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Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

cagos dienraštis “Vil-
rašo:
•želio 28, baigiant spau-'
1 “Vilnies” birž. 29-tosi 

amos laidą, atpyškėjo apie 
izinas slaptos policijos. Vi- 
is spaustuvės darbininkus j 

susivarė į svetainę, kur ėjoj _ ’_______________
Bedarbių Tarybos 15-to sky-1

,... j . . $600,000,000 Trustasarbininkų terorizavimas. J,. n • n 1 
Nužiūrimus šnipai kaman-j Eina Prie Bankruto 

inėjo atskirame kambaryje, 
uom tarpu į svetainę atėjo 
. Kraucevičius, “Vilnies”

Į resyverio rankas perei
na Insullo trusto National 

faktorius. Jį išklausine- Electric Power kompanija, 
‘atskyrė prie tų, kurie j kuri kontroliuoja elektros 
laptai policijai buvo nužiū-! jėgą visose rytinėse ir vidur- 
*imi. Vėliau atėjo ir kitas; vakarinėse valstijose nuo 
edaktorius, d. Krakaitis. Floridos iki Maine. Kompa- 
į tuoj apspito slaptos poli- nijos kapitalas siekia $600,- 
ijos agentai, nusivedė į at-į 000,000. 
kirą kambarį, išklausinėjo.!
Terorizavimas ėjo virš 
įsvalandžio. Pašau kta' 
■atrolka.” Išsivežė 11 
•augų. Ant rytojaus, bir- 
lio 29, visus iškamantinė-! 

paleido. Sulaikė vieną1 
< d. Kraucevičių.

Streikuoja Meksikos
Geležinkeliečiai

,200,000 VAIKŲ PALEIS 
TA Iš MOKYKLŲ

NEW YORK. — Su bir
elio 30 d. šio miesto 1,200.,- 
00 vaikų baigė mokslo me- ninkai. 
us ir pradeda “vakacijas,” 
urios tęsis apie pustrečio ’ 
lėnesio. Bet ne visi galės 
'Jaugtis. Didžiumos na-i 
uose viešpatauja alkis. Al-1 
ni kūdikiai spirgės did- 
esčio karštam ir tvankiam j 

per vasarą.

MEXICO CITY. — Mek- 
jsikos Nacionalio Gelžkelio 
pulmanų ir miegamųjų va
gonų patarnautojai išėjo į 
streiką prieš užsimojimą nu
kapoti jiems algas ant 10 

jnuoš.
Taip pat streikuoja Mexi- 

ico City gatvekarių darbi- 
__  Kova eina jau penk- 
diena.ta

NUKAPOJA ALGAS
SMULKIEMS TAR

NAUTOJAMS

APGAVO BEDARBIUS
MOKYTOJUS

NEW YORK. — Apie 50 
edarbių mokytojų gavo “te- 
egramas,” kad pasirodyti 
liestu švietimo tarybos ofi- 
e del paskyrimo į darbą, 
anoma, jie greitai skubino- • « • a « * - a

WASHINGTON. — Kong- 
I resas priėmė ir Hooveris pa
sirašė taip vadinamą “eko- 
!nomijos bilių.” Būsią sutau- 
;pyta $150,000,000 išlaidų. 
Bet tas sutaupymas bus lė
šomis smulkiųjų valdžios 
tarnautojų. Pasirodo, kad 
visas $100,000,000 sutaupo
ma nukapojau t algas ma
žiausia apmokamiems tar
nautojams. Pagal šitą bilių,

Telephone Stagg 2-3878

%
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Areštuoja darbininkę streikierką.

Dovana Kapitalistams, 
o Špyga Darbininkams

CHINIJOS VALDŽIA SICLdSSSR.

SUTARTI IR RYŠIU ATNAUJINIMĄ

MASKVA. — Sovietų val- 
šiandien! paskelbė, kad ji gavoi i, bet nieko negavo.' Pasi- net ir tie, kurie šiandien n/ia pasKeioe, <aci ji gavo 

rodė, kad tos telegramos bu- gauna tik $1,000 j metus, bus nuo^Chimjos valdžios pasiu
vo apgavingos. Atsirado priversti imti vieną mėnesį į. nepuolimo 
žulikų, kurie paėmė telegra- nemokamų “vakacijų”. Tai Autai tp . l aip pat Nankm- 
finės popieros, mašinėle yra niekas kitas, kaip tik ,2° valdžia jau siūlo atnauji-finės popieros, 
parašė kvietimą, su pažymė
jimu, kad priėmėjas telegra
mos turi užsimokėti už tele
gramą. Šitaip žulikai pasi
darė kelis dolerius pinigų.

algų nukapojimas. ■ nimą diplomatinių - rysiu 
i tarpe Sovietu Sąjungos ir

MERGINOS PAMĖGDŽIO- Chinijos. Vadinasi, Nankin- 
JA VYRUS PRIE BULIŲ Į?° valdžia turi dabar gerti

iš to paties uzbonft, į kurį

metai atgal prispjaudė. Ji 
sutraukė tuos ryšius, ji iš- 
terorizavo Sovietų atstovy
bę, o dabar priversta atsi
klaupti ant, kelių ir prašy
tis. Chinijos liaudis iš 'vie
nos pusės ir Japonijos nuo
latos puolimas iš kitos, pri
vertė Chiang Kai-sheką nu
sileisti.

ROCKEFELLERIS IŠLEIS 
MILIONĄ DOLERIŲ

TARRYTOWN, N. Y. — 
Del Rockefellerio bado nėra. 
Jis nutarė išleisti milioną 
dolerių ant savo nuosavy
bės del jos pagražinimo.

PABRANGS SIUNTINĖJI
MAS PAŠTA

MADRID.—Ispanijos jau
nos merginos pradeda lavin
tis kovos su Dūliais sporto. | 
Kai kuriuose miestuose val
džia jom uždraudžia tai da-,ĄLj)£jj 77 Kuopos Susirin-

Cliffside, N. J. Sušaudė du Kareiviu

ryti. Seniau tik vyrai už
siimdavo šiuo beprotišku 
sportu.

kimas ir “Laisvės” 
Piknikas

Jau meta iš Darbo
NEW YORK. — Kongre

so priimto ir Hooverio pasi- 
Jungtinių Valstijų pasta rašyto taip vadinamo “eko- 

skelbia, kad su liepos 6 d. n0.1J’1Į0S. Diliaus” vaisiai jau 
pabrangs laiškų siuntinėji-1 reiškiasi, šitame mieste iš 
mas. Ant paprasto laiško: įvairių federalės valdžios 
vietoj 2 centų pastos ženk- °psU pavaroma 169 darbi- 
lėlio reikės dėti trįjų centų, ninkai. Jie patenka j bedar
ant “air mail” vietoj 5c, rei- bių armijų ir turės badauti, 
kės lipdyti 8 centų. ;Tai daugiausia senyvo am- 

_ r įži^us darbininkai.
DEFICITAS FRANCUOS i---------------------

VALDŽIOS IŽDE NUSKENDO JAUNUOLIS
--------  I WATERTOWN, N. Y. — 

PARYŽIUS. — Pasirodo, Jaunųjų Krikščionių Susi- 
kad Francijos valdžios iž-! vienijimo prūde prigėrė 
de numatomas 6,500,000,000 Olin Lamb, 19 metų jaunuo-1 
frankų deficitas.--------------- lis. 1

Sekmadienį, liepos 3 d., 10 
vai. ryte, Mažeikos svetai
nėj, įvyks ALDLD 77-tos 
kuopos susirinkimas. Daly
vaukite visi nariai. Taip 
pat kviečiami simpatikai.

Po kuopos susirinkimo, 
kaip 1 vai. važiuosime 
Brooklynan į “Laisvės” pik
niką. Busas jau nusamdy
tas ir 25 draugai jau susire- 
gistravo važiuoti. Kurie 
dar nesate užsiregistravę, 
skubinkitės.

Girdėjau, kad lietuviai iš 
Engelwoodo, Hackensacko 
ir Hobokeno mobilizuojasi 
ištisais eskadronais mašino
mis važiuoti į pikniką.

K. Dzevečko.

LA PAZ, Bolivija.—Karo 
lauko teismas nuteisė mir- 
tin, ir tapo sušaudyti du ka
reiviai. Kiti du nuteisti vi
sam amžiui į kalėjimą. 
Valdžia juos kaltino šnipi
nėjime Paraguajaus naudai.

TRYS MERGINOS 
UŽSIMUŠĖ

UNIONTOWN, Pa.—Lie
pos 1 d. čia, trokui nusiri
tus pakalnėn, trys jaunos 
merginos ant vietos užmuš
tos, o vienuolika sunkiai su
žeista.

PRISIGIRDĖ BEDARBĖ 
DARBININKĖ

NEW YORK. — Central 
Parke į ežerą įšoko darbi
ninkė bedarbė ir prisigirdė. 
Pavardė nežinoma.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

WASHINGTON. — Hoo- 
jverio valdžia paskolina $3,- 
1390,000 del St. Louis-San 

 

i Fixhcisco gelžkelio bosų.

ai valdžios auka grupei 
kapitalistų. Tuo tarpu mi- 
lionai badaujančių bedarbių 
nuo Hooverio valdžios gail

ina tik pliką špygą.

Mainierių Mūšis su Ske- 
hais ant Upės Ohio
Birželio 30 d. įvyko susi

kirtimas tarpe streikierių ir 
skebų ant Ohio upės ties 
Powhattan. Skebai laive
liai bandė persikelti, bet 
juos pasitiko keli desėtkai 
mainierių. Ir ant upės pra
sidėjo kova. Bet skebams 

jpagelbon pribuvo nacionalė 
i gvardija su orlaiviais ir iš 
;oro pradėjo mėtyti gazines 
bombas į mainieVių laive
lius. Ir taip mainieriai ta
po nugalėti ir išblaškyti.

Socialistai ir “Federei- 
šiai” prieš Mooney

MILWAUKEE, Wis. — 
Frank Weber, šio miesto žy
mus socialistas ir Darbo 
Federacijos Miesto Tarybos 
sekretorius, atsisakė leisti 
Mooney-Scottsboro komite
to kalbėtojams aplankyti lo
kalus ir kalbėti tuo klausi
mu. Vadinasi, socialistai ir 
Federacijos šulai pasirodo 
Tom Mooney ir Scottsboro 
jaunuolių priešai.

Fašistinis Teroras 
Berlyno Universitete

BERLYN. — Hitleriniai 
fašistai, kurie save vadina 
“nacionalistiniais socialis
tais” pareikalavo, kad į 
Berlyno universitetą nebūtų 
įleidžiami žydai studentai. 
Kuomet universiteto virši
ninkai atsisakė išpildyti jų 
reikalavimą, tai tie fašistai” 
sukėlė riaušes. Veikiausia 
pats universitetas bus užda
rytas.

NUSKENDO TRYS 
ŽMONĘS

LITTLE FALLS, N. Y.— 
Birželio 30 d. čia automo
bilius įgriuvo į Mohawk upę 
ir prigėrė trys žmonės—du 
suaugę ir vienas kūdikis.

UŽMUŠĖ 2 KOMUNISTU

BERLYN, — Birželio 30 
d. Hattingene, Vokietijoj, 
fašistai užmušė du komu
nistu. Trečias draugas sun
kiai sužeistas ir kovoja su 
mirčia.

KOMUNISTįJ SPĖKOS AUGO IR AUGS, 
NEPAISANT VALDŽIOS TERORO, SA

KO d. TOSTERIS, KOM. KANDIDATAS
Los Angeles Miesto Komunistų Eilės Pasidvigubino per Šešis 

Mėnesius; Teroru ir Ašarų Bombomis Bedarbių Nepamai
tinsi; Kovos Eis Aštryn

‘■i .v

LOS ANGELES, Calif.—1 riš ekonominį krizį, kuris is- 
Drg. W. Z. Fosteris, Komu-įmetė 15,000,000 darbininkų 
nistų Partijos kandidatas į iš darbo į bado nasrus, pa- 
Jungt. Valstijų preziden- gelba slopinimo,” pareiškė 
tus, išleistas iš kalėjimo pa- d. Fosteris.
darė spaudai pareiškimą, ta, kad alkanų darbininkų 
Jis nurodo, kad kruvinas te- nepamaitinsi gazais 
roras komunizmo augimo
negali sulaikyti, šis tero- rų bombomis alkanų nepa- 
ras greitai sunaikina darbi- maitinsi. Šiuose prezidento 
ninku galvose visas iliuzijas rinkimuose Komunistų Par- 
apie “demokratiją.” Darbi- tija eis pirmyn ir aiškins 
ninkai pradeda praregėt ir darbininkams, kad kapitalis- 
stoja į kovą prieš alkį ir tinęs partijos yra jų neprie- 
prieš kapitalizmą. , telių partijos.

“Los Angeles Policijos 
Raudonojo Skvado kapito
nas Hynes pareiškė, kad 
Komunistų Partija esanti 
mirus,” sako d. Fosteris. 
“Bet faktas yra, kad bėgyje 
paskutinių šešių mėnesių 
šiame mieste mūsų partija 
savo narių skaičių padvigu
bino ir patrigubins bėgyje 
ateinančių šešių mėnesių.”

Drg. Fosteris pasmerkia 
policiją už pašovimą bedar
bio darbininko Bliss ir už iš
ardymą darbininkų demon
stracijos. Jis nurodo, kad 
Californijos viršininkai yra 
visai sufašistėję reakcionie
riai.

Policija d. Foster į mušė ir 
leido per “trečią laipsnį.”

Savo pareiškime d. Foste
ris sako, kad kuomet jis bu
vo įgrūstas į 'policijos veži- 

Imą, tai vienas policistas 
i smogė lazda jam į veidą. 
Lazda tik nepakliudė į akį. 
Paskui kumščiais apdaužė.

O nugabenus į policijos sto
tį, leido per “trečio laips
nio” klausinėjimą, tai yra, 
kankinima. v
Gazais Bedarbių Njpamai- 

tinsi
“Hynes mano, kad jis iš-

“Bet jis užmirš
n

Tas tiesa, buožėmis ir aša-

Ruoškitės prie N. Y.
Komunistu Parengimo
NEW YORK.—New Yor- 

ko valstijos bendro fronto 
komitetas šaukia didelį ma
sinį parengimą prezidento 
rinkimų' kampanijos reika
lams, kuris įvyks liepos 9 d. 
vakare, milžiniškoj Coney 
Island Stadium svetainėj. 
Čia kalbės drg. James Ford, 
Komunistų Partijos kandi
datas į Jungt. Valstijų vice-J 
prezidentus.

Komunistų Partijos 
Pa. Valst. Konvencija
Liepos 9 d. Readinge pra

sidės Komunistų Partijos 
Pennsylvania valstijos kon
vencija užgyrimui partijos 
kandidatų į prezidentus ir 
vice-prezidentus ir nomina- 
vimui valstijos sleito. 'Mes 
raginame visas Penn. valst. 
lietuvių darbininkų organi
zacijas ir draugijas išrinkti 
ir prisiųsti savo delegatus į 
šią svarbią konvenciją. Tai 
turi būt masinė konvencija.

TIK PER VIENUS METUS EUROPOS BE- 
DARBIU ARMIJA PAAUGO 50 NUOŠ

GENEVA. — Taip vadi- dviem milionais—nuo 4,000,- 
namas Tautų Lygos Darbo 000 pakilo iki 6,000,000! Ita- 
Biuras padarė svarbų pripa- lijos bedarbių armija pasie- 
žinimą. Savo raporte paro- kė ir perviršijo milioną. To* 
do, kad tik- per vienus pas- se šešiose šalyse, pasak Biu- 
kutinius metus šešiose vy- ro, yra. 11,611,744 bedar- 

ibiai. Tai, žinoma, nedadė- 
ta skaitlinė. Tikras ap
skaičiavimas parodytų daug 
daugiau.

riausiose industrinėse kapi
talistinėse Europos šalyse 
bedarbių armija paaugo 50 
nuošimčių. O tos šalys 
yra: Vokietija, Anglija, Ita
lija, Francija, Čechoslovaki- 
ja ir Austrija. Vokietijoj 
bedarbių skaičius padidėjo

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy j)

Rytoj, Liepos 3 d., Brooklyne, Ulmer Parke, Įvyks Dienraščio laisves Metinis Piknikas. Kviečiame Brooklyn© ir Visos Plačios Apielinkčs Lietu
vius Masiniai Dalyvauti. Tai Bus Lietuvių Darbininkų Demonstracija Prieš Bedarbę ir Alkį, Prieš Imperialistinį Karų ir už Gynimų Sovietų Sąjun

< gos, už Amerikos Komunistų Partijų ir už Komunistinį Dienraštį laisvę’
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VIEŠPAČIAI VILKAI SIKSTUOSE

keliu

v

Kapitalistai Daužo ir
♦ kiną Mašineriją

Bėgyje paskutinių __ ....; .
savaičių Massachusetts^ i slastus, tai jis nueda 
valstijoj buvo tokių atsitiki- ją idant, pabėgti jsu, trimis, 
mų, kokių nėra mačius vi-; Bet šiandiep , «viešpačiafnš 
sa kapitalizmo istorija. Mes vilkąms nepagelbėš ši tab. 
esame girdėję, kad ' anais 
senais 
trinės 
koj ir

Nai- čioj sunaikinta 600 staklių 
ir 1,900 varpsčių.

Kuomet vilkas įkiša ko-

WcrcesteriečiŲ Kc 
rencija Kovai užPal 

j savimą Scottsboro. 
nuoliy ir E. Berk'

WORCESTER, Mass. - 
įvyks viena iš €konferenciji, 
kurios eina visoj Mass, va 1st 
joj, delei paliuosavimo , negr 
Scottsboro berniukų ir Edi|h’- 
ps Berkman. Konferenciją 
šaukia Tarptautinis D^rbin 
Apsigynimas liepos 13 d., se 
redoj, Knights of Pythįas Hali 
69 Mechanic St. ' ‘

Edith 
laikoma 
įstaigoj 
valdžia
išdeportuoti iš Amerikos, f Ji 
nai yra baudžiama už #arsiui 
savo pasižymėjimus; i laijw 
1931 m. Lawrence aud.^strei 
ko prieš 10 nuoš. algų nukirti 
mą, prieš skubinimo sistemą i 
už apdraudą bedarbiams., ■U*’

i tokius dalykus Worcester va 
I džia ii* dabar terorizuoja da 
bininkus. Juk 4 savaites e 

areštavo penkis darbiųi 
tik už tai, kad jie dalyv; 
bedarbių demonstračijo 
buvo reikalaujama soči 
apdraudos bedarbiam

Berkman 1 dabar yr 
pusiau-kalejimiško 

Rutlande, Masė., 'i 
tik laukia progos'' t j

trikdąs. Jie visomis ketu
riomis kojomis pakliuvo į 
slastus. Įkišo taip pat ir ■ 
galvą. Gali būt, kad tūli jų 1 

grupės daužydavo mašinas, teisinsis, jog jie suteikia 
nes jie suprato, kad naujos i darbininkams darbo — dau- 
mašinos atima iš jų darbą, žyti mašinas! Bet darbi- 
Mes taip pat esame girdėję, įninku neapgausi su tuo 
kad darbininkai kartais var- triksu. Jie negali nematyti 
toja sabotažą, idant laimė-1 to fakto, kad kapitalistai 
ti streikus. Bet mes nesą- pjausto savo širdį, idant iš- 
me girdėję, kad darbdaviai gelbėti savo pinigus! 
naikintų patys save, kad 
kad išgelbėti save—kad 
darbdaviai daužytų savo 
mašinas, idant išsigelbėjus 
nuo didesnių nuostolių.

laikais, laike indus- 
revoliucijos Ameri- 
Anglijoj, darbininkų

&

I $ d

Penkių Metų Planas
Sovietų Sąjunga baigia 

savo pirmą Penkių Metų į 
Planą. Pabaigoje antro 
Penkių Metų Plano“ (1937 
m.), tai yra, bėgyje viso de
šimties metų, Sovietai bus 

, industrinę 
tai mašinų stovėjo ramios, l'ev°liuciją, kokios įvykinimui 
kuomet darbininkai vaikšti- Amenkos kapitalizmas eme 
nėjo be'darbo ir mirė gatnlo0:metų O kas svarbiu, 
včse nuo alkio ir šalčio. Ga- kad, Sovl"tl-’ , Sąjungos 
ii. kai kas pamanyti, kad šL Valininkai tą atsieks be 
tos dirbuvės nieko nelesa- 3?kMįJkapitalistinių priepuo^ 

' vo darbdaviams, kad jos be. ui> jbutent, be algų kapoji- 
išlaidu galėjo' stovėti uždą- > be periodinių krizių, 
rytos/ Bet netiesa. • Jų'.«a-ibe į’urvo uj/U. kuriuos 
laikymas lėšuoja nemažai ^ndame Amerikos didmies- 
pinigų. Tie 
daujanti 
miau jie 
50 nuoš.
kapitalo, 
20 nuoš.
mybės neduoda tie kovingi rį mašinos yra naikinamos, 
audėjų streikai. Stačiai vietoj budavojus; planą dva- 
juos erzina. Trečia, jiems isinio puvimo, vietoj kultūri- 
prisieina mokėti taksus ir | nio augimo.
randas už tas dirbtuves, ku- į 
rios dabar yra uždarytos, i 
Jos bosams nebenaudingos. jgįau bedarbių,

Ką gi tokiam atsitikime 
bosai daro? Ar manote, kad 

- jie sakys savo darbinin- 
' kams: “Vyrai, štai audiny- 

Čios, kurios nedirba. Mūsų 
sandeliuose prigrūsta dau
gybė produktų. Daug iš jų 
mums niekad nebus naudin
gi. Jūs gi drebate nuo šal
čio. Imkite šitą audeklą. 
Kuomet jūs sunaudosite ši
tą perviršį produktų iš san
dėlių, tuomet prasidės dar
bai eiti ir vėl gausite nor- 
malęš algas.” Kodėl to bo

nai ‘ darbininkai vra reika- ’ LaivakroviŲ Demonstracija 
. lavę jų? Ogi todėl, kad jieIprieš Aipuniciją Japonijai 
žino, kad šitas audeklas at-1 
stovauja jiems pelną. Nors 
kaikurie darbdaviai jaučia, 
kad didelių pelnų darymo 
laikai nebesugrįš, tačiaus 

. jie laikos įsikibę tos vilties, 
jog šitie produktai atstovau
ja pelną.

Mašinos Stovėjo Tuščios
New Bedfordo, Bristolo ir

Lawrenco audinyčiose šim- ipmvedę tokią

. , , . —------ ---- .---- X
Tai yra paveikslas kapitalistinės labdarybės, kaip ji per savo miestinius biurus šelpia bedarbius. Ke

liems iš tūkstančių numeta pašalpos plutą; o kada daugiau badaujančių bedarbių ateina sutartinai reika
laut visiems pašalpos, tai kapitalistų valdžia juos ginklais užpuola ir areštuoja darbininkus už tai, kad jie 
nesutinka ramiai mirt badu. I

KAIP IŠKILO AIKŠTĖN SREAIflO,
• ; I ' 1 . ! ’ < i < . 1 ‘ •< i /

i liūtė bei Vitaitis gautų, po be-įsas sandariečių - 
Įveik du tūkstančių doleriii į,tas.
į metus.

Grigaitis duoda pataisymą, 
j kad nukapoti po 15 nuoš. tiems, 
; kurie gauna dabar virš tūks- 
, tapčio algų. Balsuojama: už j 
('Grigaičio pataisymą paduodama Į 
! 136 balsai.

kus 
vo 
kur 
lės 
Vienas iš Bedarbių 'Tarybo
vadu čia yra laikomas taipg 
deportavimui iš Amerikos.'

Visos lietuvių darbinink’ 
Į organizacijos privalo išrinkt 
! savo delegatus į šią konferen 
iciją; kiti darbininkai yra taip 
gi kviečiami masiniai dalyvau

fašistų slei- ti konferencijoj, kur, apar 
Socialfašistai negavo vie- Berkman ir Scottsboro byli. 

O ypa- | j9US išnešta protesto rezoliuc 
vietos ln‘ieš k)’es deportavimo b 

' lių, prieš negrų lynčiavįmus
I padaryta tolesni žingsniai 1 
jvoje už ūmią visiems bedi 

Klausia, kas prieš j Pastdba\ Su šia sesija “Lais-; biams piniginę reguliarę 
reporteris turėjo apleisti šalpą kaštais kapitalistų Ii) 

i vaiaz)°s ir už bedarbių ,ap 
Subatoje, birželio 25 d., i draudos įstalymą.

- . . I Int. Labor Defeftsč/ seimo vietos 
Vitaitis išrinktas

Tas parodor kad prieš seimą j Šimas, paleidžia nubalsavimui. vėl “Tėvynės” redaktorium; 
ar gaL seimui prasidėjus Gri-i ^^k Pr°gres.vviai balsuoja už nauja ponų siūloma konstituci- 

’..A i nųkapojimą 35 nuoš. Ija nepriimta. Dar “Laisvei”

PRIEŠ:EILINIUS SLA/ N A R i U S
IŠ SLA SEIMO , įdžiuno užklausimą), Grigaitis i pMaisyirui, vietojj balsuoti už nu- j . i i ? I •. 4 • 1 ' --------- °” ---- x -- i _

PITTSBURGH, - Pa.—Biržei i o atsistoji ’ir sa’ko 
tam tikru vakarykštėj- sesijoj

24 d. rytinėj devintoj sesijoj , balsavimu, mes atsisakome duo- beveik už^šęs 
, nes^okavo ivah’umų. Birželio Į/o prižadėjimo ir neAerenisimei ba- '?lu?S? s.u jų sau^udystemis 23 d., vakare, buvo surengtos | naujosios konstitucijos.

svetainėj, kur kalbėjo dd. And- ;
rulis ir Bimba. Susirinkime bu- gaitis ir Bagočius buvo priža-' 
vo atsilankę nemažai’ delegatų, dėjęs fašistams remti naują re-' 
Taigi šį rytą, kuomet prasidėjo akcinę konstituciją, 
sesija, dalis delegatų bandė pa-1 bjaurus suokalbis 
šturmuoti prieš fašistus. Ge-j narius.
gužis užpyko ir prakeikė dd.: - -
Andrulį ir Bimbą. Girdi, tai Daug įnešimu; kad 

: jie suagitavo jus čia betvarkę '(|rallsta ppd. Tarybai 
įkelti. Grūmojo “Laisvės” iri 
“Vilnies” reporteriams išmeti-;
mu iš seimo. Bet niekas iš to nedali atimti i“ ~

1 neišėjo, nes Gegužis pamatė, | pataisęs konstitucijos. „ ___
j kad eiliniai delegatai bus prieš, titucijos pataisymui reikia dvie- 

-v ---• >v į jų trečdalių balsų. Tuo būdu
Menševikų kokuse iš vakaro, ]<UOpų įnešimai padžiaunami

“vargšai — ,. ... . .
darbdaviai:” pii-’11’ krunmalystemis. 

pasidarydavo po Amerikoje gi mes randa- 
pelno ant įvesto1 me naujos rūšies “Penkių 
o dabar begauna Metų Planą”—planą iš at- 
Be to, jiems ra- bulo galo, planą, pagal ku-

Tai tokia yra kapitalistų 
išeitis iš krizio. Juo dau-

, tai geriau Į 
'gali bosai įbauginti alginius I 
i vergus pagelba išmetimo iš 
Į darbo. Išmeta vienus dar- 
1 bininkus, pastato kitus, ku
rie dirba už mažesnį atly
ginimą. Tai sena algų ka
pojimo ir skubinimo siste
ma.

Bet darbininkai žino kitą 
kelia iš krizio. Jie žino ke
lią kovos, kuri veda prie nu- 

i vertimo šitos pūvančios ka
pitalistinės sistemos.

M. Rosenthal.

tos net j iždo globėjus, 
tingai Grigaičio agentai 
burgietis Bakanas tos 
taip baisiai troško.

Vi i 1 et l L1 o *. 7 - —  , x i j. *.
Akurai^dm' mušimą 35 nuoš. Tik keli pake- SLA. seimą ir grįžti Brookly-į valdžios i 

lia rankas. Tik nutrynęs viską, nąn.
> apie balsavi- kiek žinome iš pranešimų, buvo; 

mus, kažin kam priminus, kad svarstoma 38-to 
reikėjo balsuoti originalis įne- klausimas,

; Philadelphiečių Masinė Kon- 
> ferencija delei Išdiskmvimc

Tai buvo ■ 
prieš SLA.

Ge-1 narius.
Einama prie kuopų įnešimų. 

1 būtų už- 
samdyti 

pagelbininkus. Bet Bagdžiunas 
pareiškia, kad tos galios seimas 

____ i iš Tarybos, ne- 
. O kons-

jo tokį žygi. L
Menševikų kokuse iš vakaro' įįOpų į 

buvo nutarta dar nepasiduoti. anį tvoros, 
fašistams. To reikalavo eiliniai' 
delegatai. Matydami delegatų I 
nusistatymą, Grigaitis ir Bago- 
čius prisiekė, kad rytinėj sesi
joj sukels tokią audrą, nuo ku
rios sudrebėsiąs visas Pittsbur- 
ghas. Bet tas kalnas tepagim- 
dė be galo mizerną pelę. Kaip 1 
ir pirmiau, šitie du tūzai arba \seneiius z 
sėdėjo, kaip domės, arba kalbė- vieni negalėsime jų išgelbėti, nei 
jo, tartum vandens gerklę prisi- 7^ tinkamai sušelpti.

i pylę. Perskaičius protokolą, Senelių namo.steigimas palik- 
| buvo reikalauta, kad sekretorius , tas “tyrinėjimui.” 
vakar dienos vardošaukiu balsa- I 
vusių vardus į protokolą įtrauk-; algų.

..............  ‘ " lauja
Buvo 
jos.

j Kyla ilgos diskusijos delei 
įsteigimo senelių namo. Ponai 
kalba ir už ir prieš. Tik d. 
Savukas, iš Portage, Pa., pra
veda teisingu darbininkišką li
niją. Jis sako: Mes turime rei-

1 kalanti, kad valdžia. apdraustą 
ir bedarbius. O mes

sėdėjo,
Senelių namo steigimas palik-

Paskui prieinama prie ponų 
Labai 'daug kuopų reika- 

riebias ’ algas nukapoti, 
ilgos ir. įdomios diskusi- 
Ponai stoja, už. augštas 

Ypatingai bjaurią pra- 
už poni! algas pasakė Gri- 

Jis reikalauja, kad al-

tų. Jurgeliūtė žadėjo, kad tas 
bus padaryta vėliau. Menševi
kai nenusileidžia. Bet toks 
menkas reikalavimas, jog fašis
tai greitai be mūšio pasidavė. 
Nieko tuomi neatsiekta. O 
kaip tik šiuo protokolo priemi-(_ _ _

I mo klausimu Grigaitis ir Bago- turi būt labai mažaj,

nepranešta ką seimas padare RjnkililŲ VajaUS KlaUSlDlŲ
1 su virs 1,800 išmestų SLA. na- t j t

r i ų r e i k a lavimu sugrąžinti 
.. . jiems jų įmokėtus pinigus, 

sesųoj, rpie]< [ik žinom, kad kuomet tas 
’ reikalavimas per d. Andrulį bu- 

_ ~' vo priduotas, tai visa ponija la- 
kalbeti pai nusigando ir si.„L „A---- m.h.hvv.0, jiv 

U;'/Taip nusigando, kad pasišaukė tų partijų kandidatus 
nes jn> Andrulį ir bandė jam įkal-

- .v balsavi-. jjs £a masės narių rei-
Jis pareiškia, kad pa]avimą ištrauktų iš seimo, 

as Bet, žinoma, d. Andrulis griež-
1 tai atsisakė tą padaryti: ' ,

Seni Ponai. Pasilieka SLA.
Bosais

Popietinėj, dešimtoj i 
atmetus Dr. Viniko apeliaciją 
tuoj aus einama prie Pild. Ta 
rybos rinkimų. Bando 
menšvikii vadai, bet 
prašo jų nusiraminti, 
pirmas turįs nurodyti 
mu tvarka. < 
visi rinkimai bus slapti, 
patenkina menševikus.

Menševikų vadai bando kai-1 
bėti, kad reikia tik užtvirtinti; 
referendumo rezultatus, tai yra,' 
užginti poną Bagočių preziden
tų. Kalba fašistų vadai. Bag-1 
džiunas sako, kad pereituose 
seimuose buvo balsuojama visi 
rinkimuose nominuoti kandida- i 
tai ir prieš tai “ponas Grigaitis ■ 
nepakrutino nei barzdos, nei, 
piršto.” Rastenis primena Gri
gaičiui, kad Gugis buvo paskir
tas iždininku, visai nenominuo- le Avė. 
tas referendumu, visai nepai-j

I sant SLA. konstitucijos, tačiaus i 
prieš tai nė žodžio tuomet ne
sakė ponas Grigaitis bei Bago- 
čius.

Birštonas pašaukiamas užim
ti pirmininko vietą, 
me nemažai sorkių.

. sūtartb trauks, tai gaus dovanų; bus! 
moterų lenktynės : vienos bėgs , 
sausėlės-džiuvėlės ir paskui | 
riebiosios; katros, laimės, gausi 
dovanų. Bus daug ir kitokių j

Prie to turėsi- j 
nes inasė delegatų me skanių užkandžių ir mink

šti! gėrimų. Draugai, nesigai-
Ir bus gera; 

orkestrą; grajys visokius šo
kius. Būkite piknike 
kurie nebūsite paskui 
tos.

Visus kviečia,
Pikniko Rengėjai.

WASHINGTON, PA.

PHILADELPHIA,Pa.—- Me 
lietuviai darbininkai turime kf 
nors daryti, kad atmušt bur 
žuazinių partijų blofus, su ku
inais jos stengiasi mulkinti dar- 

usirūpino.1 bininkus, kad jie balsuotų už 
i 11 r įtiki

muose; mes tuo tikslu priva
lome geriau supažindinti dar
bininkų minias su Komunistų 
Partijos programa. *

Repubiikonų, demokratų Mr 
socialistų partijos prigavingais 
prižadais gaudo darbininkų 
balsus, kad su jų pagelba būtų 
išrinkta buržuazijos kandida- 

i tai į prezidentus ir kitas vai- 
' dvietes. Jie prižada panai-Augščiausios Prieglaudos

A. 55-ta kp. ir SLA 253 kp. ; jr prohibiciją, kuri nieko 
.... ren3'in linksmą pikniką 3 ir d'nereiškia panaikinimui šio kri* 

Rastenis primena Gri-1 J* Ūcp°s (Julv), Antano Gra-,zj0
velio gražiame sode, 100 Map- Kad nurodžius jų prižadų

I melagingumą, neužtenka vien 
Draugai ir draugės, vieti-1 darbininkiškas spaudos. .'Jūri

niai ir iš apiclinkės, jūs esate !mc šaulit nlasines konferenri- .,. 
kviečiami dalyvauti šiame pik-!1-’''8' Uriv^o ;(Myyaut

., , . , ... i ne vien tik delegatai, išrinktinike, kur bus daug žaislu, . , ,.v, ? ’. . , • • _ ..i- ‘ darbininkišku orgAnizkcijų;kaip antai, virves traukimas!, , . . , , f*’.I bet visi darbininkai ir dafbi-1
■ ninkės ir apdiskusuoti Ahiėtfi- 
kos Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos patiektą progra
mą delei ateinančių £reziden- • 
tinių rinkimų, taipgi delei ųž- 
gyrinio darbininkų kandida
tų, W. Z. Fosterio į preziden
tus ir J. W. Fordo i vice-prezi- 
dentus, kurie yra nominuoti 
Komunistų Partijos.

Vieną tokių konferenciją 
šaukia Komunistų Partijos Lie
tuvių Frakcija 
ALDLD

Čia turi-! 55-tos kuopos su SLA 258-ta j 
Pagal fa- kuopa—katra kuopa per-'kalbą 

gaitis. 
gos jeigu ir bus kapojamos, tai

ne?’ gi.r"| 
lčius vakarykščiam kokuse keti- di, “neturėsime gabių žmonių, 
!no pamokinti fašistus. įdirbti, jeigu mažai mokėsime.”

Gegužis pareiškia, kad popie- ■ Bet “geriausia” nukalbėjo 
~............... ~ ■ T'- ’ 1 ;, kadaise

, bet dabar 
' ‘ . Jis 

už palikimą. Ir

NEW YORK. — 300 laiva-
‘ t I
1 krovių demonstravo prieš Ja-į 
ponijos laivą “Toba Maru,’ 
prikrautą amunicijos, kuri ve 

j žarna iš Amerikos karui prieš Į
I Chinijos darbo liaudį ir prieš itinėj sesijoj bus Pild. Tarybos ponas Raginskas 
Sovietu Respublika. Demon-! rinkimai, todėl .šiuo tarpu rei- vęs progresyvis, 

istrantai išleido atšišaukima j! kia išspręsti Dr. Viniko apelia-j tęs fašistų įrankiu.
i visus laivų ir prioplaukų dar- Tač>au« eiuanm prie nau- <all>a

jos konstitucijos. O tai čia is-Jmip kalba. Sako, kad kur ma-i 
įkeliamas aikštėn Bagočiaus irjžos algos, ten prisiveisia vagių 
Į Grigaičio sudarytas su fašistais, ir grafterių, todėl turime mo- 
; bendras suokalbis prieš narius, keti mūsų viršininkams augštas I 
I Bagdžiunas raportuoja už įsta-l ... , 
I tų komisiją. Bet. vos spėjęs at-1 tokių.

Slaptai Naikina Mašinas
Tuo būdu, vietoj davus ’bininkus, ad suturėtų bent ko 

darbininkams pašalpa, darb-M *ink1^ bei amunicijos gabe-į 
daviai nusprendė atslkraty-jnimą imperialistinei Japonijai, 
ti nuo brangių, bet tuo tar-1 
pu jiems nebenaudingų ma- i 
šinų. Keli darbininkai, pa-1 
siųsti į dirbtuvę su kūjais, „ . ............
greitai atliko darbą.- Kas- p^g^ua gengsterių ir polici- 
dieną daužomos varpstės ir jos, dabar kreipėsi į teismą, 
stakles. Bristol Mills . SU- reikalaudami indžionkšino, ku- 
haikuita 1,800 staklių ir 70,- riuom būtų atimtos iš darbi-

NEW YORK.—Savininkai
I Commodore skalbyklos, nega
lėdami sulaužyt savo darbinin- 

’ kų ir darbininkių streiko su

Bačiunas turi viešai pareikšti, ‘ 
ir_lkad jis nekandidatuoja ir kadi 

■ niekas už jį nebalsuotų, bet so- 
,, I cialfašistų vadai reidą ir ne- 
J įleidžia jam rezignuoti. Už Ba- 

j-jį’p čiuną rėkia Bagdžiunas, bet nie- pamargmimų. 
. vįr_1 kas negirdi, i „ \

■įr,,j šaukia prieš Bagdžiuną. Ba-
■ čiunas užlipą ant platformos ir i ilsite atsilankę, 
bando rezignuoti, bet ir ten ne- 

Isiseka. Tada paveda pirminiu-į 
Ikui. Pirmininkas sako: Kan- 
|didatai yra šie: Gegužis ir Ba-I 

! algas, idant apsaugojus juos nuo gočius, o Bačiunas pri- 
pų AUHUO!J<Į. wo opejp <iv-1 . Žygilį., Girdi, “mokėkime (davę oficialę rezignaciją. Bet '
Įsistoti, a|sikreipih „prie Grigai-j augštas algas, kad jie nevogtų, •; tuo jaus .menševikų šauksmas i 
ičio..................... ................. ’ ~ .

visi; o 
gailėsi-

haikuita 1,800 staklių ir 70,
000 varpsčių. Pierce audiny- ninku visos streikavimo teisės.

__ __ .............. ___ 1 - 1 .menševikų
ir labai palengva klausia!bei nenaudotų grafto.” Paskui paskandino pirmininko balsą.

(idant delegatai neišgirstų), ką i bandė pasiteisinti, kad jis nema-' Einama prie balsavimų, šau- 
v ' vadai galų|nė tuomi inkriminuoti ponus, kiami vardai ir kiekvienas dele-Į

Agatas turi ateiti prie stalo ir į 

I atnešti nubalsuotą korčiukę.
Pasekmes -balsavimo 

mat, suprato, kams būtų nukapotos algos 35 vės” skaitytojai jau 
užgirdo Bag- nuoš. Dar ir taip tokia Jurge- Apart pono Gugio, išrinktas vi- nikas.

1 -

menševikų fronto vadai galų į nė tuomi inkriminuoti 
gale nutarė daryti su savo pri-|ale niekas iš to neišėjo, 
žadėjimu balsuoti už naują-kon-' -Draugas 'Miliauskas 
stituciją.' Lig ir išsigandęs, su- įnęšimą, kad vipiejtis viršinint 
sinervavęs (nes, 
kad reporteriai

duoda

su pagelba 
šešto Apskričio ir

l ietuvių Darbininkių Susivieni- 
Ijięno Amerikoj 5-to Rajono,
■ liepos • (July) 9 d., 8 vai. suba-į 
tos vakare, po num. 995 North

I 5th St. Ph'ladelphijoj, Pa. Jęi- 
gu kurios organjzacįįoy'dąr 

j neišrinkote delegatų,, tai iš”
i Ulmer Parke, “Laisvės” pik-! rinkite’ir prisiųskite.J $i« kep- 

žino. | 1 Į ferenciją.
Draugiškai, P, P. C

NeužiiftirŠkite, jog ryto
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A. L D. L D. ŽINIOS
Duoklių Pasimokejimas

. Amerikos Lietuviu Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos konstitucija sako: “Na
riai nepasimokėję iki liepos 
1-mai dienai, tampa išbrauk
ti iš Draugijos. (9 pusi., sky
rius 7.) Bet kaip pereitais 
metais, taip ir šiemet ALDL 
D. Gentro Komitetas, atsi- 
žvp1 damas į baisia bedarbę, 

ių mokėjimą pratęsia 
abaigai metų, tai yra, 
is skaitosi visi drau- 
ųjrie del vienokios ar 
os priežasties negalė- 
simokėti iki šiolei savo 
les. Suprantama, yra 
ma išimtis su tais ele- 
ais, kurie nemano mo
ku rie pasekė paskui 
•atus Pruseika ir But- 
Centro Komitetas ne- 
eisti, kad jie nebūda- 
.1 nariais ir nenorėda- 
iklausyti, bei net su- 
kontr-revoliucinę LD 

demoralizuotu mūsų 
Jeigu kur tokių ele- 

į randasi, tai jiems 
,tyti griežtai reikalavi- 
arba jie turi liautis 
r-revoliucinį darbą dir- 

pasimokėti į ALDLD,1 
bus daugiau neįleidžia- 
ALDLI). susirinkimus.

dyti energingai tame darbe. 
Viešpataujanti bedarbė be 
galo prispaudė darbininkų 
klasę ir darbininkai smar
kiai pritaria K o m u n i s tų 
Partijai.

Taipgi sėkmingas prave- 
dimas rinkimų kampanijos 
reikalauja finansinių išlai*-! 
du. Komunistų Partijos 
Lietuvių Centro Biuras ir j 
visos mūsų nacionalės orga- i 
nizacijos, ALDLD. ir kitos, 
yra pasistatę sau už parei-1 
<>ą smarkiai paremti finan- 
siniai Komunistų Partijos j 
rinkimus. Parinkite, drau-i 
gai. aukų, kurie dirbate, pa-' 
aukokite po dolerį, kitą,! 
tam tikslui. Aukų reikia! 
paskirti ir iš kuopų iždų! 
bei dalį pelno nuo sekmin- ‘ 
eų parengimų. Aukas siųs- j 
kite sekamu antrašu: Agi-! 
tacijos Fondas, 46 Ten Eyck ■ 
St. Brooklyn, N. Y., Pažy- j 
modami, kad tos aukos yra 
skiriamos del rinkimu kam
panijos.

200 Naujų Narių
Reikia būtinai gauti dau- į 

giau naujų narių į ALDL i 
D. Per pirmuosius šešis; 
mėnesius šių metų mes jau 
gavome 200 naujų narių J

BE PERSTOJIMO GRIEŠ 
DVI ORKESTROS Laisve DALYVAUS APIE 

5,000 ŽMONIŲ

VISUOMET SUTRAUKIA DIDELES MASES Į SAVO PIKNIKUS. ŠIEMET JOS

r ----------- r n wr ■ -muiti ■— na n niiir r w

Atsibus Dviejy Dienų Šventėje, Prieš Fourth of July 

Nedelioje, 3-čią d. LJepos=July, 1932 
ULMER PARK MUSIC HALL,

PRADŽIOJE 25th AVENUE BROOKLYN, N. Y.

ntro Komitetas ir šia- j kaip kurios kuopos gavo su-: 
ttvėjyje kreipiasi į visas virš po dešimts naujų narių. I 
LD. kuopas ir mūsų Per tą laiką susitvėrė nau- i 

ėjus, kad būtų atsargūs, jos kuopos: Thomas, W. i 
pastatykite greta su de- Va., Montevideo, Urugva- Į 

a o r alizuojančiais vadais juje ir dvi kuopos tveriasi1 
vieną kitą suklaidintą dar- Argentinoje.
bininką. Linkui darbiniu- Naujiems nariams C. K. 
kų mes turime turėti dau- suteikia dovanų $3.00 kny
giai! kantrybės. • gų vertės, reguliare kaina.

‘ , Bedarbius darbininkus rei-
Busimoji Knyga kia priimti vien su įstojimo 

’ g. Rdy Mizara prane- I duoklių pasimokėjimu, tai 
ad jis jau greitai galės Yra> 25 centų į centrą. Jei- 
į dalį rankraščio kny-jgu t? negali padaryti be- 
apie Sovietų Sąjungą.' darbis darbininkas, tai gal 
ro komitetas tikisi,: pamokės kuopa, bei dirban- 
knyga iki vajaus mėne-'tis jos narys. Bet į centrą 
dus gatava. Popierą! reikia būtinai pamokėti 25 

<ai jau nupirkome ir : centai įstojimo. Nariai, ku- 
naip tik gausime rankraštį, | rie į kuopas yra priimami, 
taip greitai imsimės už dar- j kaipo bedarbiai, taipgi gau- 
bo. i na dovanas knygomis.

Aido Choras/ Wilkes-Barre, Pa.

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

Kalbės Wm. W. Weinstone, D. W. Redak torius, Kom. Kandidatas į J. V. Senatą
Pirmu kartu “Laisvės” Piknike bus ant vietos kepama šviežia aviena mėsa, vadinama Barbecue. Turė

site pilnai gerus pietus už visai žemą kainą.

Platinimas,^Skaitymas ; jaunuoliai ir Anglų Kalbo- Jeigu kur iš vienos šeimy-

Draugai, y^a patirta, kad 
daugelis narių neperskaito 
knygų, o tai yra blogas ap
sireiškimas. Knygas reikia 
skaityti ir kaip kurias skai
tyti bent du kartu ir studi
juoti. Per knygas, per 
skaitymą darbininkiškų 
laikraščių mes pakeliame sa
vo klasinį žinojimą 
riau prisirengiame 
kovai.

Kiekvienai kuopa 
lo paraginti draugus, kad 
jie skaitytų mūsų draugijos 
išleistas knygas ir kitą dar
bininkų spaudą. Taipgi 
reikįa platinti mūsų knygas. 
Dabar jas parduodame labai 
numažinta kaina.

klasių

priva-

■ . Į . . i r
r—..................1 j......... ■ l,į 1 " .-'=
i tiems, kurie klausia, kodėl ne . 
i viskas, sulig garsinimų, išpil- 
i dyta? Nedainavo p'ei solistė d. 
Liutviniutė. Ne tame daly- 

! kas, kad, kas norėtų juos vers- 
ti po prievarta, visai ne: tai 
jų dalykas. Bet kas buvo gare/ 
sinama, tai reikia išpildyti L, 
nors vieną dalį. Kitaip gi pa- 

i sirodo, kad mes turime per- 
daug trūkumų, o tūli marų), 

! kad veidmainiaujame, i dau- 
1 giau nieko. Tatai apie pro- 
I gramą pastebiu todėl, kad jau 
! ne pirmas kartas tokios klai- 
i dos įvyksta, i > . . ’ . . j '

šiaip spaudos piknikas bu
vo gyvas; platinome darbinin-

! kišką literatūrą, užsienyj lei- ' * 
į džiamą “Priekalą”, brošiūras 
I ir kt.

Beje, buvo renkami balsai 
už “Laisvę” ar “Vilnį”, nuo 
vieno cento (?). Kiek katras 
dienraštis daugiau balsų gavo, •* 
neteko dar patirti.

Piknikas tęsėsi iki vėlyvos '■ i 
[nakties, šokiams griežė Wes- •* 
! tern Council Benas. Publikos, 
■ kaip apskaitliuojama, buvo 
: virš 600 lietuvių darbininkų. . 
I Tad mūsų darbininkiškai spau- 
i dai liks gražaus pelno. .

Reikia pasakyti, kad šį sy- t/ 
kį lietuviai darbininkai, skait
lingai atsilankydami, gausiai 
parėmė darbininkišką spaudą 
ir parodė savo solidarumą nu
sistatyme prieš neprietelius, 
k e ūkiančius darbininkiškai 
spaudai; mūsų darbininkiška ' 
publika parodė, kad tie prie
šai yra bejėgiai, kurie, kenk- 

i darni mūsų dienraščiams plėto
tis po visus kampus, tik patys 
save nusimaskuoja.

Piknike Buvęs.

Prisirengimai prie Pennsyl- .. 
(vanijos Valstijos Komunistų .

Nominavimy Suvažiavimo

PHILADELPHIA, PA. —- 
Pennsylvanijos valstijos Ko- . • 
munistų Partijos suvažiavimas < 
atsidarys Readinge, Pa., Red- 
man’s svetainėje, liepos 9 d„ 
kitą subatą.

Mainieriai, plieno darbinin
kai ir audėjai, taipgi darbi
ninkiškos organizacijos abel- 
nai jau išrinko daugelį dele
gatų į šį suvažiavimą delei 
komunistų kandidatų nomina- 
vimo ateinantiems rinkimams.

5 vai. subatoj, liepos 9 d., 
suvažiavimas pertrauks savo 
posėdžiavimą ir delegatai ir 
kiti dalyvaujanti darbininkai 
eis į demonstracijas, kurios 
maršuos svarbiausiomis mies
to gatvėmis.

James Maurer, socialistų 
vadas, antru kartu jau tapo 
iššauktas ateiti į masinį mi
tingą atvirame ore tą vakarą 
ir apgint, jeigu gali, socialis
tų partijos politiką.

Iš Philadelphijos delegatai 
į tą valstijinį suvažiavimą iš- 

i keliaus liepos 9 d., kaip 10 vai. 
prieš pietus, nuo num. 715 
North 6th St.

Komunistų Partija taipgi 
šaukia visas darbininkiškas or
ganizacijas ir eilinius mūsų 
Partijos narius ir darbininkus 
apskritai dalyvauti suvažiavi
mo atidaryme.

Visos organizacijos privalo 
pačios pasirūpint pristatymu 
savo delegatų į Readingą; 
taip padaryt privalo ir kitos 
darbininkų grupės. Pavieniai, 
tačiaus, draugai, kurie negali 
kitaip pasiekti Readingo, tai 
galės trokais ten nuvažiuoti. 
Tie trokai išvažiuos nuo num. 
1208 Tasker St., subatoj, lie
pos 9 d., lygiai 1 vai. po pietų. 
Kelionė troku į Readingą ir • 
atgal kaštuos tiktai 50 centų. 
Šie draugai turi pasiimti ir •' 
savo užkandžius.

Kom. Partijos
Trečias Distriktas.

kapitalistinių jais, tai prakalbos buvo lauke, 
prie šokių svetainės. Drg. 
Siurba, “Laisvės” redakcijos 
narys, pasakė labai gyvą ir 
energingą darbininkišką pra
kalbą. Jis plačiai nušvietė 
šių dienų darbininkų padėtį, 
priminė spaudos reikalus, kad 
kiekvienas lietuvis darbininkas 
turi skaityti dienraščius “Lais
vę,” Vilnį,” “Darbininkių 
Balsą” ir “Daily Workerį”

norint pasilaikyti geroj sveika
toj ; taipgi nupiešė alkoholio 
blėdingumą; tačiaus piknike 
negalima buvo nuodugniai iš
aiškinti visų to blogybių, ku
rias darbininkų klasės nariai 
kenčia šioj kapitalistinėj sis
temoj ir kaip skaudžiai įvai
rūs šios sistemos negerumai at
siliepia į darbininkų sveikatą. 
Tačiaus daktaras KaškiauČius 
davė daug naudingų darbinin
kams patarimų, kaip užsilai
kyti, kokiu-keliu eidami dar
bininkai gali pagerint savo at
eitį ir sveikatą.

Drg. Taraška, dabar brook- 
lynietis, šį kartą nekalbėjo, 
nes programa vėliau prasidė
jo, ir nevisai mažai laiko už
ėmė “benas”, grieždamas įvai
rius muzikos gabalus.

Mano ’ supratimu, ateityje 
reikėtų pasistengti komisijai, 
kuri veda programą, kad dau
giau leist svečiams kalbėti, 
nors sumažinant muzikos; pra
kalbos, ypač šiais laikais, lo
šia svarbesnę darbininkams 
rolę, negu perviršis muzikos. 
Benų muziką lietuviai darbi
ninkai girdi vasaros laiku, kur 
tik pasisuka, parkuose, o ge
rų prakalbų ne visuomet gali
ma išgirsti.

Taipgi reikėtų ir programą 
gerinti visais žvilgsniais, kad 
būtų išpildyta bent tas, kas 
garsinama. Juk, pav., buvo 
garsinta, kad šiame piknike 
W. Gugas, buvęs Aido Choro 
vadas, dainuos solo; bet jis nei 
nepasirodė piknike. Ką gi 
tad žmogus gali atsakyti'

reikmenas iš 
įstaigų, kurios už viską rei
kalauja mokėti. Taigi vi
sų mūsų pareiga rūpintis, 
kad laikraščius palaikius 
ant reikalingos augštumos 
ir kad dar labiau paskleidus 
tarpe lietuvių darbininkų.

D. M. šolomskas,
ALDLD. CK. Sekretorius, 

46 Ten Eyck St.

j e Knygos
Paaugusio jaunimo reikia Į 

traukti daugiau į mūsų ei- j ^a. kitokias knygas ir paši
les. Kaip kurios kuopos tų įleisdami jas skaito. Kuo- 
darbą sėkmingai varo pir-|P0S, kurios dar negavote an- 
myn. Pavyzdžiui, 218 kuo-l^lų kalboje knygų, o pas 
pa buvo nedidelė, bet drau-! LIS narių, reikalaujan- 
gai gavo net 8 naujus na-/ių tokių knygų, greitai sū
rius ir jų tarpe 6 jaunuolius, jokite žinių į Centrą, 
tokiu būdu Freesoil, Mich.,1 f

i kuopa greitai pasidvigubino (Mūsų Spaudos Palaikymas 
savo narių skaičių. i Kiekviena ALDLD. kuo-

Anglų kalboje knygos jau ! pa privalo turėti darbininkų 
nupirktos; skyrium jas per-;spaudos platinimo komisiją, 
kant niekas negaus nei už | Komisijos pareigos platinti 
$2,00, gi ALDLD. CK. pirk- ■ mūsų spaudą: knygas, bro- 
damas didelį skaičių tų kny- 'šiuras, laikraščius, rinkti 
gų gavo gerą nuolaidą ir! prenumeratas ir eiti kitus 
tokiu būdu jas suteikia kiek-1 apšvietos darbus.
vienam nariui. Viena kny-! Bet greta to, kiekvienoje 
]ga yra parašyta Lenino (didesnėje kolonijoje reikia 
; žmonos d. Krupskaja ir va- surengti spaudos palaiky- 
dinasi: “Memories of Le-'mui po pikniką bei išvažia- 
nin.” Knyga turi virš 200 !vima, kurio pelnas būtų ski-

“Vil-
“Daily Workerio” ir

To- 
geriausiai 

'rengti bendromis spėkomis

nos priguli du jaunuoliai, 
tai kiekvienas iš jų pasiren-

DETROIT, MICH.

Rinkimai ir Komunistų 
Partija

Šiemet įvyksta prezidenti- puslapių, gražiai apdaryta, riamas del “Laisvės, 
niai rinkimai. Juose ima ir su įdomumu skaitosi. inies,” 
dalyvumą ir Jungtinių Vals-! Antra knyga yra: “La-i “Darbininkių Balso.” 
tijų Komunistų Partija, bor Protection in Soviet i kius piknikus 
Mūsų organizacijos visos Union.” Ją parašė G. M.! ‘ '
kuopos, apskričių komitetai Price, M. D. Knyga šutei-!visų ten gyvuojančių darbi- 
ir nariai privalo visaip gel- kia istorinį žinojimą apie Į 
bčti Komunistų Partijai Rusijos darbininkų gyveni- 
rinkimų kampaniją sekmin- . mą prie caro ir kaip jie da
gai pravesti. Partija yra bar gyvena prie Sovietų val- 
pasiryžus kiekvienoj valsti- džios. Taipgi tai geras pa
joję turėti savo kandidatus.(lyginimas su padėčia darbi- 
Vietomis jau surinkta pa-;ninku kapitalistinėse šaly- 
kankamai parašų, bet vieto-1 se. O trečia tai yra brošiu- 
mis dar rinkimo kampani-Jra apie religiją, kurią para- 
ja yr^ vedama. Mūsų kuo-! še Leninas. Visos trys kny- 
pos it nariai privalo pasiro-, gos yra labai naudingos.

niai rinkimai.

tijų Komunistų

f

ninku organizacijų.
Atminkite, draugai, kad 

laike baisaus ekonominio 
krizio darbininkų spaudai 
yra labai sunku verstis. 
Daugelis darbininkų nepajė
gia atsinaujinti prenumera
tas, iki visai nustoja skaitę, 
o kaip kuriems prisieina 
siųsti bargan. 
dienraščiai turi

GERAI NUSISEKĖ 
NINKIŠKOS SPAUDOS 

PIKNIKAS
Nedėlioj, birželio 

Detroito Organizacijų 
rengė spaudos naudai 
Beech Nut darže, 
labai gerai nusisekė, skaitlin- > 
gai atsilankė lietuviai darbi-i 
ninkai visokių sriovių. Tas pa-! 
rodo ' 
darbininkiška 
daug įtekmės į lietuvius dar
bininkus. Spaudos piknike ne 
tik buvo iš Detroito apielinkės 
miestelių lietuviai suvažiavę, 
bet ir svečių iš Grand Rapids, 
Mich., ir iš Brooklyno.

Prasidedant programai, 
Western Council Benas, vado
vystėj J. Gugo sugriežė Inter
nacionalą ir kelis kitus kaval- 
kus. Po to R. Astrauskiutė

DARBI-

26 d., 
Sąryšis 
pikniką* I 

Piknikas 1

I v z
i (kurie skaito anglų kalboje).
• Ragino, kad liet, darbininkai, 
'ypač katalikai, keltųsi iš mie
go, stotų į eiles susipratusių 
darbininkų ir gintų savo kla-J 
sės reikalus. Priminė ir apie ■ 
Kompartijos statomus kandi-i 
datus į prezidento ir vice-pre- 
zidento vietas; kad lietuviai 
darbininkai varytų agitaciją 
už darbininkų kandidatus. Jo

; prakalba buvo gyva, surišta su i 
daugybe šių dienų padėties' 
klausimų. Ir tas klausytojams i 

’labai patiko ir juos užintere-! 
;savo. Po prakalbai dar buvo!

, nes tūliį 
kalbėtojas

d. J. Siurba nevažiuoja su1 
maršrutu. Mat tūli lietuviai, 
kurie nevisuomet lankosi i 
darbininkų parengimus, manė, 
kad d. J. Siurba tik šiam pik
nikui buvo specialiai par
trauktas, o jau per eilę metų 
d. J. Siurba sako darbinin

visiems gyvus faktus, kad . v. T ,. , .v, j . daug žingeidumo,mnkiska spauda turi!., . _. , ,j i klausinėjo, kodėl

Gi- mūsų 
gauti visas

daugiau palietė klausimą apie 
nurodė,

kams prakalbas.
Po d. J. Siurbos kalbėjo 

ir O. Petruliūtė sudainavo du- daktaras J. J. KaškiauČius. Jis 
etą.

Kadangi platforma buvo už-i darbininkų sveikatą, 
sikimšus skaitlingai klausyto-! kokie valgiai reikia pasirinkti,

j

Jei dar nežinote, kas per 
valgis yra “šašlik”, atsilan
kykite į “Laisvės” pikniką i 
ir ten galėsite paragauti.



i

!

Puslapis Ketvirtas
1

šeštadienis, Liepos 2, 193r

LIETUV. DARBININKU SUSIVIENIJIMO 
PIRMAS ISTORINIS SUVAŽIAVIMAS

(Tąsa)
Po ilgų painiavų, tačiaus, 

spalių mėn. 17 d., 1930, išga- 
vome preliminary čarterį. Tik 
nuo tada oficialiai pradėjome 
darbą už verbavimą narių ir 
kūrimą kuopų. Kitose valstijo- i 
se kuriamosios kuopos tebuvo' 
skaitomos tik neoficialėmis kuo
pomis ir jų mėnesinės duoklės 
buvo laikomos atskirai nuo LD- 
S iždo, organizacinėj komisijoj.1 
Negalima sakyti, kad didelė da
lis draugų-ių visu uolumu dir
bo New Yorko valstijoj. Kele
tas narių Brooklyne, keletas Tolydžio, kuomet mes New 
Rochesteryj, keletas Binghamto- Yorke kūrėme Lietuvių Darbi
ne ir kitose vietose nešė visą ninku Susivienijimą, per visas 
darbo naštą savo pečiais. Į-i lietuvių kolonijas, kur tiktai 
trumpą laiką, palyginamai, pa-i įvyko skilimas SLA kuopose, 
siekėme savo kvotą: sausio mė- mūs priešai siundė policiją, šni- 
nesį, 1931, jau turėjome virš pus ir provokatorius ant atski- 
500 narių ir apie 15-ką kuopų, lūšių kuopų ir teroro pagelba 
Būtum pajėgę atlikti tai dar bandė palaikyti darbininkus pas 
greičiau, jei ne aršus priešų 
fašistų ir jų talkininkų—puę-. kuriems arba kurių draugams, 
limas. Jie paleido savo spau-Jie su mušeikų pagelba daužė 
dą, savo organizatorius, skelb- brutališkai galvas ir skundė ir 

. darni, kad, girdi, mes negausi-;kalino laike Chicagos seimo!
me tiek narių, o jei gausime, tai! Po draug, suuodę, kad mes 
įmokėti jų pinigai pražus, ka- organizuojame Lietuvių Darbi- 
dangi mes, LDS, negausime ninku Susivienijimą, fašistai 
čarterio užgynimo. Prieita net1 mobilizavo savo profesionalius

prie to, kad kai kur kunigai iš 
sakyklų, fašistai per spaudą-ir 
prakalbas, gązdirio darbininkus, 
aiškindami, būk kiekvienas As
muo, įstojęs į naujai organizuo
jamą LDS, bus surašytas fa
šisto Fišės raportai! ir, prie pir- 

1 mos progos, bus išdeportuotąs 
iš Jungtinių Valstijų... Tai, 
žinoma, buvo melas, sužinos,* 
bjaurus ir tikslas melas, kuriuo 

i mūs priešai nyihė pasieksią sa
vo nešvaraus tikslą: neprileidi- 
mo prie subudavojimo darbinin
kiškos fraternalės organizacijos.

■save. Tuos pačius darbininkus

H

Tiesa, pažindami savo priešųI skundikus. Šie rašė skundus-
I provokacijas ir siuntė į atskirų’dorą ir kovos būdus, mes, kai 
valstijų apdraudų departmen- 
tus, prašydami neleisti mums j 
legalizuotis, ir t. t. Nereikia nė 
sakyti, kad jų skundų esmė bu
vo “bolševizmas” arba “komu
nizmas.”

Prie normaiiškesnių darbo są
lygų, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas būtų galėjęs išgauti 
pastovų čarterį apie vasario mė
nesį, 1931. Bet priešų pasidar
bavimas neprileido. Prie to pri
sidėjo, dar ir tas, kad tuojaus 
po to, kuomet gavome pilną kvo- 
tą narių ir kuopų New Yorko 
Valstijoj ir prašėme valstijos 
apdraudos department© super
intendento užgyrimo, pastarasis 
nttmire. Iki buvo paskirtas 
naujas superintendentas ir iki 
jis pradėjo eiti savo pareigas, 
dar prabėgo daug laiko, per ku
rį mūs eilės, tik aišku, beaugo, 
bet dalinai demoralizavosi. Silp
navališki, savim nepasitikį dar
bininkai, patikėjo priešų paska
toms. Tūli jų pamanė, kad mes 
savo organizacijos neturėsime. 
Todėl tokie ir apleido mūs eiles. 
Kiti, pabijoję, sugrįžo atgal į 
fašistinį susivienijimą. Prie 
progos čia tenka pastebėti, kad 
ši mūsų kova daugiau, negu kas 
kitas, iškėlė aikštėn, kurie dar- 

| bininkai pasitikėjo savo pajėgo
mis ir kurie ne.

■<

BALTIEJI VANAGAI e
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

biro darbo. liaudis, kaip bal- 
o per langus iš traukinių, pil- 
je, politinius kalinius. Nepa- 
ada žiemos laiku, Sibiro šal- 

šia$i pulti ant darbininkų tėvynės, Sovie- į čiuose, baltieji išrengdavo politinius kali- 
• galo, apipildavo juos vande- 
riversdavo bėgioti, iki nelai- 

mo budavojimas Sovietų Sąjungoje, dar mingosios aukos netekdavo spėkų ir par- 
ino Sovietų Sąjungos darbo 
žpakalyje baltųjų stovėjo An- 
ijos, Japonijos, Amerikos ir 
ilizuoti budeliai. Todėl, kada 
ase kapitalistinėse šalyse ba- 
rersta kovoti, kada SSSR su 
na darbo klasės reikalai vis

Nepamirš Si 
i tieji mėtyciav 
I name jų bėg^ 

Viso pasaulio imperialistai išnaujo ruo-: mjr§ įr įa>
Prisimenant Praeitį, Reikia Budėti

tų Sąjungos. Viešpataujantis ekonominis i nįtls jki siūlo 
krizis, o iš kitos pusės sėkmingas socializ- nju įr taip p

daugiau juos prie to stumia. Karo provo- 
kacija seka provokaciją. Mandžurijos įvy
kiai, Gorgulovo žygiai, Lenkijos paruoši-

• was naujų žemlapių, į kuriuos SSSR teri
torijos iki Azovo jūros aprėbiamos ir skel-; 
biamos, kad tai “Lenkijos žemė,” visa tai

; parodo naujus • prisirengimus pulti ant 
’SSSR. j

Kada karo kardas kabo ore, kada impe-! 
• rialistai rikiuoja savo jėgas užpuolimui ant 
proletariato šalies, kada Romos popiežius i 
šaukia visus tikinčiuosius į kryžiaus karą į 
prieš bolševikus, tai mums būtinai reikia• 
pažvelgti atgal, kaip tie klasiniai darbinin
kų neprieteliai teriojo Sovietų šalies gy-

■

puldavo.
liaudis, kad u: 
glijos, Franc 
kitų šalių civ 
darbininkų k 
dauja ir priv 
kiekviena die 
gerėja, tat ne tiktai Sovietų Sąjungos, bet 
ir viso pašau 
gyboje, pasir 
mui SSSR. •

io proletariatas turi būti sar- 
?ngę kiekvieną dieną apgyni-

II
Baltųjų žv.eriškuniai 1919 m.

1919 metais atamanas Semenov pasiun- 
ventojus, kaip jie stengėsi išnaikinti bolše-p^ baltųjų baudžiamąją būrį į Baikaliją po 

^vadovyste generolo Levicky. Su pastaruo
sius palaikė amerikoniški ofi- 
laiku buvusieji Sibire.

vizmą. ,
Daug ir labai daug prirašė visų priešų K1 artimus ry 

spauda, pradedant imperialistine ir L„_ 
giant socialfašistine apie “raudonąjį tero
rą,” bet jie tiksliai ir sąmoningai slėpė ir 
tebeslepia baltųjų kontr-revoliucionierių 
žvėriškuosius žygius, darbus generolų 
Denikinų, Kolčakų, Kalmykovų ir kitų.

Imperialistai kitų šalių viskuom aprūpi
no baltuosius, jie ir dabar juos aprūpina ir 
ruošia karui prieš SSSR. Jie išgalvodavo 
visokius nebūtus bolševikų baisius žygius. 
Dabar būtinai reikia perstatyti prieš mū
sų skaitytojų akis keletą paveikslų iš perei
tos imperialistų intervencijos darbų.

Plaukai stojasi, kraujas sąla gyslose, jp0 vadovystėj Slučo ir Izmailovo padarė 
kaip''kapitalistinės civilizacijos draskuo- :pUOiimą ant sodžiaus Bolšaja Kolėja. Jie 

• nys su visu pasiutimu naikino ne tiktai at- įsilaužė į nartius piliečio Svirino, užmušė 
skirus asmenis, bet ištisus miestelius ir so- ■ j0 27 rhetų sūnų ir jį patį skaudžiai sumu- 
dzius nušluodavo nuo žemės, paviršiaus.; (Baltieji jieškojo ginklų, bet jų ne
vienas atamano Serfienovo šarvuotų trau- racĮ0 '

. kinių komandierius, pulkininkas Stepano- i Ii
vas sakydavo: “Aš negaliu sėsti už stalo Toliaus pasakoja valstietis G. Bogoma- 
prie pietų, jeigu jų neužsidirbau, užmuš- n.ov’ jis, (kartu su daugeliu kitų vals- 
damas bolševiką. Aš negaliu eiti ir ramiai i kiečių, pabėgo iš sodžiaus, kada sužinojo 
gulti miego, jeigu nepadariau galą bolševi- aPje IMusiartikimą kazokų. Baltieji skau- 
kui bei jų pasekėjui.”

Į tuos miestelius, kuriuos negalėjo pa
siekti ginkluoti traukiniai, buvo siunčiamos 
baudžiamosios ekspedicijos, būriai iš kazo
kų ir samdytų budelių bei išnaudotojų vai
kų, kurie neturėjo jokio pasigailėjimo lin
kui savo priešų.

Ilgai pamins Sovietų Sąjungos liaudis, 
darbininkai ir kovingi valstiečiai “civili
zuotų” budelių “darbus” ir žvėriškus žy
gius. Ilgai nešios darbininkai ant savo kū
no ženklus nuo nagaikų, kardų, durtuvų ir 
iki raudonumo įkaitintų plieno šhmpolų.

baį_ i cieriai, tuom
Tokių generolo Semenovo baudžiamųjų 

ekspedicijų ii 
joje. .Nepake 
valstiečiai ir 
rolo Levickio 
keršijimui va 
elgėsi, paliūdi 
kojimai. Vai 
darni Amerikos imperialistų armijos rolę, 
su sekamais paaiškinimais kreipėsi į ame- 

i'rikinį karinį štabą:
1 Ii *“Kovo 9 d.j 1919 metais, baltųjų būrys

ę pirmiau buvo toje teritori- 
Idami jų persekiojimų, sukilo 
vieną iš jų sunaikino. Gene- 
būrys ir buvo pasiųstas ąt- 

Istiečiams. Kaip tie budeliai 
ja valstiečių petičija ir pasa- 
stiečiai, dar ne pilnai supras-

Į džiai nuplakė nagaikomis jo motiną. Vie- 
'ną naktį, sugrįžus jam į sodžių, jis patsai 
i pateko į baltųjų nagus. Kazokai Bogoma- 
■ novą išsivarė į sodžių Zagony ir ten nusi- 
: vedė į vieną valstiečio namą. To namo sa
vininką buvo pasirengę nuplakimui, kad iš
gavus jo prisipažinimą. Kazokai pradėjo 
plakti valstietį, po to įdegino keptuvę iki 
raudonumo ir pasodino jį ant jos. Nesu-

siaučiančio visam buržuaziniam 
pašaūlyjį mes jnatome, kad So
vietų • Sąjungoj, kurią valdo 
darbininkai, to krizio ne tik kad 
nejaučiama, ne tik kad joe nė
ra, bet Sovietų Sąjunga dar iki

skelbėme, kad fašistai muš 
jskųs; kad skundais jie bandys 
pasiekti tai, ko negalėjo kitaip 
atlikti. Todėl didžiuma mūs na
rių išanksto jau buvo prisiruo- 
šę. Skundai jų, vadinasi, ne
gąsdino. . |

Virš poros mėnesių praėjo | 
nuo to, kai mes jau turėjome 
pasiekę New ’Yorko valstijoj 
kvotą narių ir kuopų, iki val
stijos egzaminieriai buvo pa
skirti peržiūrėti mūs knygas, 
suskaičiuoti ir patikrinti narių 
aplikacijas, sumokėtus pinigus, 
ir kitus su tuo surištus dalykus. 
Tik tuomet prasidėjo formalis 
tyrinėjimas fašistų skundų ant 
mūs.

Nebuvo pasitenkinę jie se
niau pasiųstais skundais. Iš vi
sų pusių vėl pasipylė eilė naujų 
afidėvitų. Skundė Gegužis, Jur- 
geliūtė, Bagočius; skundė 
Strumskiai, Strimaičiai, pralo
tai Krušai. Skundė dar visa ei
lė taip vadinamų antraeilių fa- 
šistėlių ir jų talkininkų. Visų 
skundų esmė ta pati: “Maskvos 
agentai,” “bolševizmas,” “ko
munizmas,” etc., etc. Nema
tom reikalo čia tuos skundus ci
tuoti, kadangi savo laiku dalis 
jų tilpo “Tiesoj,” o dalis tilps 
specialėje brošiūroje, kurią LD- 
S greit išleis.

Pasisamdė fašistai ir advoka
tus, kad ryškiau varius savo 
provokacijų prieš mūs. darbą. 
Susibūrė bendran frontai! viso
kio plauko revoliucinio darbinin
kų judėjimo priešai, kad ne- 
prileidus mums turėti Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą. Įvy
ko vienas tyrinėjimas, į kurį 
buvo pašaukti abiejų pusių liu
dytojai; atidėtas. Paskui ant
ras. Mes, kaipo organizacinės 
komisijos nariai, ir du—Pildo- 
.mosios Tarybos nariai — aišku, 
netylėjome. Darėme savo afi- 
dėvitus, atmušdami priešų puo
limus ir aiškindami priežastis, 
kurios privedė prie tvėrimo Lie
tuvi arbininkų Susivienijimo. 
Tie priešų skundai ištraukė iš; , .v , , ,T.r „ ,, p«ucli, hvo

' darbo, energijos; lė- darbų. Milionams nu-,darbininkų pareiga,
kapota algos, milionai tedirba ;nio proletariato vedamom 
tik po dalį laiko, o kurie dir- ivom su buržuazija, su išnaudo
ja—tų baisiai sunkios darbo^są-j tojais! Lietuvių Darbininkų Su-

I sivienijimas privalo palaikyti 
'.tamprius ryšius su kitų tautų i 
darbininkų fraternalėmis orga
nizacijomis. Ypač su I.W.O.; 
Tuo būdu bus ryškesnė kovą, i

J. Siurba. i

FRANCUOS GAMYBA
:---- • ; b

PARYŽIUS. — Ir.Fran 

 

ei j os pramonės gamyba ne 
sulaikomai smunk 
si dūrė žemiaus p?ičsk

at t . 
ine

1913 metų gamybos no^mV.

reikalavome 
paliudijimų, 

buvo i galima

valstijoj, kur
tam tikras

daugelis ne: Daugelis jų pra
dėjo čia, pas mus mokėti, tik 
lapkričio ir gruodžio mėnesiais. 
Įstojimų jie nemokėjo jokių. 
Daugelis narių, pereidami iš se
nojo j naująjį susivienijimą, pa
sikėlė savo pomirtines ir pašal
pos skyrius, bet skirtumo neda- 
mcdlėjo. Sakysim, žinom tokių, 
kurie anam buvo ant $600, o 
čia pasikėlė iki $1,000, arba 
nuo $300—ant $600. Tas pats 
su pašalpa. t ;

Na, susirgus arba numirus— 
jie reikalauja tokios pašalpos, 
kokiam skyriuj pas mus pri
klauso. Del to 
knygučių ir senų 
bet ne visuomet 
tai išgauti.

New Yorko 
reikėjo gauti
skaičius tūkstantinių narių, tai 
buvo pateisinama, kadangi dau
gelis narių čia pasikėlė net 
prieš savo norą, nes buvo ragi
nami, prašomi. Bet kitose vals
tijose daugelis narių pasikėlė 
į kitus skyrius be jokių damo- 
kėjimų, taip sakant, organiza
cijos lėšomis. Jei visi tokie na
riai sumokėtų tuos skirtumus, 
kurie jiems priklauso sumokėti, 
tai pasidarytų tūkstantis-kitas 
dolerių ekstra ir būtų galima 
atsiteisti su tais neoficialiais 
“skolintojais,” kurių turime.

Randasi ištisa eilė kuopų, 
kurios laike organizavimosi 
kuomažiausiai kreipė domesio j 
finansinę klausimo pusę. Da
bar, nors ir raginamos, neatsi
teisia tų skirtumų. Štai, kaįp 

! susidarė ta dičkė suma mus ne
oficialių skolų.

Šis seimas būtinai
ti tąjį klausimą. Kitaip, 
mus vargins.

Į To nepakanka: Lietuvių Dar 
bininkų Susivienijimas susitvė 
re tokiam momente, kuomet ka 
pitalizmas pergyvena giliausj ! 
krizį savo istorijoj. Nebuvo, 
pasaulyj tokio kapitalizmo Iri
mo laikotarpio, kaip 1930-1932:,_ _ . *, • .p, . . v . • , i i — :kuopos ii visa oiganizacija,
mAnAAAASa?Jl- be?arb?‘ visais galimais būdais privalo-! 
arti 15,000,000 darbinmkų is-1me pa(J6t- neg ta^mQį

, revoliuci- i 
ko- !

šiol ■ negirdėtais pasaulyje tem- kovo mėnesį, gamyba 
pais žygiuoja pirmyn socialist!- jau buvo 2 punktais mažes
nėj statyboj; pasekmingai veda ‘nė, negu 1913 metais? 
penkmečio planą į keturis me
tus. Ten bedarbė nežinoma. 
Ten darbininko gyvenime neda- 
tekliams dienos suskaitytos. Tai 
yra todėl, kad Sovietų Sąjunga ; 
valdoma pačių darbininkų, va-! 
dovaujant leninistinei Komunis
tų Partijai. Todėl buržuazija 
siunta, plyšta neapykanta ir bai
me, nes ji žino, kad darbininkų 
klasė ir kitose šalyse ii’ visam 
kapitalistiniam pasaulyj anks
čiau ar vėliau paseks Sovietų 
Sąjungos darbininkus. Todėl 
ji ruošiasi užpulti Sovietų Są
jungą. Japonija per Mandžuri- 
riją, o Lenkija su Franci ja—iš 
vakarų, kad sunaikinus darbi
ninkų tėvynę, kad pasigrobus 
Sovietų Sąjungos plotus ir fab
rikus į savo rankas.

Atsižiūrint- į tai, draugai ir 
draugės, delegatai, mes sakome: 
Mūs Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas, kaipo darbininkų or
ganizacija, šitam svarbiam pe
riodo, negali sėdėt sudėjęs ran
kas, ąegali būti “bepartyvišku” 
nuo tų kovų. Jis turi būti ne
dalinama dalimi tų kovų,, ku
rias veda Amerikos darbįiji-nkų 
klasė, vadovybėje Komunistų 
Partijos. Kovų už bedarbių 

! reikalus, už socialę apdraudą,
turi išris-i Prieš algų kapojimą, prie neg- 

jisirų darbininkų lynčiavimą, prieš 
jsveturgimių darbininkų perse- 
(kiojimą, prieš reakciją; už gy
nimą Chinijos liaudies ir Sovie
tų Sąjungos nuo plėšriųjų pa

saulio imperialistų.
žinoma, pagrinde, mes turi

me fratarnalizmą, savišalpą, ap-‘ 
drauda, bet sale to, mūs nariai, ■ 

(kuopos ir visa

---------------------- --- ,

PRANEŠIMAI Iš KITUR

SO. BOSTON, MASS.
LDSA. 13 kuopos draugiš 

važiavimas įvyks 3 liepos 
pradžia 1 vai. po pietų, pai 
gus Tamošauskus, 91 Gardr 
West Roxbury, Mass. Visuf 
gus ii- drauges nuoširdžiai 
me dalyvauti. Turėsime ąkpi 
gių ir gėrimų. Visiems čia bi 
ma ir malonu. ; ; 1

K on.

“Nuga-Tonė“" par 
mane stiprų i 

sveikų”
“Per kelis metus ai buvau slip 

guistas ir mažai galėjau dirbti", ra 
Jankaitis, Chicago, III. "Mano p 
man daug nesmagumo ir man veik 
skaudėjo galvų... Ai nupuoliau s 
spėkoje, mano apetitas buvo pra» 
valgiau man darė nesmagumo. Ai 
gerui miegoti' naktimis... Ai ėmiau 
rūšių gyduolių, bet negavau pa; 
nepradėjau imti Nuga-Tone. Ai ii 
dvi bonkas ir teisingai galiu sr 
NugaTone padar-ė mane stiprų 
Dabar aš galiu dirbti sunkiai klckv 
ir gerai miegoti naktimis.“

Nuga-Tone padarė stebuklus del 
vyru ir moterų visose pasaulio da 
padaro jus stiprų ir sveika, šutei 
gerą apetitų, nugali pilvo pakrikimu 
stipacijų ir sustiprina silpnus inkst. 
tus organus... Jeigu jūsų sveikata n* 
jūs turite imti Nuga-tone. Jis yra p 
jamas aptiekininkų. Jeigu aptiekta 
neturi, paprašykit jį užsisakyti iš sa 
ninko. 'Neimkite substitutų. Jokios 
negali to padaryti, ką Nuga-tone pi

mūs dau 
šavo, žinoma, ir pinigų apmokė

 

jimui advokatų. Betgi mes pa
silikome laimėtojais.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas gavo užgynimą čarterio 
7 d. liepos. Su tuo pasibaigė 
mūs, kaipo organizacinės komi
sijos, ir sunkiausios pareigos.

Nesiimame tvirtinti, kad lai
ke to viso tvėrimosi proceso ne
padarėme klaidų arba nukrypi
mų. Jų galėjo atsitikti, nes bu
vome neprityrę tokiuose darbuo
se, kurie reikėjo vesti nepapras
tose sąlygose. Labai dažnai ne- j 
buvo galima net pasitarti su ki-' 
tais pild. tarybos nariais tam: 
tikrais klausimais del jų sku- i 
botumo. .Į

Prie progos turime pareikšti p’ūiis, nors jie to troško; tuks-j 
gerbiamiems LDS Pirmojo Sei- ■ t^nčių darbininkų vaikai negalė- 
mo delegatams, kad sutvėrimas I jo įstoti pas mus. Susiorgani- 
Lietuvių Darbininkų Susivieni- žavus, ant labai daugelio narių 
jimo nebūtų buvęs įmanomas, įta pati sunki bedarbės našta 
jei nebūtų už organizacinio dar- taip užgulė, kad keletas šimtų 
bo pečių atsistojęs visas lietu- darbininkų turėjo apleisti Lie- 
vių darbininkų revoliucinis ju-:tuvių Darbininkų Susivienijimą
!dcl negalėjimo užsimokėti duok-
Šiuo tarpu, kaip visi žino-

lygos, didelis išnaudojimas. Tas | sį 
viskas palietė ir paliečia ir i 
tūkstančius lietuvių darbininkų.
Tas paliečia ir mūs organizaci
ją. Iš to paaštrėjo klasių kova, 
pakairėjo ir pakovingėjo darbi
ninkų masės, ir .tolydžio, kai
po to pasėka, sužiūrėjo reakci
ja, puolimai ant kovingesnių 
darbininkų.

Dėka bedarbei, krizini, mūs 
'organizacija negalėjo augti taip 
į sparčiai, kaip mes pageidavome. 
Tūkstančių darbininkų neętor- 

Ibas neprileido patapti nftis na-

(Bus daugiau)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios Bo
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby A ve.
Tel., Stagg X841

dėjimas. . .
Įsteigimas LDS nėra nu.opel-ilių.

nąs vienos organizacinės komi-;te, sunku gauti naujų narių Į 
sijos, vienos pildomosios tary- organizaciją vyriausiai delei be
bos arba vieno kurio atskiro idarbės. 1'"
individualo arba grupelės. r__ ,.
vaisiai viso lietuvių darbininkų |J<y’ną:
revoliucinio judėjimo Jungtinė- j dirbu—-neturiu kuo

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHI 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Ncdėliomis ir šventadieniais:

«' 10-12 ryte

Philadelphia
ROUND TRIP

HOURLY l
EXPRESS
SERVICE

BALTIMORE _____
BOSTON __________
WASHINGTON ___
RICHMOND _______
PITTSBURGH _____
DETROIT __________
CHICAGO ________
ALBANY and TROY

ROUND TRIP__
KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St., CHickering 4-IS00

One W.
2.00^

_______ $4.00
_______ 3.00
_____ _ 4.75
_______ 7.50
_______ 8.00
_______ 13.50
_______ 17.00

_______4.00
______ „5.00

į DETROITO LIETUVIU DARBININKU APUEKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.
__ __  __ Pakalbink darbininką ! 
Tai Įstoti į LDS., tuojau gausi atsa- i į 

“Mielai stočiau, bet ne-1 
i užsimokėti ! 

'duoklių.” šito seimo pareiga ba-;
sidarbuoti, panagrinėti, kaip 
tai bedarbei nors dalinai užbė-i 
gus už akių; kaip išlaikius sa
vo organizacijoj narius-bedar- 
bius.

Laike šito krizio daugelis pa
šaipiųjų draugijų, daugelis fra-1 
ternalių organizacijų—milioni- j 
nių organizacijų—dažniausiai
vadovaujamų buržuazinių ele-1 
mentų—taip dasigyveno, kad j 

l prarado šimtus tūkstančių do-1 
periu įvezdinimuose, bankuose, r 
'etc. Daugelis organizacijų (lo-; 
j kalinių) tapo visai‘pakirsta be-j 
idarbės dalgio. Mūsų Lietuvių j 
i Darbininkų Susivienijimas, tu-j 
rim konstatuoti, kol-kas lai
mingas tuo atžvilgiu. Mūs su
mokėti pinigai dar nežu- 

mes, nors jauni, kai- 
at- 

žvilgiu stovime gerai; nepra- 
kišome pinigų kol-kas. / Be 
abejo, žiūrėsime, kad ir nepra- 
kišus ateityje. Be to, reikia rū- 

’pintis taupyba, ekonomija, idant 
sudėtus darbininkų centus iš
laikius;, kad jie būtų sunaudoti 
labui tų, kurie juos sudėjo.

Greta kapitalizmo krizio,

sc Valstijose. Tai pažymime 
todėl, kad randasi mūs tarpe 
draugų, kurie, neimdami šito 
klausimo giliau, bando iš to da
ryti išvadas, kuriomis norėtų 
apvainikuoti atskirus individua
lus.

Santiky su • įsteigimu LDS, 
tenka pastebėti dar vienas daly
kas, besirišąs su mūs finansais. 
Iš kitų pranešimų, jūs, draugai 
ir draugės, matysite, kad mes 
turime taip vadinamos neoficia- ' 
lės skolos virš $5,000. Kaip ši 
skola susidarė? Kaip ji, paga-i 
liaus, galima sumažinti? šis ■ 
klausimas nepaprastai svarbus, į 
ir jį delegatai turės svarstyti ir ; 
išrišti.

Du metai atgal, kuomet sky- 
remės su fašistiniu Susivieniji
mu, ir steigėme savo orgailizaci- vo ; 
ją, mes paskelbėme,: Visi, perei- po organiacija, bet tuo 
ną iš sehojo susivienijimo na
riai į naująjį, bus skaitomi pil
nais nariais. Reiškią, pilnais

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia,.kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną .val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo 
keti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės. 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siuhčiam ii 
į kitus miestus.

10 Scholes St, Brooklyn, N. Y. .
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

žinojus nieko nuo valstiečio ir prie šiulnal^a^s Pa,^lp°Je j1’ pomirtinė- 
khnkinimi-i 'vnl ii t-.1o1.h-; nn„n;bz. 8e* ®et jie tini sumokėti įrkknkinimų Vėl jį pradėjo plakti nagaiko- 
jnis.

(Tąsa bus).

mūs organizaciją savo tas duo
kles, kokias mokėjo anam, pra
dedant su 1 d. rugpjūčio, 1930.
Daugelis narių tai padarė, bet



šeštadienis, Liepos 2, 1932 ' Puslapis Penktas

VIETINES ŽINIOS dieną nuo kampo Wyckoff ir'jus, kiek tie tautiški fašistai 
Hoyt gatvių ir trauks į Bo- yra 
ro Hali, Brooklyno valdžios apvogė 
centrą. Ten per demonstra-1 sąžinės 
ciją ant vietos ir per delega-

Pirm J pigelbJ |m. Panelis, 175 W.
24th St. • ’ ’ . ' . ' . ■

Prot. Rašt. P. Janiūnas, 128 W.
49th St. . • . ’

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

ti raporto, ką LDS. pirmas 
seimas nutarė. Visi nariai tu
rime susipažinti ir žinoti tatai, 
kaipo pamatines organizacijos 
taisykles. Nepamirškim pa
kalbinti ir atsivesti naujų na
rių į mūsų gerai gyvuojančią 
LDS. 3 kp.

VIENYBES DRAUGYSTĖ 
MONTELLO, Ma»..

V»U)»a 1931 metam:
W. Gcluievičia. 61 Glendale Si. 
pneglb. A. Sauka,

LIETUVOS ŠONU JR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, ’
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut, 

Pirminin. pageli). J. Daugirda, 
29 Whipple St.,

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

1 Vine St., Lowell, Mass, 
į Protok. raštininkas V. Mikalopas, 

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

500 Lawrence St., Lowell, Mass.. 
Kasos globėjai; J. M. Karsonas,

42 Tyter St., Lowell, Mass, 
ir A. Raudeliunas,

75 Union St., Lowell, Mass. 
Maršalka M. Uždarinis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass, 
j Draugystes mėnesiniai susirinki- 
! mai atsibūna kas antras nedūldienis i 
; kiekvieno menesio; 2 vai. po pietų,; 
119 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.

darbininkų “lęgališkai” 
tai rodos, nors kiek 
ir gėdos turintis fa- 

j šistas turėtų iš gėdos pastipti,
tus pas Brooklyno preziden- bet pas tautiškus fašistus to
tą Hesterbergą reikalaus, kad kio dalyko, kaip geda, nėra; 
mokyklose per vasarą būt lai- todėl jų akys dūmų nebijo, 
komos atdaros bedarbių vai-i 
kų maitinimo stotys ir kad vi-. 

\ si jie kaštais iš miesto iždo i 
būtų aprūpinti drabužiais ir! 
kitais gyvenimo reikmenimis.

Bet 
nos ir vaikai turi maršuoti su 

I ta demonstracija. Į ją pri-j 
valo skaitlingiausiai sueiti ir 
visi kiti darbininkai ir darbi
ninkės. Laimėjimas būna už
tikrintas juk ne tada, kai sto- 

'ja kovon tik tam tikra dalis, 
darbininkų, bet kuomet visi' 
abelnai kovoja už tam tikrus 

I reikalavimus.
Liepos 12 d. bus visa-miesti- Draugijos susirinkimąs. Nariai, 

nė bedarbių motinų ir vaikų skaitlingai susirinkit, nes šioj ; 
demonstracija, kur su tokiais draugijojj tankiai iškyla svar-■ 
reikalavimais i

bus bedarbių vaikų ir motinų , Yorko miesto majorą Walke- vab vakare, Lietuvių svetainė- 
demonstracija; prasidės 11 v.! rį. I Je-

. ■ 10 d. liepos masinis važiavi-
| mas į Worcester, Mass. į dar
bininkiškos spaudos pikniką. 
Busai išeis 10 vai. iš ryto, nuo 
Lietuvių svetainės. ] 
visi, nes šis piknikas 
džiausiąs iš visų. Jį 
penkių ' darbininkiškų 
zacijų apskričiai arba, 
pasakius, visa Naujoji 
ja. Suvažiuos, veikiausia, 
keliolika tūkstančių darbinin- 
kų-kių; tai bus savos rūšies 
milžiniška solidarumo demons
tracija už darbininkų klases 
karinguosius dienraščius “L.” 
“Vilnį” ir “Daily Workeri.” 
Bus nauja proletarinė progra
ma. Dalyvaus iš Bostono “So
lidarity Players,” kurie per
statys vaizdą iš klasių kovos 
lauko. Tai bus naujanybė mūT 
su piknike. Taipgi dalyvaus, 
sporto grupės iš Lowell, Mass., 
>ir Worcester. Dainuos keletas 
Mass, -valstijos chorų. Pasa
kys gerą karingą prakalbą 
vienas gabiausių lietuvių dar
bininkų kalbėtojų, draugas A. 
Bimba,i “Laisvės” redaktorius. 
Dėlto į šį pikniką rengiasi iš ‘ 
toli ii' arti, iš didelių ir mažų 
kolonijų. Aišku, Norwoodas 
bus šimtu nuošimčių toj did
žiojoj iškilmėj. Rengėjai tu
rėtų skirti dovaną ,tai koloni-' 
jai, kuri 
sutrauks

daugelį tų, kurie į 
Sumanymas; 

kuris buvo tapo vienbalsiai priimtas, taip į 
kad nei Federacijos paslai ne
drįso prieš jį pakelt ranką, o 
susiturėjo nuo balsavimo. Taip 
pavakaryj streikieriai ir išsi- | 
skirstė su pasiryžimu varyt 
pirmyn streiką, nepaisant in-! 
džionkšinų.

Didžio Proletarinio Artisto I 'V .sa™ šapos k(om,tetą: . . 
n iir ii • n ' &1S liesimas, tiesioginiai at-Kyan Walkeno rammejimas; siliepiantis į darbininkų sava-

--------- I rankų veikimą ir pasitikėjimą
John Reed Kliubas ir Daily! savo spėkomis, tuojaus pa- 

Workerio redakcija ruošia tin- traukė ir
karną paminėjimą mirusiam d. buvo susvyravę. 
Ryan Walkeriui, 
tarptautiniai žinomas ir myli
mas revoliucinis artistas, piešė
jas karikatūrų. Sunku būtų 
žodžiais taip gilti kriminališ- 
ką ' viešpatavimą kapitalistų, i 
kaip kad dig. Walkeris gilda
vo juos savo piešiniais. An
tra vertus, jo karikatūros ati
darydavo klasines akis dauge-! 
liui vos dar pradedančių pro- 
taut darbininkų, ypač jaunuo
lių.-

Peję jlgus metus pirmiausi 
Ryhh Walker toj srityj darba
vosi' socialistinėje spaudoje; 
pagaliaus, perėjo į Komunistų 
Partiją, ir paskutiniais laikais, 
kad ir sirgdamas, išvažiavo į 
Sovietų šalį, norėdamas pats 
matyt pirmąją darbininkų tė
vynę. Ten ir mirė nuo Ame
rikoje gautos ligos.

Jo mirties iškilmingas pami
nėjimas įvyks liepos 6 d., tre
čiadienio vakare
Lyceum svetainėje, 
4th St. 
dalyvaus John Reedo Kliubo 
proletariniai artistai; kalbės 
senas velionio draugas Al. 
Trachtenberg, vienas Kliubo 
darbuotojas ir Daily Workerio 
štabo narys.

j Manhattan
66 East

Programos išpildyme

Darbo Federacijai Nepavyko 
Prigaut Geilerio Šiaučius

Ketvirtadienį šimtai Andrew 
Geilerio kompanijos streikuo
jančių šiaučių beveik per visą 
dieną mitingavo “Laisvės” sve
tainėj. Nežiūrint griežto teiš
moko indžionkšino, jie vien-I 
balsiai nutarė masiniai pikie- 
tuot užstreikuotą dirbtuvę.

Pažymėtinas dalykas, kad 
Datbo Fė/eracija sumanė pa- ' 
sinaTidot indžionkšinu ir at- J

Rep.

Šiandien Bedarbės Motinos 
ir Vaikai Demonstruos 
Brooklyne

BROOKLYN. — šiandiena *•

F. M. Bedarbis. Žvalgas.

ne vien bedarbės moti-

MŪSŲ KALENDORIUS
I NORWOOD, Mass.— 6 d.' 
liepos įvyksta ALP. Bendrovės; 
mėnesinis susirinkimas, pradžia 
7:30 vai. vakare, nuosavoj 

'svetainėje. Neatsižvelgiant į 
šiltumą oro, nariai, skaitlingai

' susirinkit. Nes kai daugiau 
būna, tai geresnių tarimų ga
li padaryti,

i Bendrovės, taip;ir del- viso, vie
tos darbininkų judėjimo.

7 cl. liepos įvyksta DLKK.

CHINIJA NUSILEIDŽIA
JAPONIJAI

Nankingo 
1 valdžios į&cstovai sutiko, kad 
Japonijos-Chinijos konflikto 
■svarstymas, Tautų Lygoje 
'būtų atidėtas . kokiems še- 
i šiems mėnesiams. Tai bu- 

kaip dęl pačios vo Japonijos reikalavimas.

žygiuos pas N. i ūių klausimų. Pradžią

NORWOODO, MASS., ŽINIOS
L.L.R. Choras, vadovauja-i 

mas drg, Edw. J. Sugar, daly-1 
yaus darbininkiškos spaudos j 
piknike, Olympia Parke, Wor-, 
cester, Mass., 10 d. liepos —' 
July. Choras dainuos visai j 
naujas dainas, jų tarpe ir Rau-i 
donosios Armijos dainą, kurią ’ 
tik vienas L.L.R. Choras te-! 
moka, ir bus ji dainuojama : 
pirmą sykį.

L.L.R. Choro komisija smar- i 
kiai darbuojas; jau baigia pri
rinkti važiuotojų milžinišką , 
busą; galima tikėtis, kad vie
no buso bus permaža ; todėl ■ 
komisija sako, kad nei vienas 
norintis važiuoti nebus palik
tas, jei tik iš kalno užsiregis-i šistę visai ne komunistai buvo; 
truos pas komisiją, kurion įei
na: J. Grybas, P. Yesikėnas ir 
Ch. Vitartas. Kelionė į abi 
puses tik vienas doleris. Iš
važiuos busas ar busai 10 vai. 
iš ryto nuo Lietuvių svetainės.
GERAI PAVYKĘ PIKNIKAI

LDS. 3 kp. turėjo pikniką
siuntė į strei/ierių mitingą sa- 5 d. birželio; gerai pavyko; 

pelno liko virš poros desėtkų 
dolerių.

LLR Choras su Laisvės Cho
ru iš So. Bostono turėjo meti-

Mass

Pirm.
Pirm. . _ 

256 Amei St.
Nutarimų rafit. J. Stripinia, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rafit. K. Venalauakia,

12 Andover St.
Ligonių rafit. M. Jazukevičia.

153 Ames St.
! Iždininkas M. Mifikinia, 

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. KruSaa, 141 Sawtelle Ave., 

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Bąrkauakaa, 
102 Hantington St. 
Visi Montell. Man.

APIELlNKfiS
K-TAS, 1931:
354 Marguerite 
Pa.

414

RANKAS UŽDARE 
DURIS

PITTSBURGH© IR
PRIEŠFAS1STINIS

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

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

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

Ižd. - J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Pą. ■ ,

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

El-

St.,

CHICAGO, Ill. — Uždarė 
duris First National bankas, 
kuris randasi C h i c a g o
leights dalyje. Turėjo 
2,427,000 depozitų. Visoj 
ioj miesto dalyje beliko vie- 
,as bankas atdaras.

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

Organizatorius, M. S!ei”«.
( 80
i Iždininkas B. Bartulis.

! Finansų raštininkas, A.
Protokolu rafitininkas.

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

Lennan St.
CCrawfonl 

Siekis.
P. O. Box 

5. Rasimavičius, 
14() Mechanic

BAYONNE, N. .1.r;;;., n. valdyba 
1931 METAMS;

4,
st.

ka, n-'eaukavo alkaniems 
darbiams. Tai kam 
pliurpti, lead kas tai 
žia.” Juk ir “Laisvė

PAVOGĖ turtinga
JAUNUOLĮLIS 01- 

rengia

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

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.

VAIDYBA 1931 METAM: 
Pirm. V. CelusevrChiR, 51 Glendale Si. 
Pirm, pngelh M. Mifikinia, 9 Burton St. 
Užrafių rafit. J. Stoakus. 20 Faxon St. 
Finansų rast. J. Siripinis. 49 Sawtell Ave. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rafit. A. Baronus, 20 Faxon St. 
iždo Globėjai: F. Akiscviėin. 18 Intervale 

St.; S. Mnčiulaitis, 57 Arthur St.; S. 
Petraviėia, 702 N. Montello St.; Marfialka 
P. Krufiaa, 141 Sawtell Ave. 
Visi Montello. Mams. 
Draugija suairinkimua laiko kiekvieno mė

nesio pirmų soredą. 7-tų yal. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.

be-1 
dar ir 
< i v • 'smci- 

buvo
parašyta, kad neaukavo; tai, 
vadinas, ne šmeižimas, bet tei
sybės pasakymas. Fašiste] is 
sako: “Komunistai visaip iš
plūsta biznierius, o apsisukę ir 
vėl eina pas tuos pačius 

! nierius aukų prašyti.”
Čia neužtenka pasakyti 

plūsta,’’ bet reikia faktų, 
da, kur ir kaip išplūdo, 
pasakymas teisybės reiškia 
plūdimą? Tai kas tad neplū- 
dimas yra ?

Pagaliaus, pas kalbamą fa-

ST. PAUL, Min. — Bir
želio 30 d. tapo pavogtas 
Haskell Bohn, sūnus turtin
go kapitalisto. Vagys iš tė-

u-

biz-

18

Ar

DREBĖJO

. VISOKIAS KNYGAS ‘

d.

< > 

o

daugiausiai publikos 
j pikniką.

< •

o
11

aiškiau
Angli- 

iki

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer- <1o

<♦>

<♦>

■

t, t., 
nuo

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. Mūsų patarna
vimas prielankus.

G¥ S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Te). Trinity 1-8724

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mčšlažamcs, taip pat 
Plaučiu 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- 
mokčjhno patenkinančiai susirokuoti. Gydymo 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

v o reikalauja $35,000 už 
grąžinimą sūnaus.

Birželio 30 d. čia buvo jau- j 
čia m as pusėtinai smarkus j 
žemės drebėjimas. Tačiaus 
mažai nuostolių tepadaryta.

KAPITALISTO TURTAIaukų prašyti, bet šiaip šamo- ( 
ningi darbininkai, ’kurie su-i 
prato reikalą pasidarbuoti del , 
alkanųjų bedarbių maršavimo. i

Iš 50 atmaršavusių, beje, fa-1 
šistėliui atrodė tik 25; matyti, j 
fašistas turėjo šluotą ant akių : 
užsidėjęs; del to tik pusę mar- 
šuotojų tematė.

Toliaus, fašistėlis norėtų, 
I kad komunistai ir dirbdami i 
. mestų darbą ir dėtųsi prie ai-' 
i kanųjų žygio; o apsisukęs tas ; 
pats . “dideliu protu’’ fašiste- j ;

i lis rėktų, kad komunistai ap-. 
i gaudinėja valdžią ir žmones u 
dirbdami pavirsta alkanais • I 1

Komunistai ir šiaip sąmonin
gi darbininkai, kurie tą dieną , 
nedirbo, dalyvavo bedarbių ei-l 
senos pasitikime ir ifiaršavime, 1 
o kurie iš komunistų dirbo tą i malavičiute. 
dieną, tai tiesiai iš darbo va-■ . 
kare ėjo į bedarbių masinį su
sirinkimą ir jame dalyvavo. 
Bet, už tai, nei vieno tautiško 
fašisto nebuvo ten matyti, nei
gi to paties plikio “T.” kores
pondento.

Toliaus, tas fašistėlis tauš
kia, būk “komunistai smerkia 
kitus už saužudystę, o jų pa
čių žymus komunistas bandęs 
nusinuodinti,” ir 1.1. Taip, tas 
“žymus” komunistas bandė nu- 
sihuodinti, bet komunistai per 
“Laisvę” pirmutiniai tokį dar
bą pasmerkė, o ne gyrė. Tai

NEW YORK 
ui apskaičiavimai parodo, 
kad W. L. Saunders mirda
mas paliko gryno turto 

! $3.026,157. Jis buvo pirmi
ninku IngersėU-Rand kom
panijos ir smaugė darbinin
kus.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

vo advokatą ju keliais federa
ciniais pakalikais. Tad jie ir 
sako, “mes čia atėjom tik to
dėl, kad norime patarnauti
jums, čeverykų darbininkai; nį pikniką 19 d. birželio. Pu- 
mūsų tikslas padėt jums lai- blikos buvo labai daug, daina- 
mėt kovą, ypač kada teismas vo šių miestų chorai: Eaver- 
išdavėN^ndžionkšiną, uždraus- • hill Laisvės Choras, vadovau
damas jums normaliai vesti 
streiką.”

Tie “geradariai,” kurie iki 
šiol nerodydavo savo nosies 
tarp streikuojančių šiaučių. ir 
jų niekas pirmiau nematė pi
ldėte linijoj, dabar pasisiūlė į 
komitetą deryboms su bosais 
delei streiko baigimo, ir tikė
josi būti to komiteto vadais. 
Jie gavo tam tikrą skaičių pri
tarėjų; tad streikui vadovau
jančios kairiosios Industrinės 
Unijos Žmonės davė sumany
mą, kad iš šio mitingo išrink- ir viskas išeitų daug geriau ir 
ti streikierių atstovus, kurie 
galės padiskusuoti su Federa
cijos žmonėmis ir patirti jų 
planus. Darbo Federacijos at
stovai varėsi už tai, kad to
liau liktų vadovais tie, kurie na pikniką su mažesnėm išlai-,ko gi tas fašistėlis daugiaus 
geriau galės prisitaikyti prie 
valdiškų įstatymų ir prie lega- 
lės kovos; sako, juk dabar, 
kuomet išduotas indžionkšinas, 
negali būt streikas taip atvirai 
vedamas, kaip kad iki šiol bu
vo. Taigi jie piršo “patarna
vimus“ Darbo Federacijos me- 
klerių.

Kairiosios unijos darbuoto- cester, Mass, 
jai duoda sumanymą, kad vis —o—
tiek, ką derybų komtietas nu- Tūlas fašistas per “Tėvynę” 
tartų, mes patys streikieriai, ir bando apginti J. Vasiliauskie- 
mūsų šapos komitetas turi to- nę, kuri atsilankius aukų rin
klus .nutarimus šičia girdėti, 
svarstyti ir balsuoti; todėl mes 
negalime suteikti Darbo Fede
racijai teisės, kad jinai už mus 
padarytų su bosais sutarti; ir 
mes nesutinkame, kad mums 
vadovautų federacinė unija; 
koV$ mes turime toliau tęsti' fašistinio nusistatymo biznier-

jamas d. Edw. J. Sugar; 
Stoughton, Lyros Choras, va
dovaujamas M. K. Bolio; Law
rence Liaudies Choras, vado
vaujamas B. Petrukevičiaus ir 
L.D.R. Choras iš Montello, vad. 
d. Ed. J. Sugar. Prakalbą sa
kė vienas Jaunųjų Komunistų 
Lygos jaunuolis iš Bostono, 
Mass. Prakalba buvo anglų 
kalboje. Programa buvo tvar
koma silpnai, dėlto ir kalbėto
jo mažai kas klausėsi. Reikia 
į tai kreipti daugiaus domės,

naudingiau mūsų judėjimui.
Chorams liks po keletą dc- 

sėtkų dolerių pelno.
Norwoodo ir So. Bostono 

chorai dar turėtų suruošti vie-

dom, nes choram reikia būti
nai finansinis stovis pastatyti 
ant geresnio pamato. O abu 
chorai dabartiniu laiku finan
siniai labai silpnai stovi.

Norwoodo ir So. Bostono 
chorai dalyvaus darbininkiš
kos spaudos piknike 10 liepos 
—July, Olympia Parke, Wor-

kėjams, paramai alkanųjų 
maršavimo, vietoj aukauti, iš
keikė visus bedarbius, kas ir 
buvo pažymėta “Laisvėj.” 
“Tėvynės” fašistėlis, vietoj ap
ginti, tik patvirtina, kad J. 
Vasiliauskienė, kaipo aiškaus

liepos įvyks LDS. 3- ! 
čios kuopos mėnesinis susirin- J 

i kimas, kuriame bus išduotas 
- raportas iš LDS. pirmo seimo. į 
j Raportą duos mūsų LDS. 3 kp.! 
' oficialė delegatė Izabelė Yar 

Svarbu. Todėl 
I nariai, turime visi susirinkti 
i užsimokti duokles ir išklausy

nori? Aiškif, kad ir komunistų 
tarpe atsiranda silpnadvasių, 
kurie pasielgia- priešingai ko-į 
munistinei idėjai ir mokymui ir 
tokius pasielgimus komunistai 
per savo spaudą ir žodžiu kri-i 
tikuoja ir smarkiai kritikuoja, 
kaipo nesąmoningai pasielgu
sius draugus. Tai komunistinė 
logika, blogus dalykus taisyti 
bei šalinti iš savo tarpo. O 
fašistų - tautininkų logika — 
kad jų tarpe ir didžiausią 
kvailystę ar niekšystę kas pa-: 
daro, bet bile jų plauko žmo- į 
gus, tai fašistas ir didžiausią i 
kvailystę arba ' žulikystę 
gins. O pastarųjų 
tiškų fašistų tarpe yra 
daug. Užtenka prisiminti Čia 
ant vietos visokius “olselių” 1 tvėrėjus ir Šerų pardavinėto-1

ap- 
tau- 

labai

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI GYVENIMĄ

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

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

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

New York, N. Y.

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 5186 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaike-TlNKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

0^1 ■ z •

Ivairiik karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos/ į v a 1 i a s, 
taipgiir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai- 

. nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir 
tik 8 blokai 
Staen Island 
ry.

LUTVINAS

.f--,-

L' -. ' ■A < '2 ^
A V ■ ■ /■

Y. i f

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

MODERNIŠKIAUSI {TAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Strict, Brooklyn. N. Y.

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

ZI 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. i lt i 8 P. M.
Ncdūliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai



INC

DEKAVOJU pacientams

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

LAISVB I

Patyrimai Darbo
VIETINES ŽINIOS

A. Višniauskas.

kaip pernai. I lietuvių,

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

nu-pas mane
liepęs

Kelrodis į “Laisvės” Pikniką

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA30?

Graborius
pietų

BROOKLYN, N. Y.

o

o

SUSIRINKIMAI

Z

1
Telefonas, Midwood 8-6261

ir

r

1

o

o'

ginusiai 
suagusių

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

ne- 
tai 
čia 
du-

mane 
aš tą

Tamošių ne-

LAIK-
NAU-

MADOS

Valandos:
Subatomis
Apart Nedeldienių

daiktų ži- 
pigiau

sau, tai nieko tokio
Bet paskui, man besi

de! darbo, tuo išbėgai 
vyras iŠ to kambario i

drg. P.
Endziu- 

J. L. Kava- 
soprano, ir 

A. Klimaitė,

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

raštinę, pa- 
kambarį su 

kuriame

BROOKLYN, N. Y.
APLA. 22 kuopos susirinkimas 

jvyks antradienj, liepos 5-tą dieną, 
pradžia 8-tą valandą vakare. Vieta,

Visi draugai laiku pribūkite. Dele-

ar mieste ? 
pasakys tik 
duosiu pini-

Parsiduoda Saldainių Storas
Parsiduoda už prieinamą kainą 

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 j pusininkus, tai yra pirk
ti pusę biznio. Kreipkitės 510 Ma
rion St. ir kampas Broadway, Brook- 

(155-161)

ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSTOS 

luž PRIEINAMA
■ KAINĄ

A. B 
(156-157) »

tarpu agentas 
su klausimu, ar 
imu ar ne. Sako, jeigu 
tai aš atiduodu anam.

Telefonas: fitagg 1-8105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

važiuo- 
d a li
kai p 
kaip 
o vi-

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliotu nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Sercdomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas
Garankščiuotos krau

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

domi -be
DR. O.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam

barys, atskiras įėjimas, maudyne 
ir yisi parankamai. Žiemą apšildo
mas. 38 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

. . , , ._________ (154-156)

PARDAVIMAI
PARStbUQDA Užeiga geram stovy

je iš jplriežasties savininko nesvei
katos. Sayipinką galima matyt po 
pietų. J, ' Budavičius, 644 Driggs 
Ave., kampaš Metropolitan Avė., 
Brooklyn, >N. Y.

> > (154-156)

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Ūmia* ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir ode*.
Padarau ittyrimų kraajo ir ilapaaia.

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

New York, N. Y. 
Valandai Prikalimo t

Ryto nuo 10 iki , 1, Po pietų nuo 
iki 9 vai. vakar* 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 pa
Telefonas Lackwanna 4-2180

I Taipgi taisau visokius laikrod-! 
Ižius ir kitus papuošalų daiktus. į
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ! 
i Williamsburgieciams, kuriems ■
■ pertoli pas mane atvežti pataisy

mui laikrodžius ar kitus auksinius
' daiktus, palikite “Laisvės” ofise, 
riš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.” n

VIKTORAS JANUŠKA
! 127-17 Liberty Avė H
i Tarpe 127 ir 128 gatvių
, Richmond Hill, N. Y. 1

PAJ1EŠKOJIMA1 
Pajieškau Darbo \

Esu prityręs darbininkas ant far- 
mų. Ypatingai gerai nusimanau prie 
vištų užlaikymo. Moku budavoti jų 
užlaikymui tvartus ir 1.1. Kam rei
kalingas tokis darbininkas, kreipki
tės šiuo antrašu: P. Demikis, 27 
C'heever St., Ansonia, Conn.

(156-158)
pAJIEŠKAU

I Aš Paulina Urbanavičiūtė pajieš- 
Į kau savo dėdės Antano Malaškevi- 
: čiaus. Paeina iš Alytaus apskričio, 

Pirmiau gyveno 
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 farmos. Nusimanau apie meis- 
terystę prie pataisymų apie namus. 
Juozas Stačiokas, 229 Grand St., 
Brooklyn, N. Y .

(154-156)

į Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai
i Dovanom ar patys sau norėda- 
• mi pirkti laikrodžius, daimantus 
lar bi ką iš auksinių <’ ' .
| nokite, kad
■ sipirksite.

' Puslapis Šeštas , šeštadienis, Liepos 2, 1932
tmLv

darbių ir jų nelaimių. Darbi-igUs 'Milžiniškas K. Partijos 
ninkai, kaip dirbantieji, taip iri

Rytoj Didžiausias laisves’ Piknikas; Bū 
šią Daugiau Kaip 5,090 Darbiu. Publikos

Rytoj, nedėldienį, visi va
žiuokite į didžiausią “Laisves” 
metinį pikniką. Administra
cijos nustatyta 5,000 publikos 
kvota turi būt su dideliu kau
pu perpildyta. Iš tolimų ir ar
tesnių kolonijų basais ir kito
kiais būdais atvažiuoja dau
giau svečių, negu į bile kurį 
pirmesnį “L.” pikniką. O vie
tinės darbininkiškos publikos 
laukiama antra tiek daugiau, 
kaip pernai. Ir vargiai ką 
besulaikys oras. Nes jeigu pa
sitaikys karšta diena, milžiniš
ka iš visų pusių atdara, ėrin
ga svetainė suteiks pavėsį; o 
jeigu lytų, tie penki tūkstan
čiai rastų smagią pastogę ir ly
giai galėtų grožėtis dvigubos 
orkestros muzika, klausytis 
turiningos programos, šokti ir 
svečiuotis su vietiniais ir toli
mų kolonijų draugais-pažįs- 
tamais. Kai del jaunimo, tai 
irgi užtikrinta, kad šiemet jo 
bus dar daugiau,

Visokiausių sveikų valgių, 
karštų ir šaltų, bus daugiau ir 
įvairesnių ,negu kada pirmiau 
Važiuojant į pikniką, todėl ne
apsimoka vežtis savo “krai
čius,” kurie trukdo paskui ir 
linksmintis. Prisivežę šokte
riu ir sūrių juk būna kaip ir 
pasivergę; sėdi prie vieno sa
vo stalo, daboja, lyg prirakin
ti, savo atsivežtus užkandžius. 
Daug laisviau ir smagiau jau
čiasi tie, kurie atvažiuoja liuo- 
si nuo tokio bagažo.

Kurie dar neturite tikietų, 
tuojaus gaukite juos iš “Lais
vės” raštinės bei pardavinėto
ju, jeigu norite sutaupyt po 
dešimtuką nuo tikieto, kuris 
dabar yra 40 centų, o prie į- 
žangos į parką bus 50 centų.

Programos gausingumą ma
tote iš skelbimų. Tik kreipia-

me domę į vyriausią kalbėto
ją, kuriuo bus drg. Wm. W. 
Wcinstone, komunistų kandi
datas į Jungtinių Valstijų se
natą, “Daily Workerio” re
daktorius ir Kom. Partijos 
Centro Komiteto narys, ilgai 
buvojęs Sovietų Sąjungoj, vie
nas iš pačių geriausių žinovų 
politinių ir šiaip darbininkiš
kų klausimų. Jis kalbės per 
radio mikrofoną, taip kad 
kiekvienas žodis bus girdėt, 
nors žmogus stovėtum ir to
limiausiame kampe.

ši vasarinė “Laisvės” iškil
mė su didelėmis darbininkų 
masėmis bus kaip ir demons
tracija užgyrimui kovingos re
voliucinės politikos, mūs dien
raščio kovoje už darbininkų 
klasės reikalus.

Patys
atsivežkite kuo 
kitų darbi ninku, 
,taip jaunuolių, 
taip kitataučių,

d liks patenkinti, kaip fiziniai, 
taip dvasiniai.

Pramoga galės tęstis iki ry
to, nes ant rytojaus, liepos 4 
d. yra “Fort Džulajus;” tai 
niekam nereikės skubėti namo.

Draugai ir draugės, jūs, be 
abejo, sueinate
vierninkų, kurie per nežinoji
mą nėtiki, kad yra tokis di
delis ir vis augantis lietuvių 
darbininkų revoliucinis judėji
mas. Atkviesdami bei atsivež- 
dami juos ir jas į “Laisvės” 
pikniką, jūs nustebinsite juos 
ir atidarysite tiems žmonėms 
akis.

Kuo smarkiausiai šią pasku
tinę dieną ir nedėlioj iš ryto 
garsinkite šią iškilmę ir visus 
ką tik sueinate, vadinkite va
žiuot į šį milžinišką masinį 
“Laisvės” dienraščio pikniką!

Visų važiuojančių prašome įsitėmyti kelrodį: Iš New York Ci
ty važiuokite per Manhattan Bridge, pervažiavę imkite Flat
bush Avenue iki Prospect Park. Per parką važiuokite į Ocean 
Parkway iki Bay Parkway, ten pasisukite po dešinei ir važiuo
kite iki pat galui kelio, tada pasisukite po kairei į Cropsey 
Avenue, ten rasite 25th Avenue ir po dešinei bus Ulmer Park.

VAŽIUOJANTIEMS TRAUKINIAIS: Iš Williamsburg va
žiuokite 14th St. Line ant Union Square, čia persimainykite 
ant West End train ir išlipkite ant 25th Avenue. Kuriems pa
rankiau važiuoti Broadw.ay linija, važiuokite iki Chambers 
Street ir imkite Coney Island požeminį traukinį iki 36th Street. 
Čia persimainykite ant West End line traukinio ir išlipkite 
ant 25th Avenue.

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 (lešinoi apie penkius blo
kus ir įeisite tiesiai į Ulmer Park.

NEWARK. N. J.—Du busai išeis nuo 180 New York Avė., 
1 :30 vai. po pietų, nedėlioję.

PATERSON, N. J.—Du busai išeis nuo Svetainės 130-132 
Lafayette Street, 10:30 valandą ryte šarp.

Kurie dar neužsirašėte važiuot, tuojau kreipkitės pas komi
sijos narius: J. Pūtis, A. Petkus, F. Buslovičius ir J. Matačiu- 
nas.

BAYONNE, N. J.—Busas išeis nuo LUK. svetainės, 197 E. 
19th St.’, 12 valandą dieną: Kurie dar neturite tikietų arba 
kurie nesate užsirašę busu važiuoti, tuojaus kreipkitės į drau
gus: čiurlį, Janiūną ir Panelį. Jie aprūpins jus tikietais ir 
vieta buse.

GREAT NECK, N. Y—CJerbiami Draugai ir Draugės, kurie - - - v - --
norite busu važiuoti su Choru Pirmyn į Laisvės pikniką, kuris į penkis dolerius už darbą sta- 
įvyks ateinantį nedėldienį, Liepos (July) 3 dieną, 1932, tai I Ii orių dirbtuvėj. Gavęs penki- 
tuojaus malonėkite užsiregistruoti pas komisiją’. nę> darbų agentūros ponaitis

Busas bus prie Z. Strauko svetainės apie 12 vai. dieną ir parašė man dirbtuvės adresą; 
išvažiuos lygiai kaip 1-mą vai. dieną, tad nesivėlinkite.

IŠ ELIZABETHO busai išeis nuo LDP. Kliubo, 69 S. Park 
St., 1:30 vai. po pietų. Kaina į abi puses $1. Užsiregistruo
kite pas draugus: N. Pakalniškį ir P. Poškų virš nurodytoje 
vietoje.

$2 Iš Philadelphia į “Laisves” Pikniką
Central R.R. of New Jersey turi ekskursiją iš Philadelphijos 

į New Yorką. Round trip tikietas $2. Iš Philadelphijos trau
kiniai išeina Standard laiku, 6-tą, 7-tą, 8-tą, 9-tą ir 10-tą vai. 
ryte. Į dvi valandas atveža į New Yorką. Atgal grįžti gali
ma ant bi kurio tos kompanijos reguliario traukinio iki 11:30 
vai. vakare.

Patariame draugams, persikėlus Ferry per Hudson upę, pa
klaust kaip davažiuoti į Union Square, o nuo Union Square 
paimkite BMT linijos West End traukinį ir išlipkite ant 25th 
Avenue. Išlipę eikite po dešinei 25th Avenue ir rasit Ulmer 
Parką, _ . t > .  >   • ■ ________ ■' >   - —< — ' ■ >—»»i-1—iJKbi

Bejieškant darbo, prisieina 
išlandyti yisus kampus. Kaip 
pirmiaus darbai geriau ėjo, tai 
niekuomet neprisieidavo į to
kias vietas pakliūti.

Kelios dienos atgal 
žiavau į New Yorką.

bedarbiaų privalo organizuotis 
į masinę kovą už bedarbių ap- 
draudos įstatymą ir už nu
vertimą pačios pūvančios kapi
talistinės tvarkos.

Bedarbis.

nuva- 
Pavaik- 

ščiojęs Broadway, paskui pra
dėjau klausinėti darbo bučer- 
nėse. Savininkai tik juokiasi; 
vienas klausia, kas tau yra, 
kad tu dabar {ieškai darbo? 
Jis turėjo mintyje, kad man, 
turbūt, galvoj negerai. Pana
šiai ir antroj bučernėj; o tre
čioj man pasakė: tu, žmogau, 
be reikalo čeverykuš ‘ plėši ir 
penktokus gatvekariams mo
ki ; darbo dabar negąusi. Šis 
gal iri teisingai pastebėjo.

Nužingsniavau ant 6-tos 
Avė. kampo, kur randasi dau
gybė agentūrų, kurios užsiima j 
suradimu darbų už pinigus.) 
Lauke prie agentūrų pilna iš
kabų, ant kurių išrašyta, kokių 
darbininkų reikalaujama. Per
ėjęs keliolika tų įstaigų, pas
tebėjau, kad reikalauja mano 
amato darbininko, tai yra dai- 
lydės. Tuojau įpuoliau vidun 
pas agentą. Bet agentas rei
kalauja dešimt dolerių už tą 
darbą. Aš klausiu: kur. tas 
darbas randasi, 
Jis atsako, kad 
tada, kai aš jam 
gus. .

Pirm įeinant į 
stebėjau šalutinį
praviromis durimis, 
prisėdę vyrų ir lošia kortomis. 
Manau 
blogo, 
derint 
vienas 
ir pribėgęs prie agento reika-! 
lauja, kad jam duotų tą dar-i 
bą. Agentas pastebi jam, kad 
čia šitas žmogus (tai yra aš) Merginų

Konst. Menkeliuniutės
Priimtuvės Šiandie

Vakare, “L.” Salėje

nori to darbo. Bet tas vyras 
draskosi, kad jis nori to dar
bo, ir tiek; ir rodo ištraukęs 
popierą būk tai iš augštesnės 
įstaigos, kurios ponas 
jam duot tokį darbą.

Tuo 
spiria 
darbą 
neimi, 
Aš sakau, imsiu ir mokėsiu de
šimt dolerių, bet pasakyk, kur 
yra-tas darbas; jis nudavė, 
būk nesuprantąs, ką aš noriu 
žinoti. Aš jam dar paaiški
nau, kad, jeigu nežinodamas, 
kur yra darbas, aš jam užmo
ku dešimt dolerių, tai jis mane 
gali pasiųsti darban kad ir į 
Californiją. Sakau, jeigu 
nori pasakyti, kur darbas, 
atiduok jį tiems, kurie jo 
taip nori; ir einu sau pro 
ris. O agentas šaukia mane 
atgal ir dabar jau pasako, 
kad darbas New Yorke. Bet 
aš paliepiu jam eiti į peklą 
su tokiu jo darbu. Aš supra
tau, kad čia buvo sudaryta 
skymas, kaip greičiau iš ma
nęs išgauti dešimtinę; o pa
davus jiems pinigus, jie paskui 
gali tave pasiųsti kur ant tuš
čio lęto. Neradęs ten darbo, 
sugrįžęs atgal į agentūrą, pas
kui jau to pono čia nerasi.

Panašiai man buvo atsitikę 
Chicagoj, kur buvau įmokėjęs

Visi brooklyniečiai ir iš ki
tur atvykusieji į “Laisvės” 
pikniką svečiai yra kviečiami 
atsilankyti šiandie 7:30 vai. 
vakare į drg. Konstancijos 
Menkeliuniutės priimt uves, 
“Laisvės” svetainėje. Jinai yra 
ką tik pargrįžus iš Italijos, 

i kur dvejus metus tobulinosi 
dainos moksle. Pasimatykite 
su jąja asmeniškai; išgirskite

I naujienų ir įspūdžių iš Italijos. 
O laike pagamintos skanios, 
nors ir lengvos, vakarienės pa
siklausysime margo koncertė
lio, kurio programą išpildys

Į sekanti darbininkiški artistai 
) (ir gal dar pati Menkeliuniutė 
sutiks padainuoti):

A. Višniauskas, baritonas, 
iš Bayonne, N. J.; Aido Choro i Tekinių ‘kaimo'.

j Sekstetas; 
Pakalniškis, tenoras; 
lis, smuikininkas; 
liauskaitė, mezzo 
nauja dainininkė, 
lyriška soprano.

Tautiečių “Patarnavimas” 
Nusižudžiusiam Bedarbiui 
Muzikantui

BROOKLYN. — Per dvejus 
metus bedarbis, muzikantas 
Rubin Silverberg nusižudė. Pa- 
šalpinė draugija Ardath Isra
el atsisako išmokėt jo moteriai 
pomirtinę, nors jis per daugelį 
metų buvo jos narys; tik pas
kutiniais bedarbės laikais li
ko, $38 skolingas duoklėmis. 
Bedarbių Taryba , reikalauja, 
kad būtų išmokėta pomirtinė. 
Darbininkai tame name, kur 
velionis gyveno, sudėjo $38 
draugijai ir privertė ją, kad 
palaidotų. Silverbergą. Jis va
dovavo tų darbininkų streikui 
už rendų nupiginimą.

nuėjęs gi atradau, kad ta dirb
tuvė jau uždaryta nuo' neat
menamų metų, tuščia. Sugrį
žus atgal, atsiimti pinigų, ne
bėra to žmogaus, ir niekas čia 
nežinąs žmogaus tokia pavar
de, kokia jis pasirašė, išduo
bdamas man popierėlę. Taip 
kelias dienas bergždžiai vaik
ščiojau, norėdamas atgauti sa
vo pinigus, bet taip ir neat
gavau. r__ __

Šiuo bedarbės momentu vi- Laisves raštinėje. ____
sokįe smugelninkai ir isnaudo- gatas išduos raportą iš seimo. Taipgi 
tojai stengiasi pasipinigauti iš ir naujų narių atsiveskite, 
nelaimingų darbininkų, iš be-

Kandidatų ir Platformos 
Užgyrimo Mitingas

Po “Laisvės” pikniko, bus 
už kelių d. didžiausias tarp 
tautinis darbininkų suplauki- 
mas krūvon. Tai komunistų 
kandidatų ir platformos už
gyrimo mitingas—demonstra
cija, ką įvyks Coney Island 
Stadiume, kitos subatos vaka
re, liepos 9 d.

Į stadiumą sutelpa 20,000 
žmonių, bet tikimasi, kad jis 
bus ne tik užpildytas, o ir per
pildytas. Pabrėžimui, kad tik 
komunistai darbininkai teko- 
voja už tautų lygybę, vyriau
sias kalbėtojas bus James W. 
Ford, Kom. Partijos kandida
tas į Jungtinių Valstijų vice
prezidentus.

Tame demonstraciniame mi
tinge darbininkai ir darbinin
kės pasisakys už .Komunistų 
Partijos reikalavimus—už be
darbių apdraudą, prieš uždar
bių kapojimus ir prieš buržu
jų partijų monijimą žadamu 
alum, kuomet valdančioji kla
sė badu marina mases dubi
ninkų, reikalaujančių duonos. 
Kapitalistiniai politikieriai pri
eina juk net prie tokio nacha- 
liškumo, kad šneka apie “ge
rumus,” paeinančius iš šio kri- 
zio, kaip kad, pąv., sakė New 
Yorko mokyklų superinten
dentas, mažindamas mokytojų 
skaičių.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.
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TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A GORIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS < DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTER1MS) 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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JONAS STOKES
Fotografas---

Siuonū pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

nauj|p vieton, 
po Numeriu 
612 Marion St, 
kamp. Broad* 
way, Chauncey 
Street stotia 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
612 Marion St., kampus Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Aveųue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

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