietos.

Karolis Požėla užtikrinan- (ir kitais pasauliniais čampiona- 
, čiai apsiima ristis “Laisvės” ■ nai, dabar yra lengvo svorio 
piknike. Nekurie žmonės jau čampionas. Jis risis su Jonu 

I tyčiojasi, kad Požėlos nebus, Bagočium. 
kad Požėla nesiris. Vėliau, nusiminęs, 
mes manom, pats Požėla atsi- nuos ir bus kitokių pamargi- 

ė pasveikinimų skaitymas, lieps per “Laisvę”. Požėla at- nimų. 
skaičius dalį pasveikinimų, sisakė visiems .ristis,, išskyrus j

Drg. Mizara, kaip LDS orga
no “Tiesos” redaktorius, savo 
raporte pažymėjo, kad netenka

- daug raportuoti, nes visi įtariai 
mato redaktoriaus darbą. “Tie
sa” suvaidino didelę rolę buda- 
vojime organizacijos. “Tiesa” 
nuo pat pradžios buvo darbinin
kiška. Bendra organo linija— t reikia, mokėti muitas per tiltą 
rėmimas darbininkų kovų po (ir kitokį trūkumai randasi; 
Kompartijos vadovybe. “Tiesa”! apart to, kolonijų draugams, 
remia darbininkų kovą už be-į ypač Brooklyno, pertoli va- 
darbių ir socialę apdraudą, prieš' žinoti,—tokiu būdu ipes ne-! 
ilgų kapojimą, prieš badą ir! 
Skurdą; prieš imperialistinį ka
rą, už gynimą Sovietų Sąjun-I 
gos. Sulig Pild. Tarybos nuta
rimo, netalpinta straipsniai po- 

{ litinių ginčų klausime. 1____
reikalinga atmušti

ganizaciją.
Diskusijose Bacevičius nusi

skundė, būė jam buvę uždary
tos Špaltos “Tiesoj.” Bet drg. 
Mizara nurodė, kad Bacevičiui 
buvo at(laros špaltos, tik jo vie
nas straipsnis sklokos klausime 
nebuvo patalpintas del to, jog 
buvo prisilaikyta nusistatymo, 

ad netalpinti “Tiesoj” jokių
**’psnių politinių ginčų klau-

Buvo ir daugiau straips
nio klausimu kaip vienos, 
r kitos pusės, bet nei vie- ( 
ų nepatalpinta.
diskusijų raportas priim- 
enbalsiai.

J - '
Reajdingo draugai tą dieną 

turės raidelę demonstraciją ir 
draugai,

į pikni
kas sa

, suvažiavimą. Todėl, 
visos kitos apskričio kuopos 
organizuokit publiką

j ką. Į Vytauto parką
'vaite suvažiuoja daug žmonių, 
ir mes manom turėti pasekmin-

I gą pikniką.
Programa bus gera. Karol 

!Sbishko, kuris ritosi su Londos

Jis risis su Jonu
Jonas pusėtinai

Lyros choras dai-

Kaip nuvažiuoti į pikniką:)

Atydai Važiuojančių 
“Laivės” Pikniką

Draugai ir Draugės, 
kartu važiuokime į mūsų < 
raščio “Laisvės” pikniką,

[ta ALDLD. 137 kuopoj užpil- aiškiai palietė keletą 
i de tame susirinkime draugai ninkams svarbių k
i žastartas ir Glambinskas, įsto
dami į kuopa. Tikimasi, kad įdiaugas 

ateityje išplėštojo Į mūsų susirinkime kalbėjo. Mes _ ,
i, kad draugas i Ta^hmoo Park.

į ateityje kaipo sąmoningas dar-į ir apie 3 
bininkas atliks daug svarbaus : J,
organizacinio darbo, auginime lyvauti. 
revoliucinių darbininkų eilių.

visi
dien- trumpoj ateityje L4.--------- ( . _ .

ku_ draugo vietą užpildysime de- Pilmu uKnnesi 
ris įvyks 3 d. liepos. Tam tik-1, šimčia naujų narių, 
slui yra šaukiamas susirinki-! 
mas, penktadienį, 1 d. liepos, j 
8 vai. vakare, Rusų name, 
995 N. 5th St.

Draugai, visi važiuosime į j 
mūsų laikraščio pikniką “epe- j 
kursiniais traukiniais,” nes i j 
abi puses yra tikietas tiktai i 
$2, tai yra pigiau, negu bu- 
sais ir parankiau.
stoties, 12th ir Market St. Mes 
sutarėme išvažiuoti, kaip 9 i 
valanda “Daylight Saving Ti-! 
me,” o pagal ’’Standard Time” i 
8 valandą ryto.
laiku, tai bus visiem smagiąu ' 
važiuoti. Atgal į Philadelphi-1

DETROIT, MICH.
Ekskursija j Tashmoo Park 

Liepos 3 d., LDS. 21, 8G kp. ir AP 
LA. 47 kp. rengia puikią ekskursija 

Vieta labai puiki 
vai. turi važiuoti jvieną

• Kam lai
kas ir turtas leidžia meldžiame (la

vai, 
par- 
ryte
Su- 
abi

15 metų,

Kviečia Rengėjai.

Susirinkimui p a aiškinus, į 
kad d. Naujokaitis paliko Lie-| 
tuvoje badaujančius keturis I 
kūdikius ir žmoną, darbinin-; 
kai sumetė šiek tiek aukų.

Aukojo sekančiai: Po’* $1.00 j 
draugai: Navickas V., Gaurys | 
Spaičys K., Broga J.,' 
P., Daveika S., Spulęvičius K.,' 
Spaičys F., Čeponis J., Place-i Iš'Afrikos sugrįžo Abe de LDSA. 13 kuopos draugiškas is- 

. nis M., Dauderis Pranas, Ra-1 Moor, kurią jis plačiai stu- Į pradžTF vil.ykpo pietą.’ nas drau 
j dzevičius Kazys, Žukauskas' dijavo. Jis tvirtina, kad UrUK Tamošauskus. 91 i, -i . . . . , ’v '.West Roxburv, Mass.j - . ■—■..z::-.:.:..-.,,'’........ — . = ten pilniausiai tebeviespa-

Būkite visi j ją galima grįžti bile traukiniu j tauja nuožmi vergija. Juod- 
■ i'iki 12 valandos nakties.. ;veidžiai perkami ir parduo- 

Komisija. j dami.

AFRIKOJ TEBEV1EŠPA
TAUJA VERGIJA

Laivas išeina kaip «9 
ryte nuo Griswold Ave. Tikietų 
davinėto jai turite būti 8 vai.

i ant Jefferson ir Griswold Ave. 
j augusiems tikietai 75 centai j 
puses, o jaunuoliams iki 
40 centų.

BRUSSELS, Belgija. SO. BOSTON, MASS.
LDSA.

važiavimas įvyks 2 liepos (July), 
' pradžia 1

I Gardner St., 
, West Roxbury, Mass. Visus drau
gus ir drauges nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti. Turėsime skanių val- 

i gių ir gėrimų. Visiems čia bus links
ma ir malonu.

■ Komisija.
j (154-156)

DARBININKŲ SPAUDOS IR KOMUNISTŲ PARTIJOS RINKIMŲ KAMPANIJOS NAUDAI

MILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS
Nedelioje, 3 Dieną Liepos=July, 1932

LIETUVIU DARŽE Už LAKEWOOD EŽERO, WATERBURY, CONN

Symphony Orchestra of New Britain, Conn.

Programoje dalyvauja keturi chorai: Darbininkų Orkestrą iš Waterbury, Conn., ir Symfonijos Orkestrą iš 
New Britain, Conn. Programa bus iš dvieju atvejų: pirma dalis programos prasidės 3:30 vai. dieną, antra da
lis 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
bininkus skaitlingai atsilankyti.
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5.000 LAISVES HM E 5.000
ęr

Kad ir Ledais LytPiknikas įvyks; W tos Yra Del 5,000

įvyks Sekančioje Nedalioje,

LIEPOS JULY

Pradžia 10 Vai. Ryte Wm. WEINSTONE

Daily Worker vyriausias 
daktorius ir kandidatas
Y. valstijos į senatorių,
kys prakalbą šiame piknike.

sa-

timer Park
MUSIC HALL,

I

Pradžioje 25th Avenue

Brooklyne (Coney Island)

PROGRAMOJE DALYVAUJA AIDO CHORAS iŠ WORCESTER, MASS. IR KETURI NEW YORKO AP1EUNKES CHORAI. RAUDONASIS BENAS GRIEŠ REVOLIUCIJOS MARŠUS
2 ORKESTROS 2 ORKESTROS

Įžanga: Prie Langelio Parke 50 Centų; Išanksto hrkant 40 Centų
J “LAISVĖS” PIKNIKĄ VAŽIUOJANČIŲ 

ATYDAI

$2 Iš Phila. I “L” Pikniką
Central R.R. of New Jersey turi ekskursiją iš 

Philadelphijos į New Yorką. Round trip tikin
tas $2. Iš Philadelphijos traukiniai išeina Stan
dard laiku, 6-tą, 7-tą, 8-tą, O-tą ir 10-tą valan
domis ryte. J dvi valandas atveža j New Yor
ką. Atgal grįžti galima ant bi kurio tos kompa
nijos reguliario traukinio iki 11:30 vai. vakare.

Apgailestaujame, kad prie traukinių, atvyku
sius iš Philadelphijos į “Laisves” pikniką pasi
tikt neišgalėsime, nes būsime užimti pikniko rei
kalais. Patariame draugams, persikėlus Ferry 
per Hudson upę, pasiklaust kaip davažiuoti į 
Union Square, o nuo Union Square, paimkite 
B.M.T. linijos West End Coney Island traukinį 
ir išlipkite ant 25th Avenue. Išlipę eikite po 
dešinei 25th Avenue ir rasite Ulmer Park.

Bušai išeis iš Žemiaus Nurodytą Miestą:
SCRANTON, PA. D raugai: pranešu, kad ir 

scrantonieciai dalyvaus “L.” piknike. ALDLD. 
39 kuopa išrinko komisiją, kuri pasamdė busą, 
ir rūpinasi organizavimu keliauninkų. Bušu 
mes atvažiuosime nedaugiau ir nemažiau 36 

fypatos. Kiek atvažiuos privatinėm mašinom, tai 
ne mūsų dalykas. Tąčiaus daugelis rengiasi va
žiuoti privatinėm mašinom. Bušo pasažieriams 
prisiųskite 36 tikietūs. Vėliaus komisija pra
neš, kur susieiti ir keliptą valandą išvažiuosime. 
Komisijos nariai: P. Pabulskis ir J. Jenušaitis.

Draugiškai,
P. Šlekaitis.

NEWARK, N. J. Du busai išeis nuo 180 New 
York Avė., 1:30 vai.-po pietų, nedėlioję. Ket
verge vakare, po augšeiau nurodytu antrašu 
bus komisija ir registruos norinčius važiuoti. 

Taipgi galėsite užsiregistruoti pėtnyčiOs^vakare, 
Kubio svetainėje, 79 Jackson Ave., laike ALDL 
D. 5 kuopos mitingo.

RUMFORD, ME. Aš būsiu ant savo dienraš
čio pikniko ir atsivešiu draugus Motuzus iš Mc- 
xįcos. Mes atvaduosime su mašina 6 ypatos. 
Jei subatoje turite vakarienę, tai prisiųskite man 
6 vakarienes tikietūs ir' 6 pikniko tikietūs.

Draugiškai,
Peter Vaznšs.

PATERSON. N. J. — Du Bušai 'šeis nuo Sve
taines 130-132 Lafayette Street, 10:30 valandą 
ryte sharp.

Kurie dar neužsirašėte va,žinot, tuojau kreip
kitės pas komisijom narius: J. Pūtis, A. Petkus, 
F. Buslovičius ir J. Matačiūnas. Nesivėlinkite, 
nes laiko jau nedaug. Jei netilpsime į du Bušu, 
tai turėsim geroką skaičių privatinių mašinų, 
kurios pagelbės nuvest.

BAYONNE, N. J. Dusas išeis nuo L.U.K. sve
tainės, 197 East 19lh Street, 12 vai. dieną. Ku
rie dar neturite tikįetų arba kurie nesate užsira
šę busu važiuoti,, tiuojaus kreipkitės į draugus: 
Čiui% 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 ląiką 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 nedėldie- 
hį, Liepos (July) 3 dieną, 1932, tai tuojaus ma
lonėkite užsiregistruoti pas komisiją.

Choras Pirmyn turi nusisamdęs £tidelį\bųsą, 
bet nekurie choristai, del tūlų priežasčių negili 
lės ant buso važiuot. Todėl, mes norime, kad už- 
pildyt busą ir kreipiamės brie pašalinių.

įBusas bus prie Z. Strauko Svetainės apie 12 
valandą dieną ir išvažiuos lygiai kaip 1-ma vai. 
d’ęną, tad nesivėlinkite.

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

Komisija:
J. KL1MAITIS, K. LAUŽAITIS, WM. WOLF.

Iš ELIZABETH O busai išeis nuo L.D.P. Kliu- 
bo, 69 S. Park Street, 1 :30 valandą po pietų. 
Ęaina į abi puses $1.00. Užsiregist^iokite pas 
draugus: N. Pakalniškį ir P. Pošlm virš nurody
toje vietoje . '

Turim žinių, kad du busai atvažiuoja iš New
ark; du iš Elizabeth; vienas iš Cliffside; vienas 
iš Ne.w Haven; vienas iš Philadelphia. Prašom 
tų miestų kom’sijų kuo greičiausiai paduoti iš 
kokios vietos ir kuriuo laiku busai išvažiuoja. 
Visų važiuojančių prašome įsitėmyti kelrodį: 
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 
važiuokite ik pat galui kelio, tada pasisukite po 
kairei į Ųropsey 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 Islandpože
minį traukinį iki 36th Street. Čia persimainykit 
ant West End line traukinio ir išlipkite ant 25th 
Avenue. 1

Iš UPTOWN, NEW YORK: Imkite Subway 
BMT. line West End traukinį ant Times Square 
ir išlipkite ant 25th Avenue. Išlipus ant 25th 
Avenue, eikite po dešinei apie penkius blokus ir 
įeisite tiesiai į Ulmer Park.
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Apie Socialistinius Miestus Sovietuose rovokuoja 'iUT±
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Purfdpfs Penkta*

Mass.

VIETOS ŽINIOS
Kailiasiuviai Laimėjo Dar

Mass.
Mass.

Mass.
D. M. Šolon, .kas.

Užrakinta 200 Smuklių

SU

du

yo prisidėjęs ir prie

OPELIKA, Ala.—Pakvai- kągi daro imperialistų agen- NAUJ0S RIAUŠĖS

kurią visi darbininkai NuŠOVČ 4 DarbiltiilkuS
Vo-

Policija, užpuolė laidotuvių

tai 
va

ši vieta pavirsta j kul- 
miesto pradžią,, kuris 

turės iki 50,000 gyven-

chemiško simokėti rendas, yra priversti 
budavoti eiti j daiktą po. kelias šeimy- 

ir namai, nas, arba juos išmeta ant ga-

PAKVAIŠĘS UŽMUŠĖ 
i PAČIĄ IR POLICISTĄ

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mas*.

ValOyta 1931 ihetuni

Wood 
kairieji 

vieno

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

sei metų. Tai, žinoma, 
alkoholinės smuklės.

-ir teroristinius pa
sikėsinimus. Mes jau rašėm

nenorą tu o j aus imtis 
llyieš Sovietų Sąjungą,

STRASSFUERTH,

Du Mirė nuo Karščių
New Yorke trečiadienį 

žmonės mirė nuo karščių.

kartu, 
susi- 

laikais 
kalbos 
fabri-i

BAYONNE. N. J.. VALDYBA 
1931 METAMS:

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

Pirm. A. BoČis, 68 W. 10th St.

CCrawford 
Siekis.

P. O. Box 
S. Ruslmavičius, 

140 Mechanic

NEW YORK. — Federąlis 
teisėjas Coxe patvarkė užra- 
kint 200 smuklių, kai kurias 
ištisiems metams, o kitas pu- 

buvo

2. Prieš Hooverio algų ka- procesiją. Keturi darhinin- 
Tuojaųs atšakti pa-1 kai tapo nušauti, o daug su- 

15 nuoš. algų nukapo-1 žeista.

karo, žmones.
Bet —

kų ir dirbtuvių; Iš geležies ir
plieno 285 liejyklų pečių Jun
gtinėse Valstijose dabar dirba, t # .
tjktai 53, o kiti užgesyti. Argi Į Imperialistų^ agentai nuolat

Su
4,

Si.

GARDNER. MASS
A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba

Organizatorius, M. Šleiva.
80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulis, 

Finansų raštininkas. A. 

Protokolu raštininkus.

AHuminstroi, Elektrostal, ša-i dą ir tuojautinę pašalpą iškas- kietija. - Birželio 29 d. dar- 
nvj, vcv.ovijwo L darbdavių, bininkai laidojo draugą Lei-
An- Prieš diskriminaciją negrų ir nung, kurį užmušė fašistai.

tai? Jie tuoj paleidžia pas
kalas, būk Gorgulov tai neo-' 
bolševikas, ir rūpinasi mest

kad juos išžudžius del savo Į 
grobuoniško pelno.

Republikonų,

Į Visas Ohio Lietuvių Darbi
ninkų Organizacijas.

Brangūs Draugai ir Simpatiza- 
toriai!

Pradėtas budavoti jr darbininkų padėtis diena iš yra raginama pasiųsti delega- 
„ . Kapitaliz-1 tus į valstijos ratifikacijos

mas bijosi, kad to paties ir; (užgyrimo) konvenciją. Vie
natiniai tik suorganizuota spė
ka galėsime pirmyn žengti

141

O

. Jau pirmiau davėme ištisos ’ dyti, kokis yra skirtumas tarpe 
eiR naujų miestų aprašymą.1 valdomos proletariato šalies ir 
D ir paduodame dar kelis kapitalistinių šalių. Kapitalis- 

ai išbudavotus miestus. Į tinėse šalyse stovi uždari fa- 
obriki, randasi Maskvos1 brikai, dirbtuvės, aptuštėję ir 
ernijoj. čionai pirmiaus ■ gyvennamiai, nes arba patys 
uvo nieko, bet atatinkama' darbininkai, nepajėgdami už- 
a budavojimui 
ibinato; pradėjus 

>rikus, pradėta
bar jau baigiama budavoti. tvių, o namai pasilieka tušti 
didelių mūrinių namų. Bu- 
tojama elektros gaminimo 
Js, pratęsiama vandens ry- 
,—kanalizuojama. Išbūda
ma chemijos institutas. Au- 
Sovietų kultūros palociaus 
įai. 
nio 
itai

Kiekviename Amerikos mies
te matysime daugybę apleistų 
ir tuščių namų, tuom 
kada kitur didžiausias 
k imsimas, šiais krizio 
jau beveik nėra nei 
apie budavojimą naujų

Vovyi-<“ /džai, randas Tur- 
tane. ( čurdžai vardu yra 
as miestas, kuris atvaizduo- 
atsilikimą Azijos. Po pro- 
rinės revoliucijos laimėj i- 
greta jo auga naujas mies- 
kuris turės 90,000 gyven- 

jau sekamais metais, 
metais bus išbudavota 

elis valdiškų namų. Bu- 
ojama popieros gaminimo 
ikai, audinyčios ir kitokios 

įtuvės.
Stalinbad, išbudavotas Tad- 
istane. Seniau jis vadinosi 
šanbe. Tai buvo nedidelis 
istelis su 600 gyventojų. O 
iar yra sostinė Tadžikų So- 
„ų Socialistinės Respublikos 
turi 60,000 gyventojų. Iš- 
Javota nauja gelžkelio sto- 

eilė teatrų, namų ir kito- 
įmonių. Ligoninė, palo- 

*. Raudonosios Armijos, So- 
, ų namas, vaikų užlaikymo
i^i; įrengta sodnai. Gat- 

s važinėja autobusai; jos 
iestos elektra. Plečiasi 
strija ir susisiekimas 
inistanu.
unze. Iki revoliucijos 
apskrities miestelis ir

osi PišJptFk su 6,000 gyven- • rikos Legiono teroru ir

gali būti kalba apie bent kokį Į imasi tos a itos priemonės, 
planingumą ir normalumą ka- ^ad ka^ą ]i/ovokuoti. Tam tik- 
pitalistinčs tvarkos? Nieko ruosl 
panašaus* Desėtkai milionų 
darbo žmonių neturi darbo,' tai, kaip Čecho-Slovaki- 
fabrikai stovi,' mašinos gendai^08 atstovybės tarnautojas Va- 
ir rūdyja, o tuom kartu milio-ine^ ru°šė Maskvoj pasikėsini-į 
nai badauja ir kenčia didžiau- i a1^ Japonijos atstovo. Ta 
šią vargą. Kapitalistinis pa-, 
sąulis nebegali nei ubagiško 
gyvenimo suteikti proletaria
tui ir verste verčia stoti į 
griežtesnę, kovą delei buržu-1 
azijos tvarkos sunaikinimo ir 
darbininkiškos tvarkos įkūri
mo.

ja. Kominternas, 
visos jo sekcijos (Ko

munistų Partijos,) kovoja ir 
kovos prieš visokius imperia
listinio karo kurstymus, prieš 
jo provokavimus ir šaukia vi
sus darbo žmones į kovą prieš 
imperialistinius karus.

Iš “Balso.”

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

Pirm, pagelb. M.. Panelis, 175 W.
24th St. _

Prot. Rafit. P. Janiūnas, 128 W.
49th St.

Ohio Valstijos Kom. Partijos Kandidato ir
Platformos Užgyrimo Konvencija Liepos 17

j provokacija rūpėjo paaštrint 
santikius tarp Japonijos ir So
vietų Sąjungos, kad iššaukti 
ginkluotus susirėmimus Toli- 
muose Rytuose. Kiek .laiko 12~koje DirbtUVIŲ 

' praslinkus mes matėm naują 
| teroristinį pasikėsinimą. Vasi- 
lijev su savo pagelbininku 
štern ruošia užpuolimą ant 
Vokietijos atstovo Maskvoje. 
Del apsirikimo štern šaudo ne 
į patį atstovą, bet į vieną Vo
kietijos atstovybės tarnautoją 
(Tvardovskį) ir sužeidžia jį. 
Tuoj paaiškėjo, kad patį pasi
kėsinimą ruošė Lenkijos impe
rialistų agentai, kurie tam tik-1 
sljui panaudojo ir Lenkijos at
stovybės Maskvoj tarnautojus. 
Lenkijos imperialistų agen
tams tuo pasikėsinimu rūpėjo 

i paaštrint santikius tarp Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos, kad 

j paskui būtų lengviau įtraukt 
Vokietiją į karo avantiūrą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Tie du teroristiniai planai 
............. Jie tampriai 

rišasi su karo ruošimu ir To- 
lymuose Rytuose ii Vakaruose.

5. Tuojaus panaikinti io j Tolimuose Rytume Japonija 
“vai-’ km-iavo su Chinija, kad už-

ir priverstino darbo &r°bti Mandžuriįją^ ir Mongoli
jos dalį, sustipfint imperialis-

6. Tuojaus ištraukti nacio-1 ‘1 Pozicijas Chinijoje, Chinija 
anglies sri- i Padaryt labiau, priklausoma

Turi būti pilna teisei11“0 imller!alist>i ir llirm0’ ei' 
parodų iridėj nuo Japonijos ir kartu, kad 

■sustiprint frontą prieš Sovie
tų Sąjungą. 1 Čecho-Slovakija 
buvo labai suinteresuota, kad 
Japonija greičiau pradėtų ka
rą prieš Sovietų Sąjungą. Če- 
cho-Slovakijoj didėlis ekonomi
nis krizis, o kaito .'.metų Ji tikė
josi rast plačią rinką Japoni- 

karo

jimą plieno industrijoje.
3. Greita pagelba be jokio 

aprubežiavimo iš valstijos 
bankų del biednųjų farmerių;

. paliuosuoti biednuosius farme- , 
Akivaizdoje didėjančios be- rįus nuo taksų ir priverstino 

darbės, tęsiamo kapojimo^ ai- iškolektavimo skolų.
4. Įsteigti valstijoje fondą; 

finansavimui viešų darbų iri 
įkūrimui bedarbės ir socialės1 

^. apsaugos fondų; sukelti juos, 
11 panaudojant pinigus, paskir- red<šmingi. 

tųs militariniam ir pusiau ka-.
darbininkų riniam reikalam.

gų ir abelno darbininkų skur
do Ohio valstijoje, ateinantį, 
prezidento, valstijos ir pavieto1 
rinkimai yra didelės svarbos 
kiekvienam darbininkui L 
biednajam farmeriui visoje 
Ohio.

Vienas milionas < 
mūsų valstijoje randasi be dar-i 
bo. Mėtymai iš namų, mirtis kriminalio sindikalizmo ir 
iš bado, nuolatinis mažinimas katybės” i 

, pašalpos ir priverstinas dar-' įstatymą, 
bas yra vienatinė dalis bedar
bių. Dešimtis tūkstančių dar- nalę gvardiją iš 
bininkų padėta prie dalino tjes> 
darbo. Visų darbininkų algos,streiko ir pikieto, 
nukapotos iki gyvo kaulo. Tik c]ernonstracjjų įsimaišymo 
va nesenai vėl plieno darbmm-. mjesto; įeto h. valstijos p0. 
kam nukirsta 15 nuos. algos, j ]. .

l Darbininkai kovoja už tei- J ’ . v . ...... . *
sę gyventi; vieton duonos, jie1 Pnes ’mpenahstini karų,;

j vaišinami nuodingais gazais,! uz gyvumą Sovietų Sąjungos ir 
'policijos buože, milicija, Ame- Chinijos, masių.
' ■ • tiesio-1 8- Už teisę balsavimo vK

dabar Tau’miestas’"su Iginiu žudymu jų, šaudai iš į siems jauniems darbininkam,1. .... .. . ,.
ų, v uautu jau iiiiestas su ; s J J / Į JOJ ir tuomi sutiprilltl
0,000 gyventojų. Tai sos-. kapitalistų agentų puses. | pasiekus 18 metų. _ ! pramone

nė sovietinio Kirgizstano. j Ii’ prie to viso, nežiūrint vi- j 9. Tuojaus išmokėjimas ka- rri_  _
{šsipl.e'ia nauja pramonė: į -v — 
;raus gaminimo fabrikai, I kjase 
iinyčios, konservų gamyba, 
ių apdirbimas; keletas ply

nių, didelė elektros gami
no stotis. Budavojama antra 
>tis. Mieste išbudavota ei- 

» visokių namų, muzėjus, 
..ugštesnės mokyklos, knygy
nai, spaustuvės, ligoninės, dar
bininkų kliubai ir t.t.

• Kaundar, randasi Kazokijo- 
je. Šiaurinėje pusėje ežero 
Balkaš sovietiniai mokslinin
kai atrado turtingus sluogs- 
nius vario. ~ 
vario gaminimo kombinatas, dienos ten gerėja. 
Greta naujų kasyklų ir vario 
gaminimo fabrikų išaugo nau
jas miestas. 1932 metais So
vietų valdžia miesto reikalams 
yra paskyrusi 24,000,000 rub
lių. Budavojama milžiniška i 
elektros gaminimo stotis, kuri 
bus lygi “Dneprostrojo” sto-1 
čiai. Miestas greitai turės iki 
50,000 gyventojų.

Kandalakša, tai naujas mies- 1 
tas Karelijoje. Iki revoliuci-1 
jos Kandalakša buvo nedidelis

Tai sos- i kapitalistų agentų pusės. 
Ir prie to viso,

’sų taikos kalbų, kapitalistų 
i urmu kasdieną rengia

si karui. Militaris šalies biu- 
i džetas veik sudaro 90 nuoš. 
valdžios išlaidų. Ohio plieno, 
gumos, anglies, automobilių ir 
chemikalų industrijos yra vai-, 
džios priskirtos prie 12-tos ka- 1

reiviams bonų.
10 Už pilnas 

negrams. Prieš 
mą bei išskyrimą

Tai ant šito pamato darbi
ninkų klasės platformos mes, 

i raginame jus užgirti mūsų , 
I rinkimų kampani ją, išrenkant i 

r°šitas°visas rengimasis yra j du-delegatus į Ohio Komųnis-j 
labiausiai atkreiptas prieš tą Partijos rinkimų konvenci-j 
šalį, k|tr darbininkai, biednieji (d. liepos, 1932, 10 vai. 
farmeriai yra laisvi, prieš So- O'te, City Hali Auditorium, Ci-j 
vietų Sąjungą, todėl kad te- Uy Hall, Massilon, Ohio, 
nai kapitalizmas' tapo panai
kintas; bedarbės Rusijoje nėra kų organizacija Ohio valstijoj

mes nepareikalautume šioje 
šalyje. Vis daugiau ir dau*- 
giau darbininkų kasdieną stą, mQsų kovoj prieš i(apitalisti- 

da,b*n'nlw ,hf.j „į išnaudojimą.
; Prisiųskite delegatus į šią 

šmeižtai Į ]<onferenciją ir dalyvaukite 
. J lr | šioj didžioj kovoj už pageri

nimą savo būvio.
Draugiškai Jūsų. 
David Gorgon, 
Manadžerius,
Rinkimų Kam. Ohio.
Liet. Komfrakcijų Biuras

ja kovon už i
farmerių valdžia. Tai ve del i c v
ko visokį melai ir i
skleidžiami prieš Sovietus iri 
šiandien su Japonų grobikais i 
norima išprovokuoti karas, ■ 
kad sukriušinus Sovietų Są-1 
jungą.

Kapitalistų klasė mano pa- 
■įvejų sodžius. Po piliečių ka- vartoti mūsų klasės jaunimą^' 
ro Čionai išbudavota kaujos žiedą darbininkų klasės kovai, 
lentpjūvyklos ir miestelis pakilo 
iki' 12,000 gyventojų.

Dabar čionai budavojamas. Republikonų, demokratų 
chemijos kombinatas, trys ei- neprigulmingų (pav. Coxey iš; „ .
ektros pajėgų gaminimo sto- Massilon) ir socialistų parti-! Charles Minei butva pa
tys, kurios suteiks 264,000 ki- jos yra tos, kurios veda nuo- Pjoye savo pačią, o kuomet 
lovatų. Visos trys yra ant’latinę kampaniją prieš Sov. I policistas bandė jį suareš- 
Upis Niva. Pabaigoje antro Sąjungą. Jos palaiko sistemą I tuoti, tai nušovė policistą. 
penkmetinio plano bus miestas bado, teroro ir negrų lyncia-jDar paskui pašovė du žm.O- 

..... 1 ‘ nuo8U 100,000 gyventojų ir vie- vimo. 
nas iŠ svarbiųjų centrų šiau
ryje.

Apart šių miestų, dar yra iš- 
. budavota ir budavojama se-, 
kenti socialistiniai miestai: !

NEW YORK.—šią savaitę 
kairioji Kailiasiuvių Unija-bu
vo "išvedus streikan darbinin
kus ir darbininkes dar 15 kai- 
liasiuvyklų. Iš to skaičiaus 
jau laimėta streikai dvylikoje 
šapų; trijų likusių šapų dar
bininkai dar energingai tebe
veda kovą. O prezidento 
Hooverio paslas Ch. 
drįsta pliaukšti, būk

1 niekur nelaimėję nei 
streiko...

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, ’
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

. Belle Grove, Box 108, 
i Dracut,

Pirminin. pagelb. J. Daugirda,
29 Whipnlc St.,

" Lowell, Mass. 
Finansų .raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass. 
Pro tok. raštininkas V. Mikalopas,

973 Central St., Lowell, Mass. 
Iždininkas S. Paulenka,

500 Lawrence St., 
Kasos globėjai: J. M.

42 Tyler St., 
ir A. Raudeliunas,

75 Union St., 
Maršalka M. Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell, 
Draugystės mėnesiniai i 

mai atsibūna kas antras nedčldienis Į 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas,

* V*lOy»a 1931 dietom:
Pirm. W. Gelusevičia, 51 Glendale St.
Pirm, paeglb. A. Sauka, 

256 Atnel St.
Nutarimų rafit. J. Stripinia, 

49 Sawtelle Ava.
Turto raJt. K. Venelauekia.

12 Andover St.
Ligonių rafit. M. JazukeviCla.

153 Amee St.
Iždininkai! M. Mtfikinli, 

9 Burton St.
Iždo globfijai: P. Krufiae. 141 Sawtelle Aee..

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bala- 
vičia, 86 Wol>ster St. 
Maršalka A. Barkauckae, 
102 Hantinglon St. 
Vial Montall. Meka.

Lowell, Mass. pjTTSBURGHO 
Karsonas, 
Lowell,

Lowell,

IR APIELINKĖS 
PRIESFAfilSTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 854 Marguerite 
Ave.,: Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 
ii, iviass. Broadway, Pitcairn, Pa.
susirinki- prot. sekr. A. K. SliekienS, 8121 El-

* | roy Ave., Pittsburgh, Pa.
1 Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress Su, 

Carnegie, Pa. . 1
Fin. seki-. J. Urbonas, 1925 Harcum 

Way, S. 8 Pittsburgh, Pa,

Karpenteriai Šluoja Lauk 
Kompaničnus Vadus

VAIDYBA 1931 METAMI 
V. Celu^evrCMus. 51 Glendale 
pnpe’.b M. Miškini*. 9 Burton St. x 

refit. .1 Stonkus. 20 Faxon St. .<■ 
rafit. J. Stripinia, 49 Sewtell Ave.

Petrauskas, 22 Merton St. 
. Baronaa. 20- Faxon St. ■». 
F. Alusevi^fn. 18 Intervale 

Mnliulaitis, 57 Arthur St-: S.
Mnrfialka

Pirm.
Pirm.

, I'f.rafiu
Finnnai)
Iždininkus Ig.
IJfroniv ra St. A
Iždo Globojai:

St. ; S.
Petrnvičin, 702 N. Montello St.
P. KruAaa. 141 Sawtell Avė.
Visi Montelln. Mrar.
Draugija r.usirinkinni* laiko kiekvieno mi

ndo pirmi} Reredą. 7-tą vai. vakare, Lietuvių 
TautiSknm Name.

STATEN ISLAND. — Kar- 
penterių Brolijos lokalas 20- 
tas perrinko viršininkus, išmes
damas senuosius vadus, einan
čius su pardavikišku unijos 
prezidentu Hutchensonu. Tai 
yra eilinių narių laimėjjmas 
prieš kompaničną va

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Tuo pat metu Lenkijos im- . ...... ...... ..................... . —... ....—

i • j • i perialistų agentai imasi ruoš-i „ . lygias teises J. _ .. PAGERBe GARSUt• tis čia Vakaruose. Pas Lenki-1 'Jim-Cro.wiz- . ., >.., . . INŽINIERIŲIją gana įtempti santikiai su j
negrų. i Vokietija. Tai daug kliudo su-1

! darymui stipresnio fronto’prieš j MASKVA. — Sovietų val- 
Sovietų Sąjungą, lodei Len- tinkamai pagerbė Ale- 
kijos imperialistų agentams' xancĮer Winters, vyriausį 
ir parūpo rast būdus, jkad pa- > “]jnieprostrojaUS” elektros 
astrint santikius tarp Vokieti-1 , • • T-

i. • o • 4 o • * t - istoties inžinierių. Jis tapojos ir Sovietų Sąjungos. Jei-i ... M v1
i . . . . .. . l . . i paskirtas Sunkiosios Pramo-Į del teroristinio pasikėsinimo i1 _ . .
Į Maskvoj tie santikiai būtų pa- nes vice"komisaiu. 

T^. , . , . .... I aštrėję, tai tuomet palengvė- “Kiekviena lietuvių darbiniu-1 . . .j tų Vokietijos įtraukimas į ka-! NUSIŽUDĖ ANT 
j ra prieš Sovietų Sąjungą. Len-1 PALIOS KAPO 
i kija gi svajoja pagTobt Sovie- ■ 
tų Ukrainą ir Sovietų Baltaru- į 
siją. Pagalios paskutiniu me- į
tu vėl imperialistų agentai i Biznierius John Kelso, 69 
smarkiau pradėjo kurstyt ka-i metų amžiaus, nuėjo į North 
ra prieš Sovietų Sąjungą. Ru- Burial Ground kapines ir 
su baltagvardietis Gorgulov ant savo pačios kapo nusi- 
užmuša Franci jos prezidentą Į g0Ve. Kelso buvo žymus vie- 
Doumerį. Pats Gorgulov ar-; tos buržujus politikierius. 
,šus komunistų priešas, dalyva-1 ______________
vo baltagvardiečių armijoj, bu-1
yo prisidėjęs ir prie čecho- UŽMUŠĖ GRIAUSTINIS 

Valstijos j 3 ] 0 v a kijos socialdemokratų 
Kompartijos I partijos, paskutiniu metu fa

šistas ir imperialistų agentas, j 
Kaip jis pats pareiškė, šaudė,

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 8136 
Keystone—Main 1417

PROVIDENCE, R.
A. LUTVINAS

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

BURGOS, Ispanija.—Bir- 
iIželio 29 d. čia siautė didelė 

į Doumerį, kad atkeršyt už jo perkūnija. Užmušta /s

įvairių karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sužalęs, gausi 
žilumos j va Ii.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. A. LUTVINAS

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 3-87M

!nes, bet ir pats krito 
Tiktai Komunistų Partijos kulkos.

platforma yra kovos platfor
ma, ]
ri remti. Mes kovojam už:

1. Bedarbės ir soc. apdrau-

BOMBAY, Ind. — Birže- 
kaltę už -tą prezidento užmuši- Įi0 29 d. naujam susikirti
mą ant... Kominterno. Tie:me taiipe indusų ir mozle- 

mų vienas žmogus užmuš
tas, o 37 sužeisti.

tyra, Kramatorsk, šachty, čiais valstijos ir 
Maineft, Mikojan-šakar, .

jlĮ, Tifais, Ridder, Emba ir! jaunuolių.
piritų. . i !
au tik šis trumpas ąprašy- pojimą.
f atskirų miestų gali paro- skelbtą

mą ant. . . Kominterno. 
provokaciniai gandai turi aiš
kaus tikslo— kurstyt karą.

Imperialistams visos prie
monės geros, kad tik atsiekt 
savo tikslą—sukurstyti karą, ir! 
kad už tą karą kaltę būtų ' 
lengviau mest ant Sovietų Są
jungos.

Aiškus dalykas, kad balta
gvardietis Gorgulov su Khmin- 
ternu nieko bendro neturėjo ir 
negalėjo turėti. Kominternas 
nepritaria ir negali, pritarti 
tiems, kurie karą kursto, kurie

ŽUVO KETURI VAIKAI

WHEELOCK, Vt. —Bir
želio 28 d. Cloukių vištiny- 
čioj įvyko baisi eksplozija, 
kurioj žuvo keturi vaikai— 
8, 6, 4 ir 3 metų amžiaus. 
Vaikai vištinyčioj rado ke- 
na parako ir uždegė jį.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

D R. Z I NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliotu — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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VIETINES ŽINIOS
Sukatos Vakare Visi į 
“Laisvės” Svetainę

Draugai brooklyniečiai

Tarpt. Darb. Apsigynimas l Sumuštas Šmeižtas prieš 
Komunistus, {tariamus 
Nekentime Žydų

Smarkiną Kovą prieš Dies 
Deportavimo Bilių

1' ’ atvykusieji svečiai iš kitų mies 
tų! Visi būkime “Laisvės” 

' svetainėj subatoj, kaip 7 :30 v. 
vakare.

Galėsime pasimatyti su savo! 
senais draugais ir taip pat su ' 
drauge Menkeliuniute, kuri i 
nesenai sugrįžo iš Italijos. Ji
nai bent asmeniškai 
daug ko naujo apie

Uždraudė Šiaučiams 
Pikietuot Užstrei- 
knotas Dirbtuves

blekinę nuo pieno, ir išdaužė 
langą po num. 454 Graham 

Į Ave., už ką liko areštuotas, 
į Bus teisiamas už netvarkų pa- 
! steigimą.

i (Daugiau Vietos žinią 5 pusi.)

SUSIRINKIMAI

NEW YORK.—Tarptautinis; NEW YORK.— žydų Tele-
Darbininkų Apsigynimas ture-; graph žinių Agentūra pasklei- 
jo nariais skaitlingą mitingą dė šmeižtą, būk komunistai at- 
trečiadienio vakare, Manhat-; stovai Prūsų seime balsavę už 
tan Lyceum svetainėje. Tai i fašistų sumanymą konfiskuot darbininkų gyvenimą 
buvo mobilizacinis susirinki- ■ turtą visų žydų, kurie apsigy- 
mas delei pasmarkintos kovos I veno Prūsijoj po 1914 metų 
prieš Dies bilių senate. Kalbė- rugpjūčio 1 d. Vietinis socia- 
jo drg. W.' W. Weinstone, D.; lįstų dienraštis “Forward” iš

spausdino net specialį redakci
nį straipsnį, smerkdamas ko- Į 
munistus už v anti-semitizmą,; 
tai yra už neapykantą prieš;
žydus.

Dabar “Freiheit” gavo nuo j 
savo korespondento Leo JCatz j 
pranešimą iš Berlyno, kaip iš- 
tikrųjų buvo. Pasirodo štai, 
kas Hitleriniai fašistai davė' 
seimui įnešimą konfiskuot žy-; 
dų nuosavybę, kaip kad viršuj ; 
minėta. Komunistai atstovai 
padarė pataisymą — išbraukt 
žodį “žydų”, o vietoj jo į su-; 
manymą įdėt, kad būtų kon-l 

buvusiu ku- c 

kapitalistų ir tur
tingų žemės savininkų,” arba 
dvarininkų.

Komunistų pataisymą fašis
tai sumušė didžiuma balsų. O

lengvai j j panau- 
laužymo bet pa- 
streikų. Ateiviai 
būtų gąsdinami 

pikietavimą,

suteiks mums vieną ar dvi 
neles.

BROOKLYN. — Trečiadie
nį buvo įteikta teismiški in-• 

j džionkšinai s t r eiliuojantiems | 
i čeverykų darbininkams I. Mil-! 
! lerio ir Gellerio šapų. TaigJ 

pasakys I indžionkšinais yra uždraudžia- įVyk« pim^dienį, 4 dieną liepos (Ju- 
V- ma pikietuot dirbtuves ir net i l.v), po numeriu 399 Glenmore Avė., Italijos I, ... .... . . _ 7:30 vai. vakare. Visi nariai daly-I ■» Ir t r 4- Ir- i w-» i •» r* niTrxlo 1 z> 1 - . .... - ..

ir gal 
dai-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
WOODHAVEN

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
13 kuopos mėnesinis susirinkimas

K. Menkeliuniutč

Workerio redaktorius, narys 
Kom. Partijos Centro Komite
to, nurodydamas pavojus, ku
riais gręsia tas bilius ne tik 
ateiviams, bet ir visam Ameri
kos darbininkų judėjimui. Jei
gu Dies bilius taptų įstatymu, 
kapitalistai 
dotų delei 
prasčiausių 
darbininkai
deportavimu už 
už priklausymą prie kairiųjų 
unijų arba prie kovingos opo
zicijos Am. Darbo Federaci
joj ir t.t. Bet labiausia jis būtų
pritaikomas prieš komunistin. fiskuota nuosav. 
ateivius darbininkus. Su toxnigaikščių 
biliaus pagelba buržuazija no
ri ateivius darbininkus pavers
ti į streiklaužius; Dies bilius 
taipgi tarnautų kapitalistams

t delei darbininkų numalšinimo kada ėjo balsavimas, tai “de- 
ir įgąsdinimo, taip kad išnau- mokratiniai” atstovai ir sočia-i 
dotojai galėtų ramiau sau; listąi buvo prasišalinę iš sei- 
rengtis prie imperialistinio ka- mo. Jeigu jie būtų dalyvavę rZ'’7]'."’ ’

ir išvien balsavę tuo klausimu !
Daugelis darbininkų dalyva-u.su komunistais, tai fašistų įne-;

ro.

vo diskusijose; priimta pro
testo rezoliucija su reikalavi
mu, kad senatas atmestų tą 
reakcinį bilių.

Rašytojai Reikalauja 
Paliuosuot Foster: te

RoL

Šimas būtų atmestas.

Ex-Policmanas Žmogžudis 
ir Plėšikas

laikyt susirinkimus svetainė
se netoli minimų dirbtuvių.! ją narių j Susiyįcnijimą. 
Todėl vakar Gellerio streikie- 
riai laikė savo mitingus jau 
“L.” svetainėj, kuri yra jiems 
duodama veltui. Jie, kaip ir 
Millerio streikieriai, nusitarė 
tęsti pikietavimus ir daryt juos 
dar skaitlingesnitis, nepaisant 
teismiškų uždraudimų ; jie pa
siryžę sulaužyt indžionkšinus.

Reikia kreipti domę, kas vy
riausiai išsirūpino teismiškus 
uždraudimas prieš tuos dar
bininkus, kurie vadovybėj kai- Į 
riosios Industrinės Unijos ko
voja prieš uždarbių kapojimus. 
Tą padarė prezidento Hoove- 
rio agentas, Charles Wood, 

i kuris yra specialiai siuntinėja- 
i mas laužyt streikus po prie- 
; danga “darbininkų sutaikymo 

lengvos ! su darbdaviais.” Tai jis treje- 
vasaros jtas metų atgal privertė 58- 

mažo'nias čeverykų kompanijas su-!
i laužyt sutartį, kurią jos buvo 
padariusios su kairiąja unija;

! tuomet jis pats, asmeniškai, 
kaip ir dabar, yra fabrikantui 
komandierius delei šiaučių I 

J. L. sL’eikų laužymo. O preziden-;
, tas Hooveris, utokis • niekšiš- i 
Įkus darbus darydamas per 
! savo agentus, visltiek paskuti-1

Laike pagamintos 
vakarienės, tinkamos 
sezone, pasiklausysim 
koncertėlio, kurį išpildys se-, 
kauti: A. Višniauskas, bari
tonas, iš Bayonne, N. J.; Ai- ; 
do Choro Merginų Sekstetas; 
drg. P. Pakalniškis, tenoras: i 

jEndziulis, smuikininkas; c._
, mezzo so p ra- į 

į no, ir nauja dainininkė, A. Kli- į 
' maitė, lyriška soprano.

Todėl, draugai, nepamirški-į n,am® sav0 manifeste veid- 
i te ; visi į “Laisvės” : 
isubatos vakare, o ant rytojaus 
Į į “Laisves” pikniką!

maspetii, n. Y—Buvęs fflulkinanii “Stebūklinga” 
policmanas Herman Westen-!p iii d v v* • 
burg, norėdamas išplėšti Gulf Gydykla DHZliyClOJ 
Oil Kompanijos “seifą, 
dner ir Maspeth Avės., 
nai primušė naktinį 
John Kingą, versdamas jį pa- p 
rodyt, kaip “seifas” atsidaro. 
Sargas jau mirė.

Negalėdamas “seifo” atsi- 
daryt, ex-policmanas su vieno 
sėbro pagelba išsirito jį į gat
vę ir norėjo nusivežti 
tapo areštuoti. Bet 
dis 
tai

Jungtinėse; 
legalė (tei-1 ’ 0 . 
drg. Foste-|pusei met^ 

kandidato; ----

; abudu 1 
žmogžu- 

ex-policmanas tegavo tik- Į 
12 ir pusę metų kalėjimo 
tą dvigubą piktadarystė 
sėbras nuteistas trims

NEW YORK. — Theodore 
Dreiser, Sherwood Anderson ir 
Dos Passos, visoj Amerikoj pa
garsėję rašytojai, vardan Na- 
cionalio Komiteto delei Poli
tinių Kalinių Apgynimo, mu
šė telegramą trečiadienį Ca- 
lifornijos gubernatoriui
phui, protestuodami prieš ar
eštavimą drg. Wm. Z. Foste- 
rio, Kom. Partijos kandidato 
į prezidentus, ir reikalaudami 
tuojaus jį paliuosuot. Savo 
proteste jie nurodo, kad Ko
munistų Partija 
Valstijose skaitosi 
sėta); areštavimą 
rio, tos Partijos
Los Angelese, jie vadina “ne-[n n . . . v. n .
pateisinamu;” sako, kad tuo- rora BrooklymeciŲ diiimta 
mi yra labai pasipiktinę ne tik “Baltąsias VerMs” 
jie trys patys, bet šimtai žy- 
mių Amerikos rašytojų, pro
fesorių ir mokytojų; ir pra
našauja, kad jeigu Fosteris ne-i 
bus tuojaus paliuosuotas, tai 
dar tūkstančiai visoj šalyjv^tos 
į protestus prieš tokį 
girną su drg. Fosteriu.

NEW YORK.—Episkopalų 
mirtt-. £t Mark’s bažnyčioj prie Bo- 
snrgą j wery Įap0 atidaryta' “stebūk- 

.inga” klinika, arba “dūšių gy- 
, dykla.” Kunigai Groff ir Cow- 
Į les duoda “ligoniams” 1 
tai rudo skystimo 
Tuo pačiu laiku kalba kaip ii 
kokią maldelę, kad “ligonio” 
nervai nusiramintų;
‘nesirūpintų ir nieko nebijotų.’ į buotis 

j Viena caristė rusė per laik
raščius pasiskelbė, kad tos ce
remonijos jai daug pagelbėjo 
pasiliuosuot nuo išgąsčio, kurį 

j jai įvarė bolševikai per revo- 
I liuciją. Randasi ir šiaip ap- 
i mulkintų žmonių. Gali būt, 
i kad minimas “eleksiras” yra

sveįajnę i mainiškai šneka, kad jis sto
jas už augštas darbininkams 

i algas.
Demokratų kontroliuojama 

Į miestinė New Yorko valdžia su 
j savo teismais ir policija, ir su 
socialistų partijos pagelba, nei 
kiek neatsilieka nuo republi-! 
konų kas liečia laužymą strei
kų, šaudymą streikierių ir bu- 
d'eliavimą bedarbių 
frantų.
Duokite Valdiškiems

demons-

Streik-
kokio Kužiams Atsakymą; Remkite 

eleksiro.”! Komunistų Partiją!

ir

BROOKLYN.—Virginia Me- 
lanzaskaitė ir Marė Lubuskai- i i

Į tė, jaunos merginos, buvo at- j 
važiavusios iš Bridgeport©, ! 
Conn., darbo jieškoti. Kaip tai i 

‘prie jų prikibo James de Vito 
Į ir jo pati, gyvenantieji ant 
Maujer St. Gražioji! iš pra
džios prisikalbinę merginas, 
paskui paėmė jas į prostituci
jos nevalią; pardavinėjo jąsias 

NEW YORK. - šį šeštadie-j vyrams’ Kf-da’ pagal'aua’. V j 
. , ... .. .v v. . I ginos pradėjo sirguliuoti, tadnį bus didelis įsvaziąvimas 

naudai “Hunger Fighterio,”’;
angliško bedarbių organo. Tuo
mi bus pažymėta dalinoji Be
darbių Tarybų laimėta perga
lėj priverčiant miesto šelpimo 
biurus riatsidaryt registravimui 
naujų bedarbių, jieškančių 
greitos pagelbos.

Kad, tačiaus ,apsunkinti ga
vimą pašalpos, miestiniai biu
rai įvedė naujas ceremonijas. 
Pakiša bedarbiui keturių pus
lapių blanką; jis ją turi išpil
dyt ir pas notarą paliudyt, 
užsimokėdamas už tai 25 cen
tus. Blanka su savo klausi
mais klausimėliais stengiasi iš
gauti visas smulkmenas apie 
pirmesnius bedarbio užsiėmi
mus, jo šeimyną, gyvenimo 
vietas ir t.t.

“Hunger Fighterio” 
Išvažiavimas

pasiel-

Komunistų Partiją!
Darbininkai! Tatai jums tu

ri būt pamoka šiame priešrin- 
kad jis ! kiminiame laikotarpyje dar- 

tiktai už Komunistų j 
Partiją, kaipo vienatinę parti-! 
ją, kuri teisingai iš viso peties Į 
kovoja tiktai už darbininkų! 
reikalus.

Ateikite Kom. Partijai tal
kon—rinkti jai reikalingus 
piliečių parašus. Užeikite va-' 
karais į “Laisvės” raštinę;

i kokis kenksmingas, nervus ap- j gaukite nurodymus ir sykiu su 
migdantis vaistas, 
“po išgydymo 
pasijusti dar bloginus, :

I pirma. Bet tie kunigai, vir-! registruosite savo protestą 
itę “daktarais,” 1 
i nį, kuris šiais krizio 
i buvo jiems labai nupuolęs.

kur toliau j kitais draugais traukite rinkti 
žmogus gali : Parašų delei Komunistų Parti- 

negu|J°s kandidatų. Tuomi jūs už- 
hv.A.l d vir-1 registruosite savo protestą 

kelia savo biz-|Prieš reakcinę kapitalistų val- 
laikais Į^žią ir prisidėsite prie parėmi- 

klasęs |! mo vieninteles savo 
Partijos.

Areštavo 3 Jaunuolius už 
Mitingą su Policijos 
D:-:otu Leidimu

NEW YORK.—Trys jauni I 
darbininkai tapo areštuoti už 

i jos, lydimos De Vito, nuėjo j dalyvavimą Jaunų Komunistų 
ir^e; bet Lygos mitinge atvirame ore, 
“geradė- Clinton ir Rivington Sts. Nors 

pačia mitingui buvo duota policijos i

St. Catherines ligoni 
čia susipyko su savo ‘ 
ju,” kuris paskui su 
tapo areštuoti už “baltųjų ver- leidimas, bet vietiniai biznie- 
gių” gaudymą delei paleistu- i riai paveikė į policiją, kad iš- 
vystės. draskytų mitingą. Vienas nu

teistas penkiom dienom kalė
jimo, kitas vienai dienai, o 

i trečias, kurį policmanas bjau
riai sumušė, paleistas be teis- 

i miškos bausmės/su persergėjF 
mu, kad “pasitaisytų.” 

ir Į 
policija suruošė didelę laidotu-' 
vių parodą mirusiam katalikų 
kunigui Duffy, buvusiam lai
ke karo kapelionui, Amerikos 
imperialistų įrankiui, kuris bu
vo gavęs pustuzinį medalių už 
kareivių drąsinimą smarkiau 
mušt vokiečius .

Rep.

KARIŠKO KUNIGO MILITA- 
RĖS LAIDOTUVĖS

NEW YORK.—Armija
Apipiešė 92 Metų Našlę

NEWARK, N. J.—Piktada
riai įsiveržė į 92-jų metų naš
lės C. La Ferros kambarius 
ant Sheffield Ave.;« guma už
kimšo jai gerklę, surišo ran
kas ir kojas; išplėšė $3,000, 
visą jos turtą, ir pabėgo.

, vaukit susirinkime ir atsiveskit nau- 
\ ‘. ,. Taipgi ne-

1 pamirškite pasimokėti duokles, kad 
nebūtumėt suspenduoti laike ligos ar 
mirjies.

K. Jankaitis.

EAST NEW YORK.
LDSA 111 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks 30 birželio, pas drau
gus Bieliauskus. 88-31 76th St., pra
sidės 8 vai. vakare. Visos draugės 
pribūkite į laiką, nes turime svar
biu reikalu aptarimui.

Z Sekr. 'r. V.
(154-155)

IŠRANDA VOJIMA1
PASIRANDAyOJA fornišiuotas kam

barys, atskiras Įėjimas, maudynė 
ir visi parankumai. Žiemą apšildo
mas. 38 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

(154-156)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA užeiga geram stovy

je iš priežasties savininko nesvei
katos. Savininką galima matyt po 
pietų. J. Budavičius, 644 Driggs 
Ave., kampas Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(154-156)
Parsiduoda Saldainių Storas
Parsiduoda už prieinamą kainą Į 

saldainių krautuve. Vieta gera ir 
biznis gerai išdirbtas. Pragyvenimas 
galima gerai padaryti. Kas nori ga
li pirkti visą biznį, o jeigu ne, tai 
galite eiti Į pusininkus, tai yra pirk
ti pusę biznio. Kreipkitės 510 Ma
rion St. ir kampas Broadwav, Brook-

(155-161)

j PAJIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU
Aš Paulina Urbanavičiūtė pajieš- 

kau savo dėdės Antano Malaškevi- _ 
čiaus. Paeina iš Alytaus apskričio, Į * 
Telksnių kaimo. Pirmiau gyveno Į į 
Philadelphijoje. Meldžiu paties at
sišaukti, arba kas žinote praneškite 
jo antrašą, už ką būsiu dėkinga. 
Paulina Urbanavičiūtė, 1529 Hoff St. 
N. S. Pittsburgh, Pa.
? (155-157)
NORIU gauti darbą kur prie restau

racijos, prie dženitorystės, ar kur 
ant l'armos. Nusimanau apie meis- 
terystę prie pataisymų apie namus. 
Juozas Stačiokas, 229 Grand St., 
Brooklyn, N. Y .

(154-156)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniai s 

tik susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniikaa rynj ir 

moterų liga* kraujo ir ode*. 
Padarau iityrinią kraujo ir ilapuma.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 8#J 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i 

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lack wanna 4-2,180

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite/

SAVININKAIJMARČIUKAI j t >
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas j <
214 Bedford Ave. Brooklyn, N, Y* 

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint. ----

v >oc mm mm ** ** ** mm v v v v v v v v v v v v v v w w
S ■ — -----NOTARY 

PUBLIC
TEL. STAGG 

2-5043

(NCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: W 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia ; | 
PAS1UNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ II 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, || 
KURIUO PATĄRNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA, VIETĄ, SAVO T,
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' T

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES J 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. t \

I Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, 

lar bi ką iš auksinių 
nokite, kad pas mane 
sipirksite.

pas mane

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

LATK-
NAU-

MADOS

Į ĮVAIRŪS
I RODŽIAI i
Įjausios
I UŽ PRIEINAMĄ J
į KAINĄ '
I |
I Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
I žius ir kitus papuošalų daiktus. Į 
i Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ‘ !
? Williamsburgiečiams, kuriems« 
■ pertoli pas mane atvežti pataisy

mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu į “Laisv 
kėsite “Laisvėje.

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

JONAS STORES 
Fotografas n t

Šiuomi pranešu savo kostume 
riams. kad perkėliau savo studiją 

_ naujon vieton.
m " po n ikm e r i r 

. 6J 2 Marion St 
kam?. B r o a c 
way, Chaunce 
Street stoti 
Brooklyn, N. I

Naujoj vieto 
studija dauj 
geriau įrengta 
todėl paveiksią 
padaromi kuo- 

---- puikiausiai.

JONAS STOKES
S12 Marion St., kampas Broadway 

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

Jūs užsimo-

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Norėdamas Kalėjimo, 
j Išmušė Langą

BROOKLYN. — Antonio 
Lomandos pati Fannie buvo 
išėmus warrantą areštuot savo 
bedarbį vyrą- už tai, kad jis 
neduoda jai užlaikymo. Bet 
jis ir pats norėjo būt areštuo
tas, kad gautų kalėjime pa
valgyt. Todėl pasiėmė tuščią

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas L
Garankščiuotos krau- - vA/A 

jagyslės, niežinti ek- MS
žyma, kojų skauduliai U/Įl/j
ir skausmingi kojų su- K/lįy
tinimai, paeinanti nuo y*L J
gyslų įdegimo, yra gy- Y//U

domi be
DR. O.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ 'tDIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BR00KLYN, N. Y.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

operacijų Jffjį
MEYER

208 West 54th St.
New York City

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

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

“LAISVĘ.”

DEKAVOJU PACIENTAMS
Maudymosi Sezonu 

Coney Island
Geriausia Lietuvių Užeiga

Čia galite persirengti, eidami j 
maudynes, skaniai užsikąsti ir pa- 
sirandavoti kambarį. . Patarnavi
mas geriausias ir teisingiausias.

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich vir K. Galiūnas

FILURIN
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

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 įčirškinimais

ir

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.

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

vakare
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