
New Yorke sutinki daug lie
tuvių jaunuolių, atvykusių iš 
l’ennsyvanijos anglies kasyklų 
aričių “laimės” jieškoti. Jie 
tikėjosi, kad New Yorke vis 
tiek galima užlipti ant pasau
lio viršaus. Bet ne vienas iš 
Jų yra skaudžiai nusivylęs. Nė
ra tos “laimės” šitam didmies- 
twj. Krizas ir vargas smau
gia visų darbininkiją.

/ Chicagos dienraštyje “Vil- 
ijyje” draugė Užušilių Julija 
rfašo savo įspūdžius iš Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo Am
erikoje suvažiavimo. Straips
nis perdėm kalba apie tai, 
kaip daug yra veiklių ir išmin
tingų draugių Chicagoje, o 
k&ip netaktiškos mūsų darbuo
tojos Brooklyne. Neabejoja
me, kad draugė Julija yra vei
kli chicagietė. Rasime ten ir 
daugiau gerų draugių. Bet 
khd ten taip jau gerai, o kad 
k’tur visur tik tuštuma, tai ne- 
c/alima tikėti.

’ Tiesa, Chicagos draugės pui
kiai pasidarbavo paskutiniam 
LDSA vajuje. Už tai jos gau
na visą kreditą. Bet, draugės, 
juk tą gražų darbą atlikote ir 
be turėjimo pašonėj Susivie
nijimo centro?

Suvažiavimas praėjo. Pada
ryta daug gerų tarimų. Pri
imtas organizacijai naujas pla
nas. LDSA bus bandoma pa
versti į plačią masinę lietuvių 
darbininkių ir šeimininkių or
ganizaciją. Labai svarbus 
darbas^tpvi prieš mūsų drau
ges ir draugus .
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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Japonijos imperialistai sėja jnirtį ir lieja kraują pavergtoj Mandžurijoj. Pagelba jų pačių įsteigtos 
Mandžurijos valdžios jie taip~pat provokuoja karą prieš Sovietų Sąjungą.
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Nusižudė Desperacijon
Įpuolęs Darbininkas

PABeGO keturi 
KALINIAI

JAPONUOS IMPERIALISTAI PER SAVO AGENTUS ATVIRAI ŠAUKIASUKR1UŠINT DARBININKŲTĖVYNĘ-SSSR
Naujoji Mandžurijos vai-pažiūros į įvykius reik'skai- 

džia, Japonijos ginklų 
įsteigta ir palaikoma, išleido 
bjaurų, kruviną pareiškimą 
prieš Sovietų Sąjungą. Tam 
pareiškime atvirai reikalau
jama, kad “pasaulis” sukriu- 
šintų Sovietų Sąjungą. So
vietai kaltinami už tai, kad 
Mandžurijos žmonės nepasi
duoda pavergėjams.

Net New York “Times’o” 
pranešimas sako, kad šitas

tyti japonų pažiūromis, nes 
naują valstybę kontroliuo
ja japonai, kurie turi iki 
700 viršininkų valdžioje.”

Taigi, imperialistinė Ja-, 
ponijos valdžia pasirodo 
naujose karinėse provokaci
jose prieš darbininkų tėvy
nę. Iš pat sykio komunis
tinė spauda sakė, kad Man- t 

pranešimas sako, kad šitas džurijos naujoji valdžia yra 
Mandžurijos valdžios dar-'tik Japonijos plėšikų mas- 
bas yra darbas Japonijos !ka ir skraistė tęsimui kari- 
imperialistinių plėšikų. Sa- nių prisirengimų prieš So

lko: vietų Sąjungą. Tą dabar
“Šiame pareiškime mes/gali’matyti visas pasaulis, 

matome be galo įtemptą pa- Lūpomis tos valdžios Japo- 
dėtį tarpe rusų ir japonų nija provokuoja karą prieš 
Mandžurijoje. Pareiškimo Sovietų Sąjungą.

-Prie SLA vairo pasiliko se
ni ponai—ponai, kurie tik 
dviem paskutiniais metais nu
ganė tą organizaciją ant še
šių tūkstančių narių ir ant pu
sės HiiZ mo dolerių.

Kas liečia mane, tai man šo
nai plyšo iš juoko, kuomet po
nas Gegužis dėkavojo fašistų- 
sandariečių blokui už palikimą 
jo prie organizacijos vairo. 
Verkdamas jis išdavė amžino 
pasmerkimo dekretą pats sau 
ir savo kolegoms.

Verkė Gegužis štai ko: Gir
di, jeigu aš būčiau buvęs neiš
rinktas SLA. prezidentu, tai 
būtų buvęs užduotas mirtinas 
smūgis reputacijai ne tik ma
no, ,bet ir visos mano šeimy
nos. Ką tas reiškia? Tas reiš
kia, kad p. Gegužis taip išsi
voliojo purvuose su savo dar
bais toje organizacijoje, jog 
net apipurvino visą savo šei
myną.

Jurgeliutė, matomai, irgi gy
nė savo “nekaltą” reputaciją 
su pagelba riebiai apmokėtų 
trijų advokatų — Bagočiaus, 
Bagdžiuno ir šalnienės. Ir štai 
su tokiomis “reputacijomis” 
ponus ponai fašistai-sandarie- 
čiai pastatė vėl stovėti SLA. 
priešakyje; Patys ponai pasi
sakė, kad jie tiek kiaulysčių 
pridarė, jog svietui į akis pa
žiūrėti nebegali, jog jokio na
riuose pasitikėjimo nebeturi,! 
vienok vėl jiems tapo pavestas 
organizacijos vairas!

NEW YORK.—Darbinin
kas Mario Piras pirma pei
liu smogė savo darbdaviui 
Francesco De Achilles, sa
vininkui makaronų kompa
nijos, o paskui, pamatęs po
liciją, pats revolveriu nusi
šovė. Be to^ jis bandė pa-

WORCESTER, Mass. — 
Iš Ruthland kalėjimo pabė
go keturi kriminaliniai kali
niai. Du iš jų buvo pa
smerkti kalėti iki gyvos gal
vos. Sakoma, nupjovė ka
merų štangas ir sėkmingai 
paspruko.
•>---------------------------------------

Massachusetts Lietu
viams Svarbus Prane-

Bedarbiai Atsisako
Už Dyką Dirbti

Kitas Demokratų
Buržuazinis Demagogas

Iškovojo Paliuosavimą 
Du Šimtai Sužeista Susipratusio Studento

Dešimts Užmušta, o

simas
WORCESTER, MASS. —

pos 10 d., čionai rengiamas 
komunistinės spaudos pik
nikas. Visas pelnas eis 
“Laisvei,” “Vilniai” ir “Dai
ly Workeriui.” Piknikas, 
įvyks gerai žinomam Olym
pia Parke.

Raginame ir kviečiame 
visus Naujosios Anglijos lie-

MONTICELLO, N. Y. — 
Čia viena turtinga ponia no
rėjo gauti nuo policijos 16 
darbininkų, kurie sutiktų 
ant jos farmos dirbti tik už 
pavalgymą ir drapanas. Po
licija surinko 16 bedarbių ir 
liepė jiems eiti pas tą ponią. 
Bet bedarbiai pasipriešino. 
Dabar policija paskelbė, kad 
jokia pašalpa jokiems be
darbiams nebus duodama. 
Lai bedarbiai miršta badu!

Tai bjaurus policijos žy
gis priversti bedarbius dirb
ti tik už pavalgymą, o kuo
met jie atsisakė būti ver
gais, tai pasmerkiami. badu 
mirti. Bedarbiai turi orga
nizuotis į bedarbių tarybas 
ir kovoti prieš bado sistemą.

WASHINGTON. — De
mokratų partija nominavo 
Texas valstijos politikierių 
Garnerį į Jungt. Valstijų 
vice-prezidentus. Garner 
dabar pirmininkauja kong
reso Astovų Bute. Yra tur- buvo toks didelis, kad visos 
tingas buržujus ir didelis de- miesto krautuvės ir užeigos 
magogas. ” turėjo užsidaryti.

BOMBAY, Indija. — An
glijos valdžios kurstomose 
riaušėse tarpe mozlemų ir 
indusų čia liepos 1 d. de
šimts žmonių užmušta, o du 
šimtai sužeista. Ginčas ki
lęs už religiją. ĮnirtimasPASIKORĖ BEDARBIS 4 VAIKŲ TĖVAS

MADISON, Wis. — Ka
dangi Elmer Luchterland, 
Wisconsino universiteto stu
dentas, vadovavo bedar
biams, tai prieš jį buvo pa
darytas policijos suokalbis 
ir pasiųstas į beprotnamį. 
Kilo didelė protestų audra. 
Universiteto mokytojai ir 
profesoriai nurodė, kad 
Luchterland yra vienas iš 
gabiausių mokinių ir reika
lavo jo paliuosavimo. Masi
nis spaudimas privertė bu
delišką valdžią kovingą stu
dentą paliuosuoti.

Darbininkas buvo įpuolęs 
desperacijon. Pernai pabai
goje metų Piras bandė suor
ganizuoti darbininkus. Kilo 
streikas. Bet darbininkai 
neatsilaikė. Darbdavis Pi
rą ir kitus kelis vadus pava
rė iš darbo. Piras iki šiol 
vaikštinėjo be darbo ir nu
sprendė atkeršyti niekšui 
darbdaviui. Bet, matyt, 
vargas jau buvo suardęs jo 
nervus. Kuomet jis peiliu 
smoge darbdaviui, tai manė,
kad jį ant vietos ir nudėjo, j tuvius darbininkus ir dar- 
Pamatęs policistus, nusigan-Ibininkes dalyvauti šioj mū

sų revoliucinės spaudos iš
kilmėje. Bus graži dailės 
programa. Dainuos mūsų 
chorai — Norwood, So. Bos
tono, Montellos ir Worces
ter™. O prakalbą pasakys 
d. A. Bimba, iš Brooklyno.

Visus mūsų darbininkiš
kos spaudos skaitytojus ir 
rėmėjus prašome pasidar
buoti delei sutraukimo kuo- 
daugiausia publikos į šitą 
svarbų parengimą. Lai šis

Bulgarijos Kompartijos 
Vadai Fašistų Teisme

do ir pats nusižudo.

“Laisvės” Reporterio 
Atitaisymas Klaidos

nu

NEW YORK. — Bronx 
Parke medyje rastas pasi
koręs John Debas, kuris gy
veno po num. 405 East 169 
St. Jis paliko moterį ir ke
turis mažus vaikus. Išgir
dus apie nusižudymą savo 
vyro, Deįasienė apalpo.

Debas buvo pastovus dar
bininkas ir priklausė prie 
unijos. Jo sūnus pasakoja, 
kad tėvas ištisus mėnesius 
jieškojo darbo, bet. visos pa
stangos buvo veltui. Perei-

tą šeštadienį išėjo iš namu 
ir nesugrįžo.

Vis daugiau ir daugiau 
desperatiškų bedarbių žudo
si. Nebepakelia jie varge 
naštos ir atima sau gyvybę 
Tai klaidingas kelias išėji- 
mūi iš tos padėties. Tikta* 
tamsūs bedarbiai žudosi 
Reikia kovot prieš badą 
Reikia stoti į bedarbių ta
rybas ir bendromis spėkomis 
reikalauti iš valdžios pašal
pos visiems bedarbiams.

Monarchistas Hindenburg 
Sveikina Plutokratą Hoover

Komunistų Partijos prezi
dentinių rinkimų platforma jau 
išleista lietuvių kalboje brošiū
ros formoje. Parduodama po 
3 centus. Reikia masiniai pa
skleisti tarpe lietuvių darbinin
kų. Tai darbas mūsųyvisų or
ganizacijų. Kuopos bei drau
gijos turėtų nusipirkti tos plat
formos ne tik savo nariams, 

et paskleidimui tarpe plačių- 
masių. Taip pat draugai ir 

augės, kurie su centu dar su- 
vena, turėtų nusipirkti plat- 
rtnų po kelioliką kopijų ir 
lalinti darbininkams, ku-

Pereito penktadienio 
meryje tilpo LDS sekreto
riaus reportas ir per mano 
neapsižiūrėjimą jis likosi su
maišytas su organizacinės 
komisijos raportu, 
rafai Senos Pašalpos ir Po
mirtinės ir Trūkumai paim
ti iš organizacinės komisi
jos raporto ir per klaidą 
įdėta į sekretoriaus raportą. 
Šiuomi noriu tą klaidą ati
taisyti ir atsiprašau LDS 
sekretorius už padarytą 
klaidą ir nesmagumus. t 

“Laisvės” Report. J. S.

T> vilkintį.

. piknikas bus vienas iš di-
džiausiu visoj ąuisų judėji
mo istorijoj!

Rengėjai.

v

“International Press Cor
respondence” praneša, kad 
birželio mėnesyje Bulgarijoj 
buvo teisiami Bulgarijos 
Komunistų Partijos ir Jau
nųjų Komunistų Lygos cent- 
ralinių komitetų nariai. 
Prieš kapitalistinį teismą 
pastatyta dvylika draugų. 
Jie •kaltinami varyme nele- 
galio darbo prieš “tėvynę.” 
Dar nęturime žinių, kokia 
bausmė jiems tapo uždėta.

Bulgarijos K o m u n i s tų 
partija yra nelegalė organi
zacija, bet viena iš veikliau
sių partijų Komunistų In
ternacionale.

riuos tebelaiko pavergę kleri
kalai, fašistai bei socialfašis- 
tai. sakė šaudyti į sukilėlius.

Sukilo Vandens ir Oro
Karinės Spėkos

HONGKONG, Chinija. — 
Nesenai sukilo Cantono lai
vynas prieš valdžią. Dabar 
ta valdžia bandė oro laivy- _ 
ną pavartoti prieš karo lai- nuo išsiliejimo į krantus, 
vyną, bet orlaivininkai atsi- prie to. darbo dirbo 1,400,- 

000 darbininkų.

3,000 MYLIŲ SUPILOS

SHANGHAI. — Chinijoj 
pabudavota 3,000 mylių su
pilus delei apsaugojimo upių

100,000 Priešfašistinėj Komunistą Kandidatai 
Demonstracijoj Berlyne

BERLYN. — Komunistų 
Partijos surengto j priešfa- 
šistinėj demonstracijoj lie
pos 3 d. dalyvavo iki šimto 
tūkstančių vokiečių darbi
ninku. Šiai bendro fronto 
darbininkų solidarumo de
monstracijai priešinosi so
cialdemokratai vadai, ta- 
čiaus labai daug dalyvavo 
socialdemokratų darbininkų. 
Vienu sykiu buvo kalbama 
nuo dvylikos platformų.

Hitleriniai fašistai vis 
žvėriškiau siaučia. Nepra
eina ta diena, kurioj nebū
tų nužudyta darbininkų. 
Komunistų Partija šaukia 
darbininkus į bendrą kovą, 
bet ant .kelio stovi parda- 
vinga Vokietijos socialde
mokratų partija.

Ant Baloto III Valstijoj
CHICAGO, Ill. — Valsti

jos sekretorius Stratton 
pranešė Komunistų Partijos 
Illinojaus valstijos rinkimų 
kampanijos komitetui, kad 
mūsų partijos kandidatai 
dd. Fosteris ir Fordas bus 
uždėti ant prezidentinio ba
loto toj valstijoj. Valstijos 
įstatymai reikalauja parti
jos formalės nominacijų 
konvencijos ir tokia konven
cija nesenai buvo atlaikyta.

Bet prieš mūsų draugus 
Illinojaus valstijoj stovi dar 
vienas didelis ir sunkus dar
bas. Reikia uždėti komuni
stų valstijos kandidatus ant. 
baloto. Tam reikia surinkti 
50,000 piliečių parašų.

BERLYN. — Spauda 
skelbia, kad Vokietijos pre
zidentas monarchistas Hin- 
Jenburgas pasiuntė laišką 
Jungtinių Valstijų preziden
tui Hooveriui. Tame laiške 
Hidenburgas sveikina plu- 
tokratijos agentą Hooverį ir 
išreiškia pasitikėjimą, ’ kad 
tarpe tų dviejų šalių užsi
megs dar tvirtesni ryšiai.

ŽUVO TRYS VAIKAI

SARATOGA SPRINGS^ 
Liepos 3 d.. tūlas Daly tro- 
ku vežė šešis vaikus. Ištiko 
nelaimė, kurioj trys vaikai 
ant vietos užmušta, o kiti 
trys sužeista.

1,000 Darbininkų
d. Tosterio Prakalbose

SALT LAKE CITY, Utah, 
Liepos 2 d. čia buvo masinis 
susirinkimas, kuriame kal
bėjo d. Fosteris. Plačiai 
aiškino skirtumus tarpe A- 
merikos ir Sovietų Sąjun
gos. Jo prakalbos klausytis 
susirinko apie 1,000 darbi
ninkų.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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Theodore Dreiser
(Theodore Dreiser yra — -

miausias Amerikos rašytojas, Į dualams ant telefono, 
autorius veikalų ^‘Sister Car- ( 
rie,” “The Titan,” “The Ameri
can Tragedy” ir dvidešimts ki
tų knygų. Yra skaitomas vadu ros ir gazo.
Amerikos literatūros srity. Per džio kas delei to, kad suma- mizernų šaltiniu.
pereitus trisdešimts tris metus /jutų kainas tie stambieji

Is kitos pusės, ką jie ištik
rųjų pasiūlė, ir kas jų skel
bimo kampanijai kainavo 
milionus dolerių, tai bjaurią 
blokų pagelbos sistemą, iš
keldami obalsį—lai šeimyna 
gelbsti kitą šeimyną, lai 
apielinkė gelbsti kitą arti
mą apielinkę. Tuo būdu ir 
pagelba verstinos kolektos 
dirbtuvėse ir jau skurdo pa- 
liestose kaiminystėse, jie su
manė išvengti, ir tuo būdu 
išvengė, tiesioginių taksų ' 
ant savęs. , Faktiniai jiems 

! pavyko uždėti labdarybės 
i naštą ne ant tų, kurie galė- 
:tų tai puikiai atlikti, tokioj 

I Taksos privatiniams indivi- turtingoj šaly, ne ant korpo- 
, te- racijų ir jų milžiniškų, pel- 

prane- nų, bet ant darbo ir mažai 
elekt- apmokamų masių, kurios 

Bet nei žo- nieko negali duoti iš savo
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KODĖL AŠ SIŪLAU BALSUOTI
Už KOMUNISTU TIKIETĄ

jo knygos buvo verčiamos į, frusfag kurie susikaupia sau ' 
kiekvieną gyvuojančią kalbą n?cpr]esnę dali šalies sutaupu i lūžta nuo nenaudojimo mai- į jas skaitė ir skaito milionai; c UcUi otiuaupu. . . ...
žmoniu) ■ D . • . • . f 4. i Sto ir drabužių, ir jokis i1žmonių.; , .jeį viefOj f0> tiems trus-p ’ '■ ■ - 1

Aš buvarūūžkiaustas, ko J tams užtikrinama dar didės-! 
del remiu komunistu tikie-'"1.lr saugesni pelnai Nes 
. • v . , , tai yra tie trustai, kurietą pries demokratų ar repu- , , , r . , r
blikonu partijos arba bile ;^ontrollu^a valdžią, paren- nis paskirstyti tarp tų, ku- įštikruiu nmn reikia ikokios kitos partijos, dabar k\savo “^us Į va d-|rie j reikalauja. šimtai t1™ Ar e- tai nė

tūkstančiai gyvenimo namų|,.a korau<stai, kurie sako, 
i kad . “Jeigu tu teisingai ne- 
I dirbi ir neprisidedi prie ge- 
| rovės ir išvystymo šalies, iš 
l kurios norėtum turėti nau- 
Idą, negali tos naudos gauti. 
Bet jeigu prisidėdi, tai turi 

( dalintis lygiai ir duosnihgai 
[su visais savo draugais.” 
i Jeigu tatai padaro bile vie- 
I ną komunistu, tai ištikrųjų 
aš esu komunistas. Ir aš 
balsuosiu už komunistu ti- 
kieta. ’

i sto ir drabužių, ir jokisi1
į kompetentiškas valdininkas Į “ 
iš mūsų nacionalės valdžios i tų

i ar valstijų valdžios nedarys agituoju
į žingsnio, kad tuos reikme- Foster ir James W. Fordą.

Šimtai. 
gyvuojančios šioje šaly. pcuvnM p1 | tūkstančiai gyvenimo namų!

Pirmoje vieto e politinės; kon^?“s’ . g.ul?e*'nat?-1 stovi tušti, o tačiaus laukai, 
programos republikonų, de-i‘?us’ te]s^us’vakhnll?kJ's n>ižkanjpiai ir skiepai užsi- 
mokratų ir socialistų, nepai- . '."U vadinamus atstovus igrucię fajs kurie neturi ki-1 
sant, kaip mitriai nebūtų abeįnaL 1la^1 ^publikonų |tos vietos gyvfinti. Dirbtu. | 
kamoflažuotos, atspindi tik ll, . ea10 aa lJ. J)a? tljos,rsu” | vės, galinčios gaminti viso-1 
mažus skirtumus kas liečia !?lganiz.uo 0Sv.H <Qnį10 lao" | kių daiktų, kokių tik žmo-1 
pravedimą Amerikos kapita- ■ Jamo%tl* trust^’ .sla" inėms reikia, nedirba. Stovi I 
listų programos. Kitais žo-!me; a?traus kri?110 Pei?°įe i be darbo, nes tie, kurie jas 
džiais, kaip suteikti keliems i į)ai °Le .sa.v0 .V1S1_S <a ban V 4" kontroliuoja, negali pasida- 
turto ir privilegijas neribo- ’ taf ' .Faktinai. mu^ų ameriki- S ryti tinkamo pelno, tai h> Re_IU1 IU H Įjl 1 v nuc 1 ICID 11C1AUU - i •• • 1 y ui unncuAiV UVH1V

tam laipsny, ir tuo pačiu sy- nes korporacijos ir jų paka- Įleidži;i •„ darban. 
Vi..UiHnHmil=Oa.n,.Hn-,H^.illkai 1S able^ PartlK lkl .
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darbininkams būtų 
algos 35 nuošimčiais 
buvo padarytas pa- 
kad algas numušti 
nuošimčių, Gegužis 

kacP “dabar balsuto-

valstijoj ima aktyvų dalyvumą gelbėjime 
nuo legališko nulynčiavimo septynių Scottsboro negrų jaunuolių.

kiu įtikinti mases priimti ig-1 v. . . . _norintiškuma, bada ir tero-ls101 cku' "el 01skl nesus1™-
: fc I pino kentejimu milionų, ku-

Kapitalizmas, akyvaizdoj! rillos Jie išnaudojo, šiame 
didžiausiu progų, kokias tik | l,a«ame . mon]ente J‘e tlk 
galėjo jam pasiūlyti bile ša-;galvoJa’ kallJ aPaa«goti pei
lis kr tauta, nepajėgė nau- "Vs’. «autus Pr^lty’ ’t V1 
doti neapsakoma turtą ir!,. 
o-nlin knrin \nqikmmp JU lseitis is krizio, tai nesti1 Žinomas Lietuvos social- penalistai plese ir naikino 
žmoniškumo ar socialiai' skurd3 ir varg^ darbinin-1 demokratų vadas Bielskis; privačių žmonių turtą,—kai- 
konstruktyviu būdu. Jis su-1 ^.ai?s f ai mėliams ir iaš- 
klupo kaipo valdžios siste-BinlL^ dai binmkams, taipgi 
ma. Šalyje, paskendusioje!11 dvyhkai milionų negrų, 
gamtiniais šaltiniais, kurie ^url.e jau ir taip diskrimi- _ v. .
galėio būt išvvstvti ir sude-' nuoJami> kuomet tuo pačiu Imr budu jau tada jis pu- Amerikos) buvę geručiai; 
rinti protiniai ir fizikiniai j sykiu keli mūsų turtingiausi inal • pritarė grobikiškai jie tik gynėsi nūo Vokietijos 
krnctn crornvol meifon. i bankai ir kelios turtingiau- Francijos, Anglijos, Ameri- imperialistų; jie saugoję de- 
kino godžiu ir brutališku re-■S1OS korporacijos sėdi vir- kos, Japonijos, Italijos im- mokratiją, laisvę ir civmza- 
zervavimu del kelių progas ^u«!e aristokratiškoj -ramy- perialistų politikai, kolonijų! ei ją. Užtat vieni tik Vokie- 
ir privilegijas kuriomis tu- j if kontrolėj, turi dar i pasidalinimui tarp nugalė-lčiai turį mokėt “atlygini- 
rėtų naudotis’ visi daugiau turto ir galios. | jusiu imperialistų grupės ir Imą”.. .Tik esą reikia atsi-

Ir tačiaus mane klausia, 
kodėl aš pritariu Komunis-

paskelbė užpernai “Lietuvos po tikram buržujui, žinoma 
Žiniose” straipsni, ginantį'jam rūpi privačių žmonių 
Versalio sutartį ir jos nusta-! turtas! Kitų šalių imperia- 
tytus valstybių rubežius. listai (Francijos, Anglijos,listai (Francijos, Anglijos,

Dvylika milionų darbinin- Trumpai pasakius, jų išei- Vokietijos darbo masių di-j stot 
kų’pasirengę ir trokštanti lis—kapitalistų išeitis iš

" krizio reiškia tiesioginę pa- 
gelbą ir apsaugą ne biednie- 
siems. bet turtingiesiems.

Jeigu jūs apie tai abejoja
te, tai pasvarstykite apie 
paskutinę rnūsų Amerikos 
kongreso sesiją; demokra
tams kontroliuojant atstovų 
butą, ir Mr. Hoover, kaipo 
prezidentas, užgiria pasky- 

baričiųjų dirba pilną laiką.' rimą bilionų dolerių tiesio- 
Viena iš kiekvienų penkių, ginei pagelbai turtingiems, 
farmų Amerikoj tapo atim- Vien tik Hooverio Rekonst- 
ta už neužsimokėjimą mor- rukcijos Finansų Korpora- 
gicių (Mano autoritetas tuo-cija sudarė du bilionus do- 
klaųsimu yra Iowa valstijos lerių delei stambiųjų bankų, 
gubernatorius Dan Turner), ^gelžkelių ir kitų korporaci- 
Taksos taip augštos, kad ne- jų. Bet nei žodžio kas lie- 
galfrna apsimokėt net valst.' čia pravedimą visoj šaly 
ir nacionalių taksų, jau pa- penkių valandų darbo sa- 
liel$ąnt nuošaliai privatinius' vaitos, kas tuojaus ir nau- 
morgičius. Tačiaus korpo- dingiausiai suteiktų dvyli-, 
racijų parinkti delegatai, | kai milionų bedarbių darbo, j tai 
konvencijų vadai, atstovai Bet priešingai, po prie- di, Vokietijos imperialistai 
dęnjokratų ir republikonų-danga, ekonomijos sau, ka- ir ju sąjungininkai karo 
partijų dabar koncentruoja tegoriškai atmetama bedar- metu.
ant* klausimo, ar apiplėš-1 bių apdrauda valstybės ir žmonių turtą Francijoj, Bei
tiems ir abelnai nusavin- jos proteguojamu monopo--gijoj, Serbijoj ir kitur, tai ir 

suteikti liu lėšomis, atsisakoma pa- tur už tai atsilygint.- Tai!
Iškirti pinigų plačiųjų viešų- esą ne kontribucija, kurią 

Bet, jeigu jūs pastebite, j jų darbų programai arba iš- Vokietija išplėšė nuo Fran- 
nei žodžio nesakoma, kad .mokėti bonus buvusiems cijos po 1870-71 m. karo,— 
kainas numažintų godieji ir pereito karo kareiviams, ku- tai tik “teisingas atsilygini- 
tikrai apiplėšianti gelžke- rių didžiuma dabar yra beimąs” už padarytus nuosto
liai ir jų sąjungos, plieno darbo arba dirba tik dalį lai-i liūs.
trustas^ aliejaus trustas, mė- ko. Trumpai sakant, jie at-! Kaipo atviras Francijos, 
sos trustas, ir tie didieji sisakė ir dabar atsisako pa-'Anglijos, Lenkijos imperia- 
truštai, kurių rankose ran- skirti pinigų tuojautinei pa- listų ir kitų jų sąjungininkų 
dasi pardavineiimas pieno, į šalpai badau jančių darbinin-1 šalininkas, Bielskis pripažįs- 
duonos ir maisto abelnai. j kų. j ta, kad Tiktai Vokietijos im-1

dirbti ir galinti gaminti mai
stą, drabužius ir kitokius 
dalykus, kurie taip reika
lingi žmonėms, dabar ken
čia nuo verstino nedarbo, ir 
daugely atsitikimų badauja. 
Aštuoniasdešimts nuošimčių 
dirbančiųjų dirba tik kelias 
dienas į savaitę, ir tiktai 
penkiolika nuošimčių dir-

tiems piliečiams 
svaigalų.

Partijos programai ir 
išrinkti Wm. Z.

Artisto Piešėjo Drg. Ryano Walkerio

j Kelios Pastabos Iš SLA 37-to 
i Seimo; Pildomajai Tarybai Ir 
Centro Darbininkams Numuši-

/mas Algų , > ,

Kuomet d. J. Miliauskai • ! 
įnešė, kad Pildomajai Tarybai 
ir centro 
numuštos 
ir taipgi 
taisymas, 
tiktai 15 
pareiškė,
kime už pataisjoną, nes patai- 1 
symas visuomet pirrr^i eina.” 4 • ‘

Drg. Miliauskas padarė pa
stabą, kad sulig SLA konsti
tucijos didesnė suma visuometTy; 
yra balsuojama pirma, bet Ge-’7' 
gužis to nepaiso ir leidžia bal- ' 
suoti pataisymą, kur tas po- ; < 
nas čia pat ant vietos ir su- I 
laužė SLA konstitucijos Sky-A 
rių XIX, paragrafą 2, subpa- į 
ragrafą (b), puslapyj 60. t

Jeigu būtų buvęs įnešimas, j 
kad algas Pild. Tapybai, ir f 
centro darbininkams reikia pa-j 
kelti, tai Gegužis būtų sakęs, j 
kad reikia laikytis SLA kons- 
titucijos, ir reikia leisti bal- / 
suoti už didesnę sumą pirma, j 
bet dabar, kad algas numjiša, j 
tai jis sako, kad reikia bal-/ 
suoti 
Beje, 
darė 
suoti
Gegužio šalininkai,

už mažesnę sumą pirma. į 
kada d. Miliauskas pa-\ 

pastabą, kad reikia bal- 1 
didesnė suma pirma, tai ’

daktarai

<

; “ant teisėtumo ir tei- 
džiausiam apiplėšimui. Jis'singumo pamato”—ir klau

simas galįs būt lengvai iš
rištas... Kas tai yra, jei 
ne aiškaus socialimperialis- 
to balsas?!

Vokietija jau sumokėjo 
apie 10 miliardų markių, iš
spaudos juos iš darbo ma- parduoti, kada jis buvo dar 16 | 

Bet tai mažai karinga- metų amžiaus.
jam Fiancijos imperialistų! Pabaigęs augštesnę dailės mo- 
reikalų gynėjui p. Bielskiui.^ kykią, grįžo atgal ir Kansas 
Francija iš tų pinigų gavus*! City, gaudamas pirmutinį ap
tik apie 5\miliar/lus. Ji sa- i 
kosi, kad tai dar toli gražu 
nepadengia tų, išlaidų, ku
rios yra reikalingos sunai
kintųjų kraštų atstatymui. 
Kad nustatyt/, kiek tikrai 
dar turi mokėt ' vokiečiai 
Frakcijai ir kitoms šalims, 
reikalinga eąą: tik sutaisyt 
“bešališkų specialistų-žino- 
vų.” Tokį siūlymą daro 
Francijos socialimperialist., 
ir Bielskis pilnai jiems pri
taria. : f

Bielskis savo keliu reiškia 
ne vien tik savo pažiūras, o 
visų Lietuvos > socialdemok
ratų viršūnių nusistatymą. 
Jis, kaip mes matome, nesi
skiria ir nuo Francijos, taip- 
pat Anglijos, Amerikos, Ja- užtat ne vienas darbininkas 
ponijos ir kitų šalių social- negali paturėt tų darbinin- 
demokratų vadų,. pavirtusių ! kų klasės reikalų pardavi- 
socialimperialistais, nusista-1 kų, tų socialimperialistų 
tymo—nuo viso II Interna-1 partijų ir jų* Internacionalo, 
cionalo nusistatymo. Tai| 
yra ne kas kitą, kaip savo-1 
sios buržuazijos, savųjų im-1

“Laisvėj” jau buvo trumpai 
pranešta apie mirusį 22 d. bir
želio Maskvoj Amerikos revoliu
cinės spaudos piešėją ir nuola
tinį komunistinio dienraščio 
“Daily Worker” bendradarbį, 
drg. Ryan Walkerj.

Čionai dar kiek pabrėžiu apie 
jo gyvenimą ir darbus. I

Draugas Ryan Walker gimė 
i gruodžio 26 d., 1870, Spring- 
! fiėlde, Ky. Paėjo iš šeimos 
'senų airių-anglų kolonistų, ap- 
j sigyvenusių toj pačioj Kentucky 
' valstijoj. Nuo pat; jaunystės 
dienų pas Ryan Walkerį pradė
jo rodytis piešėjo gabumai, ku
rie vėliaus jo gyvenime sulošė 
stambią ir nulemiančią rolę.

Tuonai laiku (gyvenant, puri- 
! toniškose aplinkybėse 20 mylių 
; nuo gelžkelio, pirm atsiradimo 
radio, telefono ar automobilio, 
mąstyti tokiame jauname am
žiuje vaikinui ir piešti braiži
nius apie darbininkus, tai buvo 
nepaprastas įvykis toj valstijoj.
Visas tas geras ypatybes Ry

an Walker paveldėjo nuo savo 
motinos, kuri jam davė tikrą 
supratimą apie gyvenimą ir pa- darbiu demonstracijas, 
darė jį sukilėliu prieš religi-|ta __ „1_______ _
niti,s burtus ir supuvusią, “teisy-■ demonstracija 4 d. kovo New 
bę ’ šioje tvarkoje. Vėliaus ji-1 Yorke, ir žiaurus policijos tero- 
nai jam daug padėjo prieiti |ras įr įkalinamas geriausių Ko- 
prie nuolatinio aiškesnio, komu-munistų Partijos vadų. Tas pa-, ..

daro didelę įtaką į Ryano Wal-: Pas^°4ina*
kerio gyvenimą. Įvyksfa galu-, priešdarbininkiškoms
tinas persilaužimas minčių, ir zacijoms bei pavienėms ypa-

Ryan Walker Atvyksta Į Rytus

Ryanas atvyko į rytus 1910 
m. ir ir tuojaus pradėjo bend
radarbiauti piešiniais įvairiuo
se laikraščiuose ir žurnaluose.
Per daugelį metų jisai buvo re- bei advokatai ėmė ne savais 
guliaris bendradarbis socialistų ; balsais rėkti, kad d. Miliaus- 
iC A -  1 X _ ___  »» • 1 I _ .    . .. -, sako, 

į cen- •
tro sekretorius, kuris nežino 
nei susirinkimo tvarkos”. j •

žioplas ir durnas ne d. Mi-
Jisai pirmutinis išvystė taip liauskas, bet tie lietuviški pro- 

vadinamą “chalk talks”—brai-; fesionalai, daktarai bei advo- 
žinius su pasikalbėjimu. Ilgus katai> kurie nežino nei ma- ■ metus Ryan bendradrabiavo 
“New York Call’e” ir bedievių j 
žurnale “Truth Seeker,” kaipo 
tvėrėjas braižinių “Funny Bible 
Stories,” padidindamas cirkulia
ciją to žurnalo.

Po pasekmingos bolševistinės 
revoliucijos, Ryan Walker atsi
traukia nuo socialistų partijos, 
gaudamas darbą kaipo dailės 
direktorius New Yorko “Gra
phic” laikraštyje.

Bet užeina sunkus 1929 m. 
krizis. Komunistų Partija 
pradeda organizuoti dideles be-

• Ivyks-
pasauliui žinoma bedarbių

“Appeal to Reason,” įvesdamas kas yra “ži< 
besitęsiantį klasinį braižinį <<įokj durnių 
“Henry Dubb”, kas ir dabar 
yra žinoma daugeliui senų vei- 
kėjų-revoliucionierių.

nistinio sūpratimo.

nei ma-1
| žiausios susirinkimų taisyklės 
j (Roberts Rules^of Order) kur 
pagal šitas taisykles tvarkosi - H<. 
SLA organizacija. Tai yra di- ; 
deli apsileidėliai ir tikri lietu
viški jurgiai. ’
Padalinimas Tautiškų Centų .,

Aukų komisija raportavo, 
kad ji paskirstė tuos centus 
įvairioms organizacijoj ir 
pavienėms ypatoms; visur bu
vo pažymėta, kad aukoja, bet 
kada pareiškė, kad 
biams yra paskirta 
tūkstančio del duoklių 
kėjimo, tai jau čia 
aukos, bet pažymėta, 
SLA bedarbiams nariams tik

Reiškia, visoms
organi-

bedar- 
viršaus 
susimo- 
nebuvo 

kad

apsiputojęs gynė tuomet ir 
Dancigo koridoriaus sudary
mą, reikalavo, kad jis am-( 
žinai liktų Lenkijos ranko
se. Tuo būdu jau tada jis 
pasirodė aiškiu socialimpe- 
rialistu.

Nenuostabu tad, kad ir 
Lietuvos santikių su Lenki
ja klausimu jis stoja už bū
tiną Lietuvos susiartinimą 
ir sąjungą su Lenkija.

Pernai per pirmąjį Lietu
vos buržuazinių ekonomistų 
suvažiavimą jis atvirai gy
nė sindikatus ir jų plėšikiš
ką politiką. :

Dabar jis išstojo “Social
demokrato” N7 su straips
niu, ginančiu reparacijas. 
Esą reparacijų mokėjimas—

“moralė prievolė.” Gir-

Studijuoja Dailės Meną
Ryan Walker mokinosi pra

dinėj mokykloj Kansas City; 
! pabaigęs mokyklą, studijavo 
dailės meną New Yorke. Pir
mą politinį piešinį, ] 
“Judge”--Teisėjas, pavyko jam

šių.

sunaikino privačių

už padarytus nuosto-

A C 7

! Ryan Walker, būdamas 60 me-, toms (išskyrus našlių našiai- •: 
čių fondą) seimas paaukojo, ’A 
o bedarbiams tik paskolino. 
SLA darbininkai nariai bedar
biai ir dirbanti sumokėjo į tą 
tautišką fondą. Bet seimas jų 
sunkiai uždirbtus pinigus tik 
išdalino fašistinėms organiza
cijoms ir įvairiems priešdarbi- 
ninkiškiems elementams, o 
tiems nariams, kurie sumokė
jo tuos pinigus, ne aukojo, 
tiktai paskolino. Tai kokis 
pasityčiojimas iš SLA. darbi
ninkų narių ’. Bet kas svar
biausia, kad prieš šitą bjaurų 
iš SLA darbininkų bei bedaN 
bių narių pasityčiojimą niekas 
iš delegatų neužprotestavo. ‘
Ponai Į S. Bakano Vergiškuųią, 

Nekreipia Nei Mažiausios 
Domes , .

Nežiūrint, kiek S. Bakanas

tų amžiaus, gaudamas puikią 
algą nuo kapitalistinio dienraš
čio, rezignuoja iš to New Yor- , 

j ko “Graphico” ir stoja bendra-:
- • y- i

mizerną algą, o dažnai be jo-| 
kios algos, kaipo narys dailės 
štabo. Vėliaus 1930 m. jisai 
įstoja į Komunistų Partiją.

čionai su savo nepaprastu i 
pasiryžimu ir revoliuciniu en
tuziazmu jis puolasi į darbą.

Visiems darbininkams, skai-1 
tantiems “Daily Workerį,” yra 
plačiai žinomi jo kūriniai “Bill 
Worker,” o ypač labai buvo my
limas jaunos gentkartės, Jaunų
jų Pionierių, už jo braižinius 
“Red Pepper” ir “Joe Jr. ”

Ryan Walker gyvens daugelio 
darbininkų širdyse už jo nu
veiktus darbus. Tai buvo ištiki-' 
mas darbininkų klasės draugas. 1

pavadintą ^apbiauti “Daily Workeriui

mokamą darbą, kaipo piešėjas- 
k ari katu ristas prie . laikraščio 
“Kansas City Star.”

Vėliaus,
“Kansas City Times, 
kreipė į save visuomenės atydą 
nacionale plotme savo gabiais 
braižiniais.

Tuom laiku Jungtinės Vals
tijos buvo didžiausiame sujudi
me laike prezidentinių rinkimų 
kampanijos klausime tarp 
Bryan ii’ McKinley grupių, čio-' 
nai Ryan Walker savo gabiais, 
pajuokiančiais piešiniais tų po
litikierių, atkreipė dar didesnę 
atydą į save. Tūkstančiai ko
pi jų jo braižinių tapo paskleis
ta toj pačioj kampanijoj.

dirbdamas prie 
jisai at-

D

Jo troškimas pamatyti Sovietų į yra padirbęs fašistams bei so- 
Sąjungą ir didpn soeiahstinj cialfašista prirašą eibes , < 
kūrybos darba .išsipildė. Jis . v ,’v. ¥. .
h„.,l nripS miriinnl namais dar. Visokių šmeižiančių korespon-

perialistų agentai darbinin
kų eilėse; .’ užtat reikia su 
jais kuogreičiausia koYot;

V. Kapsukas.
“Balsas” ’

bent prieš mirsiant pamatė.dar
bininkų tėvynę.

Mūsų jaunieji artistai, dir
bantieji klasiniam darbininkų j 
judėjime, gali daug pasimokin
ti iš Ryano Walkerio darbinin
kiško meno -srityje.

D. K-tis. •

dencijų prieš darbininkiškas 
organizacijas ir pavienius 

! žmones, kurie neseka sočial- 
i fašistų ir sykiu nelaižo fašisti
nę smetoną, ir daugiausia pri- 
šmeižęs bolševikus, tačiaus 
seime nesisekė.

Taipgi jis yra nemažai pri- 
šmeižęs Auščiausią Prieglaudą 

Nedelioj, 10 d. liepos, Spaudos Lietuvių Amerikoj ir kitas pa- 
.... • n i našias oranizacijas. Bakanaspiknikas, Olympia Park, Wor-I . x ,yra prirašęs daugybę skundų 

cester, 'Mass. Svarbu visiems prieš progresyviškus SLA ne
darbininkams jame dalyvauti. (Tąsa 3-čiam pusi.)

*
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Kelionė pas ALDU). 225-tos Kp. Draugus
yra į vieną pusę $80. Iš to 
apmokama lėšos, kurios pasi
daro užlaikant busų komuni- 

lieka kompanijai

Sekmadienis, birželio 26 d., 
z dar rytais vos šešta valanda, o 

jau traukiu į New Yorką. čio
nai komunikacija greita. Po
žeminis traukinys veža su ne-j pelno, 
apsakomu greitumu. Tai visi 
darbo žmonių vaisiai. Buvo 
laikai, kuomet kasė šiuos ur
vus. Darbas sunkus, oro sto- 
kąvo, dešimtys darbininkų žu-! 
vo! Traukinys jau po East i 

*River upe. čia oras muša į 
auAis. Kiek kaitų važiuoji ir 
visada užgula ausis.

Jš New Yorko gaunu “The 
rbrt Line” busą. Gražus, ke-

• d J minkštos, galima nusiregu- i 
liūsti, kaip parankiau sėdėti. 
Važiuojame. — Traukis! • 
šatlkia jo gerklė, ir plieno ar- i 
klys veža mus išilgai New 
Ydrko gatve.—Traukis!— vėl j 
gaudžia vamzdis.

New Yorke yra ALDLD 23; 
kuopa, tai toji pati, kurią Pru- 
seikos mokinys Matulis norėjo 
palaidoti, jos iždą jie pagrie
bė, jie niekino veikiančius 
draugus ,bet visa tai nuėjo nie-Į 
kais. Mūsų kuopa gyvuoja, 
gauna naujų narių; 
jasif draugai: A. Gilmanas,' 
Olekas, Klastow ir eilė kitų.

Jau mes ir Yonkers mieste,; 
Ne Yorko priemiestyj. čion.

uoja ALDLD. 172 kuopa.
Nesenai draugai neteko drau-j 

 

gėfc Sabaliauskienės, kuri nuo-j 

 

širdžiai darbavosi judėjimui. 
Ir mirdama nepamiršo rųūsų 

.judėjimą, paaukavo 
čiams 
“Daily 
vieton 
narių; 
kis, Siurbis ir kiti.

Busas, tartum protestuoda- į 
mas, i 
kalno pasispardydamas, kaip 
jaunas arklys, neša sankelei- ' 
vius toliaus. Viso mūsų 40 garsinimas: 
asmenų. Ir ko čionai nėra?;171'1’ Mallory skrybėlių. 
Vyrai, moterys, vaikai, ir mar- 

^-gžft-sttdėtis pagal tautas, 
šdkyje važiuoja italų 
moteris. Ji prastai apsirengu- 

< si, sumenkus ir be galo užsi- 
mąsčius^-/ Ji ir trys vaikučiai 
į busą įsėdo Yonkerse. Juos at
lydėjo vyras, išbučiavo vaiku
čius ir patsai iššoko iš buso,— 
matomai, jų tėvas. Veikiau
siai jis turi čion dar kokį dar-

• belį ,bet šeimyna gyvena kitur 
-ir buvo aplankyti jį.

Busas, tai žmogaus 
produktas. Metalas, 
žibalas, aliejus ir dar 
dalių sujungta į vieną 
nuojantį veikimą. Vežėjas jau
nas vyras sukinėja ratą, pa
spaudžia koja guziką, ir mes 
bėgame greičiau; antrą koją 
laiko ant “brėkių,” ir bile rei
kalui esant, gali greitai sulai
kyti. Apie 200 arklių pajėga 
traukia pirmyn. Mes važiuo
jame. O kad galėtume va
žiuoti, reikėjo iškasti metalo 
rūdą; ją perdirbo liejyklose į 
plieną; plieno apdirbimo fa
brikuose padarė atatinkamas 
dalis. O kur gumos fabrikai 
s/u kenksmingomis dujomis? 
Kur gaminimas žibalo, jo šal
tiniai, perdirbimas, gaminimas 
aliejaus, medžio industrija, 
stiklo fabrikai, cemento gamy
ba ir kelio nutiesimas, kuris 
dabar, kaip koįia juosta vin
giuoja ‘tarp kalnuotai lipa i 
kalną, tartum norėdamas pa

siekti dangų, tai vėl leidžiasi 
žemyn. Kiek tai buvo darbo 

'kiek,padėta energijos, o kam? 
Ar tam, kad mes ir kiti san- 
keleiviai galėtume keliauti, 
kad nuvykus kur reikia? Ka
pitalistinėje tvarkoje nebuvo 
tas daroma komunikacijos iš- 
rokavimais, bet del pelno. Ka
pitalistinėje tvarkoje pelnas, 
pelnas ir pelnas viską varo 
arba stabdo. Lai tik nustoja 
nešti busų kompanijai pelną, 
ir ji uždarys šią liniją; kam 
reikia keliauti, tegul jis žino
si, tai ne kompanijos dalykas. 
Bet ji turi pelno; mūsų 40 
asmenų proporcionaliai visi 
pasimokėjome po $2, štai ir 

r

kaciją ir

jau ir East
N. Y., miestas.

eilė kitų. Jų kuopa išaugo 
iki 36 narių; ji veikia gerai ir 
sėkmingai platina literatūrą. 
Southburyje mano kelionė bu- 
su pasibaigė. Kur draugų pik
nikas? Garsinimas sako, kadi 
privažiavus “Southford Grose-: 
ry,” reikia sukti po dešinei ir! 
paskui vėl po dešinei ir bus 
piknikas. Gerai, bet į South-

Čionai j ford penkios mylios ir^neįna 
118 kuopa, i nei busai nei gatvekariai; 

piliečiai mūsų revo- r-ei^kia, turiu traukti pėsčias.
—Ei, kur eini?—paklausė: žygiuos su komunistiniu judė-: 

vežėjas? jimu ir viso pasaulio kovingu

Whitestai 
Plains, 
gyvuoja ALDLD. 
tai nauji 
bucinėje 
susitvėrė 
miaus šis 
lietuvių darbininkų judėjimo ! atsakymas.
žemlapio. čionai yra SLA. j —Nori, nuvešiu iki pat 
kuopa, jai komandavo ir dik-' Įaj 
tavo tūlas fašistas. Bet štai. 
pereitais metais atvyko drau-;
gai Kraujaliai; jie susitarė su1 
kitais vietos darbininkais ir su-.

Kuopa j 
didėja, 

plečiasi,1 
ir jo Į

LAISVE

mis, ir pasiuntė laukan.
dviejų šimtų ir keturių kuopų, I n 
vos dvi užstojo už jį. Kitos! 
kuopos ir apskričiai r"---- :
apsivalymą. O dabar jau kiek
vienam aišku, kad Pruseika— 
Butkus yra Fišės agentai!

Mūsų organizacija praeity
je turėjo daug priešų : Liutkus,; 
Grigaičius ir Ko. Ji juos nu
galėjo; į tą pat sąšlavyną pa-i 
siuntė ir ponišką Leonuką.' 
Mūsų organizacija žygiavo ir

šeimynoje. Kuopa
1931 metais. Pir-jpavjj^s “taksi
miestas nebuvo ant | —į. Southford,—buvo mano proletariatu prie pastliuosavi-

—Na, o kiek kaštuos? 
•Nedaug, visai nedaug,

į mo, prie padarymo galo kapi-; 
vie- j talistinei tvarkai, prie įkūrimo!

j Sovietines tvarkos, vadovau
jant Komunistų J.nternaciona-! 
lui. ‘ i .tik

Puslapis Trečias

Iš | ir piniglaįšku
- i'ių.

H7.rvr3J0S oIlsas Washmg^one pertik-! jam j)lls pranešta, kad jo su-1 do į Pildomąją Taryba? Nie- 
uzgyic rino ateivio legaliską įleidimą grį/jmo
11 rnuolatimam apsigyvenimui, is-|ą<ur pasiųstas; kartais ims kiek muose tas žmogus kuoposę su 

davė leidimą vėl sugrįžti į vie-i laiko
nūs metus. į bus peržiūrėtos; ir buvo atsi-|

Bet pereitais keliais metais! tikimų, kur sugrįžimo leidimai 
įvyko visokių suktybių kas link j nebuvo duoti, Ries Imigracijos 
šių sugrįžimo leidimų. Neku-į Biuras negalėjo pertikrinti ap- 
rie vyrai—ir keli susekti jau i likanto 

i sėdi kalėjime—išgaudavo su-!
grįžimo leidimus po vardais
kitų legališkai įleistų ateivių,. 
kartais tie ateiviai visai apie. 
jų prašymus nieko nežinojo, i

Kaipo pasekmės tų visų suk- ■
tybių naujos reguliacijos išleis
tos.

Dabartiniu laiku, prie apli-

ant trijų dole-, vyksta New Yorkan, bet tegul į net batus ponams laižyti. Bet 
pakol iš Washingtorio1 dabar ar ponai Bakaną, įsileiKaip tik greit immigraci-! laukia,

leidimas išduotas ir į ko panašaus, nors ir rinki-

D. M. Š.

pakol aplikacijos pilnai j sižvejojo kiek daugiau balsų; 
bet seimo rinkimuose ponai jo 
neįsileido. O neįsileido todėl,. 
kad jis yra darbininkas (pa-'*'”* 
prastas darbininkas). Jeigu 
S. Bakanas būtų buvęs kokis 
daktaras, advokatas ar gerai 
praturtėjęs biznierius, tai po
nai Bakaną būtų išrinkę į PiU* 
domąją Tarybą.

į čia turėtų būti pamoka ne 
tik S. Bakanui, bet kiekvienam 
darbininkui bei darbininkei, 
kad nežiūrint, kaip tu ponams 

ešjomis gerinsies, skųsi savo draugus 
mė ne

ik a-

legališką’ įleidimą į 
Valstijas nuolati

niam apsigyvenimui.

Pagal paskutinius patvarky
mus, sugrįžimo leidimo 
kacija, pilnai prisiekta 
i m i g ra c i j os valdininko,
būti pasiųsta nors 30

prie: 
turi 

dienų 
prieš išvažiavimą. Patartina
prašyti leidimo nors š 
savaitėmis arba dviem 
siais prieš išvažiuosiant, 
daugi šią vasarą gauta neišpa
sakytai daug .aplikacijų, tai 
darbas šiek tiek sutrukdytas.

, FLIS.

darbininkus ir terorizuosi lau
kan iš organizacijos, ir abel- 
nai dirbsi ponų naudai, ponai , 
vistiek tave laiko už pastum- . 
delį, už nieką.

Bet ar S. Bakanas* ir kiti 
dabar jau pasimokins, tai dar 
klausimas.

Dabar jau yra labai aišku, 
kad ponai visokių pažvalgų 
sudaro bendrą frontą prieš vi-* •

ir nekurtuos net išterori- sus SLA darbininkus narius, •• 
savo nelaimiu-. todėl ir eiliniai nariai turėtų. *. 
Bakanas dirbo sudaryt savo bendrą frontą,/,'.' 

prieš visokios rūšies ponus ir .... 
Prieš kiekvienus rinkimus išmesti juos lauk iš SLA. va-

agitaciją už dovybės.
Seimo Dalyvis—Svečias.

i m i g ra c i j o s valdininko,
reiškia, kad ateivis turi asme
niškai įteikti aplikaciją. Pa- . 
tartina paduoti aplikaciją ar-' 
čiausiam imigracijos ofisui;; 
reikia pažymėti imigracijos' 
ofisą, kur sugrįžimo leidimas 
turi būti pasiųstas. Pav., at- . 
eivis, gyvenanti Illinois valsti- i 
.joj ir ketinąs išvykti per New į 
Yorką, gali asmeniškai paduo
ti prašymą Chicagoje ir pra
šyti, kad jo leidimas būtų pa
siųstas imigracijos ofisui Chi
cagoje, arba, jeigu nori, imi-! 
gracijos ofisui New Yorke. Te- ■ 

_ gul tokis ateivis tuo tarpu ne- ; 
šiai ant manęs. Greitai į šo-j sykiu su dviem fotografijoms apleidžia savo darbą ir neiš- j 
na, busas praūžė, bet greitai j ___ _ _ __  _ ___
pradėjo apsistoti ir visai su
stojo. žiūriu, per langus mer- 

į ginos ir vyrai moja rankomis.
Skubinu, nagi, Waterburio lie
tuvių darbininkų choras. Jie Į 

! irgi važiuoja į tą pat pikniką; 
pastebėjo 

Keliau
jame toliaus; choristės dainuo
ja; smagu.

štai ir piknikas, vieta kal
nuota, Gražūs medžiai; žmo
nelių renkas iš visos apielin- 
kės. Simfonijos Orkestrą po 
vadovyste d. V. Visockio grie
žia, jaunimas linksminas. Pir
mu kartu man teko būti sve
čiuose pas draugus 225-tos kp. 
Jų parengimas patiko. Far
meriai turi tinkamo pieninio 
maisto ir gerai platina litera
tūrą. Man gi pavyko gauti tris 
naujus “Laisvės” skaitytojus. 
Programa buvo iš muzikos, 
dainų ir prakalbų.

Atgal grįžau iki Stamfordo 
su draugais Burbais automobi- 
liumi. Drg. Burba yra ALD 
LD. 166 kuopos sekretorius ir ' I 
energingai veikia vietos revo-1 
buciniame judėjime. Smagiai ' 
kelyje pasikalbėjome. Iš Stam
fordo traukiniu į New Yorką. 

galvojau apie j 
Lietuvių Darbininkų Li-. 

teratūros Draugiją. Plačiai iš
siplėtė mūsų draugija. 204-1 
rios kuopos jau gyvuoja ,ir kur 
jų nėra? Brazilijoje, kur siau
čia fašistinė reakcija; Argen
tinoje, Kanadoje, Sovietų Są-. 
jungoje. Pradėjome užmegs- 
ti ryšius su gyvenančiais lietu
viais darbininkais Francijoje; 
gyvuoja iš rusų, lenkų ir lie
tuvių kuopa Kuboje. Veikia 
draugai ir prie Alaskos, Bri-

—Ačiū, tai ne mano kišenini.
—Jeigu neturi kišeniuje, tai 

turės kojos darbo,—tą pareiš
kė, koja paspaudė ant žibalą 
paduodančio guziko, surūko, ir I 
dingo už kalno. Einu. Saulei 
kepina, aplinkui retai išmėty- ! 
ti farmerių nameliai, medžių1 
nestokuoja. Connecticut vals 
tija gana gražiai ] 
žaliamedžiais. Einu. Jau bu-i 
vau pusiaukelyje, prakaitas j 
pradėjo ristis per veidą, gir-j 
džiu, kas tai pučia prieš kai-, 
na. Busas; pasiekus kalną,!

kas
_ erė mūsų kuopą, 
auga, narių skaičius 
revoliucinis darbas 
fašistukas dūksta, bet 

; pirmiau apgauti darbininkai: 
vis daugiau dedasi prie mūsų.| 
118 kuopa ves kovas ir toliau;! 
ji apjungs lietuvius darbinin-' 
kus ir kovos už darbininkijos! 

! pasiliuosavimą.
Nuo E. White Plains trau-j 

darbuo-1 ]<jarne m t. Kisco, kelio-
nė graži. Kelias eina tarpe 
girių; medžiai apdengia jį sa-! 
vo šakomis, lendame tarpe ža- ■ 
liumo, oras tyras ir malonus.' 
Pasiekiame Croton, Titcus,; 
Bog Brook vandens rezervus., 
Ežerai tęsiasi daugiau, kaip! 
20 mylių ilgio; kelias šalimis 

j vingiuojąs!. Oras geras ir; 
malonus, o žaliumas pievų ir, 

'medžių! Bet labai mažai ap-j 
dirbamos žemės, vienur, kitur | p' ir "kiti 
pasirodo sodnas, o taip girios mane ir sulaikg busa. 
ir nejudinti laukai.

Štai jau ir Danbury, tai 
traukia į kalną, o nuo skrybėlių gaminimo karalystė. 

Dar apie dešimt mylių nepri
važiavus jau stovi šalia kalno 

Danbury tai na- 
Taip, 

. i čionai pereitą rudenį su drau- 
Prie-' £u Petrikoniu buvau nuėjęs į 

tautos skrybėlių dirbimo fabriką. Fa
brikai, kaip ir kitų industrijų 
didžiumoje, stovi, o kas ir 
dirba, tai tik po kelias valan-1 
das į dieną, bei vieną dvi! 
dienas į savaitę. Skrybėlių' 
fabrikai primena man odų ap-' 
dirbimo fabrikus. Per grindis 
bėga vanduo, oras šiltas ir 
tvankus. Uždarbiai nuolatos 
kapojami. O darbdaviai gar-, 
sina savo “Mallory” skrybėles, 
tarthm milionai bedarbių pro
letarų nežino, kad jiems rei-' 
kalingos skrybėlės!

Garsinimai, tai vis kapita
listinės tvarkos išdavai. Mi- Važiuodamas 
lionai darbininkų ir jų šeimy- 
mi badauja, neturi drabužių, 
maisto, apavų, o tuom pat kar
tu visko pilni sandėliai, ir jų 
savininkai garsinasi. Visi ke
liai tik mirga nuo garsinimų, 
štai dar 30 mylių į Waterbu
ri, o jau garsinamas viešbutis, 
kur į dieną $2.50. Ne darbi
ninkams, ne milionams bedar
bių ! štai dantų taisymo dak
taro garsinimas ,o ten medici
nos. Čion vėl pakalnėje gar
sinimas avalinės, o ten drabu-Įti^h Columbia valstijoje—173 
žiu. štai stovi pakrypę far- j kuopos nariai. Gi Jungtinėse 
merio namai ir garsina žvie- j Valstijose kiekviename dides- 
žius kiaušinius ir sviestą. Gar-įniame mieste, kur tik randasi 
sinimai, garsinimai ir garsini-, klasiniai susipratusių darbinin- 
mai! žino milionai darbinin
kų, kad jiems tas viskas 
reikalinga. : 
sinimų ,no^ pilvas kelia “revo
liuciją,

dienraš-
“Laisvei,” “Vilniai,”' 

Workeriui’ ’ir 1.1. Jos 
draugai įtrauks naujų 
tą padarys dd. Jodei-

proto 
guma, 

keletas 
kombi-

Tūkstančiai ateiviui vyks Eu-' 
j ropon šiais metais. Svarbu ’ 

pasipuosus j tiems ateiviams iš anksto apsi- 
pažinti su sugrįžimo leidimų 
reguliacijomis.

Visos sugrįžimo leidimų ap-į 
kacijos reikia prisiekti prie , 
siog pasiųstos į Commisioner ! 

pasispardė į klonį ir bėga tie-j of immigration, Washingtone, j

kų,—gyvuoja ALDLD. kuopa. 
Dideliuose miestuose net po 

Garbė būti organiza
cijos nariu, garbė būti revoliu- j 

o kojos daugelio jau į cines proletarų šeimynos tar- 
atsisveikino su batais. Užtenka; pe! *
pasižvalgyt vien New Yorke, Mūsų organizacija 1 
ir bus kapitalistinės supuvusios prakalbas, paskaitas, prelekci-! 
tvarkos paveikslas: vienoje jas, vaidina teatrinius veika-1 
pusėje sandėliai visko kupini,: Jus, ruošia koncertus, renka ■ 
net lūžta lentynos; produktai! aukas kovojantiems darbiniu-! 
ten pūsta, o šimtai tūkstančių ; kams, remia komunistinę spau- 
darbininkų bedarbių neturi nei dą ii- energingai atmušė rene- 
drabužių nei batų, guli tiesiai gatų su Pruseika 
ant lotų.

Štai jau ir Southbury, čio
nai penki metai atgal lietuviai 
farmeriai šio miestelio, Sey
mour, Woodbridge ir apielin- 
kės susibūrė ir sutvėrė ALD 
LD. 225 kuopą. Joje darbuo-l 
jasi dd. Čepulis, Sinkevičius ir

♦ I
žino jie ir be gar-, kelias.

PITTSBURGH, PA.
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

rius
zavęs iš SLA su 
gaiš skundais.
ponų naudai per suvirš 16 mc-

vede didžiausią 
ponų tikietą. Pagatavas buvo

WORCESTER, MASS.SO. QUINSIGAMOND AVE

Pradžia K) Valandą Ryte

SENI, JAUNI, DIDELI IR MAŽI MASINIAI TRAUKITE Į PIKNIKĄ!

Mūsų organizacija rengia!

.VT, J

' ••V'4 i

4

priešakyje' 
atakas. Pruseika buvo manąs,' 
kad galės apgauti ALDU), 
narius, kad jis galės šią orga
nizaciją nustatyti prieš Komu
nistų Partiją. Apsiriko! ALD 
LD. organizacijos nariai paži
no tą vilką, apsimaskavusį 
darbininkų prietelio plunksno- Į

MASS. DARBININKŲ SPAUDOS PIKNIKAS
RENGIA MASS. VALSTIJOS DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ APSKRIČIAI NAUDAI “LAIS

VĖS,” “VILNIES” IR “DAILY WORKER”

Nedėlioję, 10 d. Liepos-July, 1932

r
V V k

X*Mz-

Aido Choras iš Worcester, Mass., Vadovaujamas M. Meškienes

PROGRAMOS DALYVIAI: So, Bostono Solidarity Players; Sporto Grupė iš Lowell, Mass.; Labor 
Sports iš Worcester, Mass.; Dvi poros žymių ristikų: R. Stromberg su A. Jacobson, J. J. Bakšys su A.Kižas; 
Dainuos Naujosios Anglijos Chorai; bus Volley Bali lošimas tarpe Brocktono ir Worcester™ Tymų; Bos
ton ir Stoughton lenktynės plaukime per ežerą.

DRAUGAI DARBININKAI! Masiniai dalyvaukite darbininkiškos spaudos piknike! Spauda yra 
svarbiausia darbininkų klases kovų įmonė už pasiliuosavimą iš kapitalistinės vergijos, šio baisauš kri- 
zio ir audringų klasių kovų metu yra juo labiau reikalinga palaikyti ir stiprinti savo spaudą. Pasisekimas 
šio pikniko bus didelė parama moraliai ir materialiai mūsų spaudai ir visam komunistiniam judėjimui.
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Puslapis Ketvirtas Antradienis, Liepos 5, 1932 • į
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BALTIEJI VANAGAI g
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS.............. . .................... .......

(Pabaiga)
Sukilimas Blagovieščenske Į

Sukilimas darbininkų Blagovieščensko ’ 
mieste prigreitino Kolčako susmukimą. Jis 
prasidėjo daug greičiau, negu to laukė kol- 
čakiniai ir užsienio imperialistai.

/

Partizanų armija, susiorganizavus girio
se prieš savo pavergėjus, pradėjo puolimą 
ant kolčakinių. Sukilėliai pirmiausiai už
ima miestą Vladimir-Aleksandrovskij, bū-1

, tai atvyko juos smaugti ir caristams gel- 
! beti. Tada valstiečiai įsitraukė labiau į ko
i’vą ir išleido sekamą pareiškimą:
“Pareiškimas japonų komandieriui Sibire.

= “Mes, sukilę Verchneudinsko darbinin
kai ir valstiečiai, atlaikėme 9. d. sausio, 
1920 metų, susirinkimą ir pareiškiame, var
de visų sukilusių darbininkų ir valstiečių. 
Jūs, užsienio imperialistai, paskelbėte mus 
visus “banditais ir plėšikais.” O tikreny
bėje jūs patys jais esate, jūs atėjote ant 

tent 20 d. gruodžio, 1919 m., išvydami iši1?^8^ žemės ne tam, kad pagelbėjus Rusi- 
ten kolčakines spėkas, vadovaujamas gene- Į Jiau'^b kad pagelbėjus jirasahnti mūsų 
rolo Friderikso pnesus, bet tam, kad gelbėjus neprieteliš-

i 1; o . I kam Kolčako režimui, kuris parduoda jums
Budelis Semenovas tuojaus organizavo į Sibi h, t iki visie ’ imnerialistams nlė- •ėkas to sukilimo nuslopinimui. Buvo ! V? visiemsumpeilanstams plespėkas to sukilimo nuslopinimui. ____

įtraukta 140 oficierių, buvusių caro armi
joje ir Mongoliškoji Divizija. Nors vaka-

Šimo ir grobimo privilegijas.
“Mūsų kovos skyriai nėra joki plėšikai,

ruose jau kolčakinius Raudonoji Armija T? yra dalis ^revoliucinės armijos kovai už 
pliekė, bet Mandžurijos pakraštyje jie dar ^1S.V? dirbančiosios liaudies. Musų revoliu
vis laikėsi ir su pagelba imperialistų smau
gė darbininkus ir valstiečius.

ciniai kovos būriai kovos prieš visus mūsų ; 
neprietelius, tame skaičiuje ir prieš japonus i

Nutarta sekamą seimą,laikyti . 125 Kuopa: N. Navikaitė.
Detroite. i 127 Kuopa: U.; Grigienė.

Užbaigiant seimą pakviestas ^9 Kuopa: J. Baltušis, J. 
pakalbėti buvęs pirmininkas Bia- M.- Kaminskas. <
cevičius. Jis sakė, kad seimas 
išėjo gerai, bet būtų išėjęs dari 
geriau, jei būtų praėjęs punk- J. 
tas konstitucijoj apribavimui 
Pild. Tarybos narių termino.

Paskui pakviestas pakalbėti 
dabartinis LDS pirmininkas. Jis 
savo kalboj pastebėjo, kad tūli 
dar vis laikosi blogų papročių iš 
SLA, kur valdo reakciniai ele
mentai. Ir jie iš to atžvilgio 
žiūri į LDS “Pild. Tarybą, kaip 
į savo priešą. Pažymėjo, jog 
tūli elementai pirma seimo kal
bėjo, būk šis seimas bus veda
mas mechaniškai. Bet jūs pa
tys matote, kad čia t'o nebuvo. 
Pažymėjo, ’jog. seime nuotaika 
buvo gera. Paragino visus sei
mo dalyvius aktyviai darbuotis 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo labui.

Seimas užsibaigė 1 vai. dieną, 
sudainuojant Internacionalą.

J .Siurba/

130 Kuopa: L. Zutra.
139 Kuopa: Z. Rlibienė, P.
Petronis, J. Kirkus.

Pild. Tarybos Nariai:

M. Bacevičius, prez.; R. 
žara, vice-prez

Mi-

vado?,- tuomet ;jiems ^atliktų
keliop dešimtys ^dolerių del gy
vybės palaikymo, duonos nu-i 
šipirkimo.

Lankantieji katalikiškas mo
kyklas vaikai, jokio naudingo 
mokslo neįgyja, apart nuo
dijančio protą religinio moks
lo ir garbinimo jų engėjų, ku-

TEISMAS | UŽDARYS 
SOCIALISTŲ ORGANĄ

I 
i

BERLYN. — Vokietijos 
augščiausias teismas ' nuta-^i ■ 
re, kad Prūsijos valdžia tu
ri uždaryti Socialdemokra
tų Partijos organą “Vorwa- 
erts” penkioms dienoms.

E. N. Jeskevi- nigų, jų sugulovių, karalių, mi- Nors tas pardavikų laikraš 
čiutė, sekr.; B. Salaveičikas, lionierių ir kitokių darbininkų tis visuomet ištikimai gm
ižd.; D. M. Palevičius, M. D., 
d akt.-k vote j as.

Broliški Delegatai;

LDS. 111 kp. J. Zuleckas, 
APLA., C. K. J. Gasiunas, IW 
O. Wm. Weiner.

MONTREAL, KANADA

parazitų. Tankiai pasitaiko, i buržuazijos reikalus,, a 
kad darbininkų tėvų vaikai gį syRį nusidėjo valdžii 
auklėj am/prieš jų tėvų norą. įdėdamas pajuokiančią kai 
Tėvai kovoja prieš darb. kla-;katūrą

Sarasas LDS Kp Ddccratu
I sukilimo vietą pribuvo “Dykoji Mon- ““P'’—JU" pasclulIU,mals I DalwaviKiii Pirmaiam goliška Divizija” ir vėl pradėjo teroro žy- neprietelių valdžios. UalyvaVUSlĮl Hniiąjam Seime

gius. Sausio 10 d. generolas Levicki už-! “Atminkite, kad jus, skelbdami karą mū- 
puolė ant sodžiaus Bobkino ir nužudė 15 1 s’l revoliuciniams skyriams, kartu skelbia- 
darbininkų. Atvykusi j sodžių Bobkino įte k.arą visai dirbančiajai Sibiro liaudžiai, 
imperialistų komisija, susidedanti iš ameri-! ° taipgi ir visos Rusijos liaudžiai, kuri jau i 
kiečio Davis,japono Fudži ir francūzų Mar- ateina mums į pagelbą sunkioje kovoje. Su- i 

lin ir De-Žin, atrado 12 žmonių suverstus 'laukus pagelbos Raudonosios Armijos, mes į 
j vieną krūva. Didžiuma jų buvo be rankų nesibijome savo neprietelių japonų ir kitų į 

ir visi apsvilę. Veidai subadyti durtuvais imperialistų. Visi užsienio plėšikai .ir ge-1 ____ r _ ____
ir kūnai sukoneveikti, daugelio nupjautos nerolai Semenovai nešdinkitės laukan, pa- Pagiegala, O. Girnienš.

J sukilimo vieta pribuvo “Dykoji Mon- ’nįPel ialistus, nes jūs esate pagelbininkais ** X v v i i ri i i -v\ v'i l»i /-x 4- Ii i i vvn I rl m n ,

lūpos ir nosys. Baltieji pirm nužudymo , k°l dar nepervėlu. Pirma, negu pradėsite 
baisiai kankino tas aukas, o paskui norėjo į jūsU tolimesnius budeliškus žygius prieš
sudeginti juos, kad paslėpus savo žvėris-' milžinišką liaudį, tai gerai tą apgalvokite!” 
kuiną. Bet tuom kartu prisiartino sukilusi l Taip tai kalbėjo 1920 metų pradžioje To- 
Valstiečių armija ir iš girios atidengė kul-1 limųjų Rytų darbo liaudis, persitikrinus, 
kasvaidžių ugnį išvydami baltuosius iš so- kad užsienio imperialistai yra jų nepriete- 
džiaus.

Sudegino Sodžių Gansurino
Baltieji užpuolė sodžių Gansurino, suvarė 

vyrus, moteris į namus ir, užrišę duris, 
uždegė. Mat, šio sodžiaus valstiečiai suki
lo prieš savo pavergėjus ir 11 d. sausio, 
1920 metais, buvo mūšis. Valstiečiai netu
rėjo ginklų, didžiuma jų buvo ginkluoti 
statais, kirviais, šakėmis ir dalgėmis. Jie 
nusprendė gintis prieš “dykos mongolų di
vizijos” gaujas, vadovaujamas cariškų ofi
cierių. Baltieji, negalėdami kitaip įveikti 
sukilusius valstiečius,- aplinkui jį apstatė 
kulkasvaidžiais ir padegė. Bėgančius vals
tiečius šaudė, o daugelis, ypač vaiku, už
šalo.

Daugelis valstiečių dar ne pilnai suprato 
Amerikos buržuazijos ir jos armijos, kuri 
buvo pasiųsta į Sibirą, rolę, ir jie kreipėsi 
prie amerikinių komandierių su prašymu 
patirti baltųjų ir japonų žvėriškumus. Bet 
gyvenimas pertikrino, juos, kad imperialis-

liai. Tai buvo tuo metu, kada dar skait- 
i lingos imperialistų armijos buvo ant Sovie- 
i tų Sąjungos teritorijos Tolimuose Rytuose, 
! kada Japonija planavo pasilaikyti didelę

Dabar, po gyvavimo darbininkų tvarkos 
veik penkioliką metų, po milžiniškų socia
lizmo budavojimo atsiekimų, Sovietų Są
jungos darbininkų ir valstiečių masės yrą 
pasiryžusios šimteriopai energingiau ginti 
savo šalį. Bet ir viso pasaulio proletaria
tas neturi sėdėti rankas sudėjęs. Imperia
listų ruošiamos atakos ant Sovietų Sąjun
gos kartu yra atakos ir ant visos darbinin
kų klasės visame pasaulyje. Jeigu impe
rialistams pavyktų nugalėti Sovietų Sąjun
gą, sugrąžinti ten išnaudojimo režimą, tai 
visame pasaulyje užviešpatautų dar nebu
vęs žmonijos istorijoje puolimas ant dir
bančiųjų. Išnaudotojai, su pašventinimu 
Romos papos, žudytu tūkstančiais kovin
gus darbininkus. Viso pasaulio proletaria
tas turi budėti ir būti ant sargybos!

LIETUV. DARBININKU SUSIVIENIJIMO 
PIRMAS ISTORINIS SUVAŽIAVIMAS

(Pabaiga)

Bedarbių Fondas
Išrinkta komisija išdirbimui ū t.

plano del bedarbių fondo. Ko- .
misijon išrinkta Dr. Palevičius, paskolinta $500 bedarbių 
Jasilionis ir Miller. ^u’-

Septinta sesija prasidėjo 7-tą 
vai. ketvirtadienio ryto. Seimo 
dalyviai moka susidisciplirtuoti, 
ir, reikalui esant, gali susi
rinkti, kad ir anksčiauia.

Toliaus tęsiasi konstitucijos 
svarstymas.

turės atsilyginti. šis fondas 
bus palaikomas liuosnorių narių 
ir. kuopų, suteikiant paskolą, pa-

. Pradžiai dar
bo iš našlių ir našlaičių fondo

fon-

Rezoliucijos
Priimta rezoliucija LDS 

lo ir principų klausimu.
Rezoliucija priimta klausime 

LDS santikių su kitomis revo
liucinėmis organizacijomis.

Rezoliucija rinkimų klausime. 
Pasisakoma už Komunistų Par
tijos kandidatus ir rinkimų pro-

j $30 iki $25 į savaitę. Iždinin
kui bus mokama ta pati alga— 
$20 į mėnesį.

Rinkimas Pildomosios 
Tarybos

Į prezidento vietą: Mizara— 
85, Bacevičius—8; į vice-prezi- 
dentus—Krasnickas—45, Stan
kūnas—6; į sekretorius—Jeske- 
.vičiūtė—86, Steponavičius—6; į 
iždininkus: Kaškiaučius — 91. 
Nei vieno prieš; iždo globėjai: 
Mikita—83, Bimba—87 , Jonei- 

j kis—6, šalaviejus—7; daktaras- 
I kvotėjas—Dr. Palevičius—87.

tiks-

Jaunuolių Klausimas
Priimta punktas konstitucijoj 

jaunuolių klausime. Sudaroma' gramą, 
jaunuolių komisija iš penkių Priimta padėkos rezoliucija 
narių. Ji privalo rūpintis or- darbininkiškai spaudai, “Lais- 
ganizavimu sporto, palaikymu . vei,” “ 
ryšių su darbininkiško sporto I Balsui,’ 
organizacijomis. zacijai.

.Priimta taisyklės įvedimui Kitos rezoliucijos: Lietuvos 
vaikų skyriaus. politinių kalinių, Amerikos po-

Už konstitucijos projektą, po1 litinių kalinių, pasaulinio karo 
apsvarstymo, balsavo 89 seimo; veteranų, jaunuolių ir socialės 
dalyviai. 10 sus^aikė. Prieš : apdraudos’ ir Darbo Unijų Vie- 

.oiebuyo nei vieno.į, nybės Lygos klausime.
Priimta planas Bedarbių fon- Drg. Kairiūte po to-perskai- 

dui. Bedarbiams, negalintiems tė LDS jaunuolių kuopos (Broo- 
užsimokėti narines duokles, bus! klyne, N. Y.) pareiškimą, jau- 
teikiama parama iš bedarbių nuolių klausime, patiekiant ge- 
fondo. Paskola bus teikiąipa; rų patarimų, kaip daugiausiai 
ne ilgiau, kaip vieniems me- jaunimo įtraukti į LDS organi- 
tams. Jeigu po to laiko vėl na- zaciją, pastatant ant gero pa
ryš norėtų tgaufi paskolą, tai tu-'grindo sportą ir t. t.

E rėtų vėl pŠdūoti prašymą per Nutarta sumažinti algą sekre- 
kuopą. Pradėjęs dirbti, narys torei ir organo redaktoriui nuo

i i
i
t'

Priimta padėkos rezoliucija

Vilniai” ir “Darbininkių 
” už paramą LDS organi-

Pastovios Komisijos
Įstatų komisija: Andrulis — 

Chicago, Deveikis — Frankfort, 
Petronis—Roseland.

Skundų ir apeliacijų komisi
ja: Bimbienė—Maspeth, N. Y.; 
Strižauskas—Waterbury; Šimai
tis — Montello.

Kontrolės: Kairys — Brook
lyn, šerelis—Elizabeth, N. J., 
Šmitienė—Philadelphia.

Apšvietos komisija: Mažeika 
—Cleveland, Jasilionis—Bing
hamton, Taraška—Brooklyn.

Sveikatos komisija: Dundulis 
—Chicago, Vitkus—Cleveland, 
Repšys—Cambridge, Mass.

Njepaprastos Pagelbos: Klibie- 
nė—Roseland, Deikienė—Chica
go, Ziksienė—Cicero.

Jaunuolių ir Sporto komisija: 
Paltanavičiūte ir Kairiūte — 
Brooklyn, Vašil—Cleveland, Na
vikaitė ir Zitra-—Chicago.

74 balsais prieš 6 nutarta, 
kad Pildomoji Taryba samdytų 
redaktorių.
' f Viso pasveikinimų buvo 31.^ 
Aukų $141' 00. ’'

1 Kuopa: J. Kairys, V. Bo
vinas, J. Siurba, A. Depsienė.

2 Kuopa: S. Tilvikas, A.
Į šešelgis.

3
4
5
6

Kuopa: I. Yarmalavičiutė.
Kuopa: J. Vitkunas.
Kuopa: J. Smithienė.
Kuopa: S. Jasilionis, A,

7 Kuopa: J. V. Stankevičius.
8 Kuopa: J. J. Kaškiaučius,

Kuopa: P. Bekėža.
Kuopa: P. M. Garrison
Kuopa: S. Petkienė.

v ) I ' i ' ' ‘ *Kudpa: J. Navaliriskienė.
Kuopa: AJ Stulgaila, ■. S<

9 Kuopa: J. Skistimienė.
10 Kuopa: J. Chuplis.
11 Kuopa: B. Černauskas,

E. Mikitienė, R. Černauskienė.
12 Kuopa: A. Mikna.
14 Kuopa E. T. Bimbienė
21 Kuopa: P. ^Jočionis, P. 

Smalstys, V. Smalstienė, J. 
Baronas.

22
23
24
27
29

Rusaitis.
33 Kuopa: V. K. Sheralis.
34 Kuopa: E. Motuzienė.
35 Kuopa- J. C. Mitchell.
37 Kuopa: S. Taraila.
40 Kuopai SJ. Bernotą.
41 Kuopa: A. Senkus.
43 Kuopa: B. Yuškauskas.

P. A. Deveikis, J. Lazauskas.
44 Kuopa: A. Mockevičius
49 Kuopa: J. Strižauskas

V. Krasnickas.
53 Kuopa

Deikienė, V. Andrulis, M. 
bonas, A. Kuklierius, L. 
terš.

55 Kuopa: S. Mazan, J.
trauskas, J. S. Mažeika, S 
Mažeikienė.

58
59
61
63
67
70

1 kas.
72

A. Maciukevičia.
74 Kuopa: A. Mureikienė.
75 Kuopa: M. Palevičius.
76 Kuopa: J. P. Miller, A.

Vasiliauskas, R. Toleikienė.
,.79 Kuopa: O. Giraitienč,
Vilkas, z(x ,

83 Kuopa:( Ig. Yuknis. 
Kuopa: Š. Poška. 
Kuopa: A. Minkelis. 
Kuopa: A. Giržaitis. 
Kuopa: D. Evans, A.

J. Gegužis, A 
Kle 
Pe

Pe

Kuopa 
Kuopa; 
Kuopa: 
Kuopa: 
Kuopa: 
Kuopa:

Kuopa:

Ks. Karosienė
A. Chelkis.
J. Leonaitis.
W. Mickalaitis.

G. Shimaitis.
K. M. Kazlaus-

W. Krikščiūnas

88
89
92
95

monis. ' 1 >
96 Kuopa: V. -Glaubičius.
100 Kuopa: C. Ratchnar.
101 Kuopa: H. Kaunaitė.
102 Kuopa: A. Yuris.
103 Kuopa: A. Mikelionis.
104 Kuopa: H. Kaziunienė
109 Kuopa: A. Zixiene, A 

Deveikis.
112
113
117

kienė.
120

ši

Kuopa: O. Remeikiene 
Kuopa: A. Vasil.
Kuopa: O. Baranaus-

Kuopa: J. Ratušinskas 
K. čibirka.

121 Kuopa:
■ 122' Kuopa 
kas. 1 ■ < •

J. Brazaitis.
A. Gudeliaus

sės parazitus, o xjų vaikai iš- i 
auklėjami apginti juos. Rim
tesnio mokslo įgijimas nelei-! 
džiamas ir nepajėgiamas teikti Į 
darbininkų vaikams iš priežas
ties kapitalistinės valdžios 
persekiojimo ir darbininkų me- 
organiuotumo, kad to išsiko
vojus.

Mokyklose, kiek pastebima, 
tai vartojama reakcinis žiauru
mas. Pavyzdžiui, vieno mo- 

i kyklą lankančio vaiko tėvams 
atsisakius mokėti kunigui jo-Į 

i ninių kontribuciją, vaikas, per

PRANEŠIMAI Iš KITUR
NEWARK, N. J.

LDSA 10-tos kp. susirinkin 
įvyks 8_d. liepos (July), 7:30’vai. v

Kviečiame visas nares atsilanky
- . . - iatsiveskite ‘ir naujų narių.

Org., K. Stelmokienė.
158-1

SO. BOSTON, MASS.
Prakalbas

Trečiadienį, 6 d. liepos 7-8 
vakare rengia prakalbas Komuni 
Partijos, So. Bostono koupelė. Įv 
ant kumpo Broadway ir C gat 

o-a ii a Pageidaujama, kad Partijos sinr 
gaiie’ kai dalyvautų.

Piknikaslųa į
' Spaudos piknikas įvyks 10 d.IHUV Lttip Jiems pofJ sekma’(lien; Worcester, Ms

i paskutinius centus ir siunčia Daug ką apie pikniką nėra ką kalb 
i tam Iphnninnčiam iii vnikn- nes kaR Vra buv<?s ant Piknikų Wo Item lėbaujančiam, jų vaiku-, cesteryje> tas žino šaunumą jų. T.
I čių proto nuodintojui, kunigui ' reikia primint, kad Bostonas visąs 

T Rnhinni • rengiasi -važiuoti ir tikimasi, kad nu-
» I sivež pagarsėjusius Bostono “Soli-

TJ1. iii j i, • • i daritv Players,” kurie suloš ant oro Į tokius dalykus darbininkai j vieną- ar (įu vįikaiiuku .
Vote Foster Kliubas

kare, 179 Jackson St.'
Kviečiame visas nares atsilanky 

nes yra svarbių dalykų aptart. Talį 
gi atsiveskite ‘ir naujų narių.

Kun. Bubino Naudai Skriau
džia Mokyklą Lankančius 

Darbininkų Vaikus

Negana, kad Montreal© lie
tuvių darbininkų mulkintojas! 
J. Bubinas daro biznį su gims 
tančiais, vedančiais ir mirš . v* • v _ • i i i iiiiniA ivvii vi iuu vi ja, vaxxvavtančiais žmonėmis, lupdamas I, v v, . . v į, ’ •<. ,, (kelias dienas ašarodamas nra-brangiai uz patarnavima : i . ..., . , . \ ‘ • |se išmokėjimo, nes jam gęsiasdar jo agentai aptaksuoja pra-! .... m- •.. . ... , x • • persekiojimas. Tėvai, ldimų mokyklų mokytojas ir: , . . ..v.

it, , . v .. v. I damiesi savo vaikučių, nors jmokykla lankančius vaikučius, , _ . . . . ,. . ... , ., v. būdami bedarbiai, atitraukjakad jie kiekvienas suneštų po i , . , -. . - j , nuo savęs taip jiems brang?nemažiau, kaip 25 centus del i 
“dvasios vado” varduvių die
noje, pasveikinimui.

Religinio biznio agentai iš- i 
naudoja visus būdus plėšti iš 
darbininkų sunkiai uždirba- į 
muš centus. Štai, kaip pasi-i turėtų atkreipti daugiau do- 
rodo, tai “šventas” Jonas yra įmes. Dėkime pastangas, kad Komunistų Partijos kuopel5> 
gana naudingas sutvėrimas, j mes, susiorganizavę darbiniu- Bostone labai rimtai svarsto atida- 
kuris mulkintojui Jonui. Bubi-į kiškose organizacijose, gale-: art
nui kasmet suteikia po kele-1 tume sutverti taipgi mūsų vai- i Broadway ir įsteigti propagandos
ta desėtku dolerių. Bet tuo i kučiams tinkamas organizaci- ,7??^ yž KoPiyPist^ PartŪ9? kan-
pačiu sykiu darbininkams yra jas, kaip tai, Jaunųjų Piome- darbas galima bus įvykdinti tik su
nenaudingu plėšiku. Ypatin- rių draugijėlę. Stengkimėsi TodeF^prisideldmė ■*

bininkai daug geriau jaustųsi, spąstų, 
jeigu nebūtų to jų “dvasios!

O

o.

77

S

77

77

o

77

5.

S

77

o

77

o

o“

o

77

77

o

s
77

o

77

77

s
77

77

o

o"

_o_

77

77

77

o’

o

s

77

77

77

O

K. K.

T

Stengkimėsi! parama klasiniai susi
-.. . •« •• ■. i i • v* ii • • ' RU (larbininkų. jlOgc*lietuviai dar- traukti vaikučius 1S mulkinimo visi, kuo kas galime ir turėsime ge- 1 1 

ru pasekmių. . , , s ,
Bostonietis. 1 
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

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

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

mas. ’•'V - t
Knygoje Pirmbji '^Pagalba Ligoje plačiai

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vejarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utelės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. 
Ši ap 1 i gė, m a ž ak ra u j i n gum as. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys.
Opos burnojo, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. ; 
Prakaitavimas, karštis, skausmas.
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės.
Garankščiuotos gyslos — jų ąjasireiški-. 

m as.
Plaukų slinkimo priežastis.
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su

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

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

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVE,’ 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

j i
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'Kairiosios Siuvėju 
Unijos Suvažiavimas

NEW YORK. —Trečias 
tinis suvažiavimas

VIETINES ŽINIOS
-- ---------------------------------- 1

i sios unijos vėliava laimėjo ko- 
I va pusė sustreikavusių kailia- 
i siuvių ir kt. adatos darbinin- 
i kų New Yorke; kiti tebestrei- 

me- kuoja. Tatai yra įrodymas,
Adatos kad su revoliucine unija ir 

Darbininkų Industrinės Unijos j tinkama vadovybe galima lai
bus laikomas rugs. 2 d., New į mėti streikus net šiais blog- 
Star 
žiavi 
ganizi 
ti dar 

iVarišk
Liei 

kitų 
dirbtų 
ir susįrinkimuose išdiskusuoti 
savo 
dėtį Aoj pramonėj ir išrinkti 
dele itus į tą visos šalies rub- 
siuv suvažiavimą. Tam pa-

ino svetainėje. Į šuva- mečio laikais, 
ra šaukiami kaip or- 

taip neorganizuo-
kai iš vyriškų ir mo-
tbužių dirbtuvių. '
t Amalgameitai ir 

kriaučiai privalo
>^, šapų komitetuose

Salaveišiai Išgelbėję nuo 
Negrę Revoliucijos

eikalus ir abelnąją pa-
jie suturėję 

revoliucinių 
salaveišių 

pamazginė 
riekutėmis 

būdavo pa-

NEW YORK.,— Salaveišių 
Armijos vyriausybė išleido vie
šą pareiškimą, kad, duodami 
pašalpos negrams bedarbiams, 
ypač Harleme,
negrų mases nuo 
maištų. Bet visa 

dai i yra pakankamai laiko,, pagelba buvo tik 
bet neituri būt atidėliojama iki kova su keliomis 
paskutinės dienos. ‘ senos duonos, ką

Paskutiniais metais vien tik dalinama septyniems šimtams 
Industrinė Kriaučių • negrų beduonių šeimynų, apie 

savo 3,500 žmonių išviso. Salavei-
kairioj
Unija Itevedė kovas už i 
darbininkų būklės pagerinimą., šiai šaukia turčius daugiau au- 
Amalgameitų ir garmentiečių j kot bedarbių'šelpimui, 
vadai Jh juo. kiečiau prispau-' 
dė savo unijų narius vergauti j 
bosams. Daugelis jų globoj 
esančiij yra priversti dirbt po 
60 iki'70 vai. per savaitę, bet 
apie clu trečdaliai visai negau-! 
na dirbti. Bosai vis daugiau j 
siuvyklų iškraustė į mažus 
miestelius, kur dažnai darbi-, 
ninkui bei darbininkei temoka , 
tik po $5 į savaitę. L........
suaugusių darbininkų liko pa- '.pradėjo nešt nuostolių. RCA 
vaduoti berniukais ir mergai-; teatrų ir radio trusto prezi-1 
temis tiesiog iš pradinių mo-' dentas Aylesworth skudžiasi, ■ 
kyklų. kad šiemet judamuosius pa-

Dafykai pagerėjo tik 14,000 veikslus lanko kasdien viduti-1 
darbininkų, kovojusių vadovy- n*ai tik 6 milionai žmonių vie-

1 beje kairiosios Industrinės; toj 10 milionų 1928 metais. Į 
Unijos. Ir tik bėgyje kelių' 
paskutinių savaičių po kairio- i krizio.

jeigu 
kapitalistai nenori revoliucinio 
minių sukilimo.

Roxy Teatro “Vakacijos”
NEW YORK. — Didžiau

sias judamųjų paveikslų ir vo
devilių teatras Roxy užsidarė 
vidurvasariui. Jau pirmiau 

Šimtai buvo girdėt, kad Roxy biznis

toj 10 milionų 1928 metais.
Judžių pramonė irgi murdoma

FAŠISTU LIETUVOJ
Šmeižtams ir Melams Nėra

< Galo

Ro-
Dir-
Ki-
Bet

Ticijos nagąika negelbsti strėi- 
klaužių apsaugojime.

Mat, klasinis darbininkų su
sipratimas Lietuvoje kyla.

Mažėja Valstybės įplaukos

Klerikalų laikraštis “Rytas” 
gegužės 30 d. rašo: “Per pir
muosius tik tris mėnesius val
stybės bankas turėjo įplaukų 
57,77 milionus litų. j

Pereitais metais per tą patį j 
laiką bankas turėjo įplaukų 
76,41 milionų litų. Palyginant 
su praeitais metais per tą patį 
laiką buvo ant 18,6 milionų 
įplaukų mažiau. Sulig Lietu
vos banko davinių, šiemet ban
ko prekybos apyvarta sumažė
jo ant 30—50 nuoš.

Kalėjimas ir Katorga !

“Rytas” praneša, kad gegu
žes 17 d. Kauno apygardos 
teismas nuteisė komunistą A. I
Šimkų iš Šiaulių 4 metams ka-i 
torgos kalėjimo. Neva laikei # ,
kratos pas Šimkų buvo rasta j pUe platformos ir pradėjo] 
nelegalės literatūros ir susira-1 kalbėti į veteranus. Nusi-|; 
šinėjimai. Tokiam fašistinio i gandę Waters ir jo klika ne- i i 
teismo sprendimui stebėtis ne-1 žinojo ką daryti. Pace pa

smerkė Waters ir jo klikos' 
uzurpatoriškus darbus. Ve
teranai karštai sveikino d. 
Pace kalbą. Klausėsi apie 
šeši tūkstančiai veteranų.

prisieina. Lietuvoje yj'a šim
tai faktų, kuomet žvalgyba 
laike kratos pameta kompro
mituojančią medžiagą, o vė
liau “atranda” ir tuomet dar
bininko apkaltinimas jau gata
vas. Fašistinis teismas, re
miant žvalgybos nurodymais, 
teisia be' atodairos kiekvieną 
revoliucinį darbininką.

“R. A.”

NORWOOD, MASS

ir neleiskit Draugijos teises 
minti, nežiūrint kas jas mina: 
pirmininkas, ar kas kitas.

Draugijos Senas Narys.

Ex-Kareiviai Sveikina 
Revoliucinį Vadą

WASHINGTON. — Lie
pos 2 d. veteranai turėjo su
sirinkimą prie kongreso rū
mų. Kalbėjo uzurpatorius 
Waters ir jo agentas tūlas- 
Foulkrod. Pastarasis yra 
buvęs Burns šnipų agentū
ros šuo. Jis kvietė vetera
nus remti kandidatūrą de
mokrato Roosevelto. O 
Waters blofino apie' demok
ratiją. Bet jiems biznį su
gadino d. George Pace, va
das Eks-Kareivių Darbinin
kų Lygos. Jis prisigrūdo

■ Pardavikai Bando Suklijuot 
Airiją su Anglija

Draugijų Adresai, Kurmis 
Turi “Laisvę” už Organą

A. P. L. A
Pirmininkas F.

Corliss Stu.,
Vice pirm. K.
r

Sekjetorius J. Gasiunas, 626 Woodwarad

538 3rd Ave.,

ANTRASAI 
Rodgers, 
Pittsbugh.
Stašinskas, Box 655, 

Kensington, Pa.

1932 M.
212- Florien 

:Pa.

McKees Rocks, Pa
Iždininkas .1. Yesadavičius, I 

Now Kensington. Pa.
Iždo Globėja, s—
G. Urbonas. 434 Library St.,
J. UrKo/as, 1925 Harcums

i Pittsburgh, Pa.
I J. Miliauskas, 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.

st.,

NeM

Ave.

Braddock, 
Way, S.

Ave.,

Pa.
S..

P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI

Sekretorius ir antrašas.
3409 Carson St.

St., Carneglą

Ave. Shenan-

M on roc St.,

xc.Aberden Avc.

7—J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave.,

2310 Sarah St.,

538—3rd Ave.,

Kp.
2 P.
Sta„

8—P
Pa.

4—St.
doab, Pa,
5— M. ___

McAdoo,; Pa.
6— S “ •' ’

Franckevich, _ 
Pitsburgh, Pa.

Sadulienė, 108 Cress

Kuzmickas, 197 Ohio

Glaubičius, 123 E.

Telksnis. 7709
Cleveland. Ohio.

Corliss

Brent.

S. S
New

10—J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago
TTzUr-L*. TU

Lowell, Mass. 
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas, 

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

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

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

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

75 Union St., Lowell, Mass. 
Av^’-nnd^ANGn?Ut!8’ 2122 IngallS i MarŠ4lkCor’brtUpiaeė!" Lowell, Mass. 
Da±‘iUStEinkėiaS' GrigUtiS' 80ka?S£ kaInSaa:

uayton kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų,
. * PdOpnSOblJaS TT TŽMUnion St” L™ell> Mass- 
144 So. Park St., A Iždo Globėjas Organo Prižiūrėtojas
J. Krakauškas, 300 First St i b J. M. Karsonak

Organo Sekr. V. K. Sherahs, 120
So. Park St. ------------------------------------------------

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway i UA u- » vai dvua
Aušros Draugijos susirinkimai ; BAY0N.!J«:1’

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie- , 
no mėnj, L. L svetainėj, 269-73 D. L< K> VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
.Second St., Elizabeth, N. J. Pra- BAYONNE, N. J., VALDYBA 
džia 8-ta vai. vakare.

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th
Pirm, pagelb. M. Panelis, 

24th St.
Prot.

49th St.

Valdybos Adresai:
Pirm. Poškus, 211 First St.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

AUfiKOS DRAUGIJOS 
ELIZABETH. N. J.

Firm. pag.
Clark Pl.

S. Pinkevičius, 121

Iždininkas V. Paulauskas, 228
Clark Pl.

Nut. Sekr.
Pine St.

B. Barkauskas, 255

St. 
175 W.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. .Griškevičius, 1366 Broad St.
Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha

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

son St.
Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591 Ave. A 

j Kasierius F. Lukaitis, 352 Ave. C

Rašt. P. Janiūnas, 128 W.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

VuIOyBa 1931 metam:
W. Gelusevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

256 Ames St.
Nutarimų rašt. j. Stripinis, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. JazukeviČia,

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškinįs,

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

B. Zdanavičia, 11 Glendale St.. J. Baie- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hanijngton St. 
Visi Montell. Mass.

wood, 'Pa.
Stačinskas,

Pittsburgh, Pa.
Yasadaviče, 

Kensington, Pa.

8—W.

9—J. Pirm.
Pirm.

; Heights. Ill. , , v ,-11-Anna .Adomaitis, 1039-^4th St.. Monon- Į MokeSC, globėjai: J. Laurinaitis, 348 
gahela. Pa. ~~ "

I 12—John Kinder!*, 
Ambridge. Pa.

3—S. Orban, R. F. D. 42, Rices Landing, Boulevard; J. Zaleckas, 24 E., Ta. ----- _ -
i 14—Geo. Urbonas, 434 Library St., Brad

dock, Pa. ... „ .
15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa, seyville Rd.

Pa. _ _ 1
16— J.
17— K.
19- ?

20— L.
22—P.

'' N.
24—P.

Youngstown, Ohio.
i 25—J.
I lo, N. Y.
! 26—J. Šeris, 

villc. Pa.
27—Motiejus
29—Antanas 

ter. Pa.
, 30—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton. Ill.
32_ l, r2.\s;
33—A. B. Shatkus, 

Grand Rapids, Mich.
, 34—J. Audiejaitis, P. O. 

ton, Ill.
35—K. Bagdonas, ' 114 N. 

kin, Pa.
1 36—Joe Pečeliūnas, 

Harrisburg, III.
; 37—L. Aimanas, I 

Shannon, Pa.
38—M. TamuJiene, 

Frankfort, III.
I 39—Tony Zedolek, 

linsville. Ill.
40— Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. Guziavičienė,, P. O. Box 

Ill.
42— Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner, 
i Bi
ds—M. Lingevičienč, 424 Fordney Ave.,

Saginaw, Mich.
44— Ona Noreik, 709 Maple St., Zeigler, III.
45— M. Savukaitienč, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa,
46— J. Petrauskas, Pr O. Box 118, Ęlanford, 

Ind.
47— J. K. Alvinas, 

troit. Mich.
48— J. ■ Sabaliaiiskas, 

ersville, , Pa.
49— A. Matulevičius.

I Brooklyn, N. Y.
j 50—Ch. Adomaitis, ■ 

Pittsburgh, Pa.
! 51—P. Maslaveckas, .

Wilkes-Barre. Pa.
52— Antanina Mikužięnė, 2545 W. 43rd St.

Chicago. »TT.
53— J. Gudišauskas, 437 Elm St., Tamaqua, 

Pa.
54— Geo Braknis, 222 

Pontiac. Mich.
i 55—V. Bionskis, 970 

ington, Pa.
I 56—V. Glaubičius, 316 i 

Wilkes-Barre, Pa.
! 57—John Norkus, 351 1 

ton. Pa.
58—J. N. Valanchausky, 11 Bigelow St., 

Brighton. Mass-

. | Ave., M. Višniauskienė, 9 W.439 Maplewood Ave., | gt > . F Milvidas, 15 th 
944 

21st 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
St.

Šileika, 142 Pino ----
Levine, 242 Penn Ave. Extension 

Turtle Creek, Pa.
Preikšą, P. O. Box 201, Minden 

W. Va.
Mansis. P. O. Box 65, Slovan, Pa 
Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth, 
Y.
Sodeikis, 1324 Powersdale Ave.,

Diclininkaitis, 41 Eckert St., Bvffa-

223 E. Mahanoy Ave., Girard
Batutis, Box 24, Wilsonville, III 
Kubilskis, Box 236, Coal Cen-

St., Nanticoke, Pa 
Penn Ave.

O. Box 201,
IR

Mo-

API ELINK ĖS 
K-TAS. 1931:
354 Marguerite 
Pa.

414

PITTSBURGH!) IR 
PRIEŠFAŠISTINIS

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, Pa.

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

: TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė.,
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— i
25th St., Moline, III.

j Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th I 
Ave., Molinfe, Ill. ■

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Ave., E. Moline, Ill.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kai ris, 2435—33 rd St.
Moline, Ill

El-

St.,
Tilvik, 38, N. 7th St., Easton, Pa 

/___ Avė.,

113 Royal- 

St., Shamo- 

Ilobson St., 

56ą, Castle 

i St., West 

Ave., Col- 

St., Akron, 

400, Benld,

1256 Scribner

Box

Vine

So. ]

Box

4th

LONDON. — Sukišę gal- 
|vas planuoja Anglijos Dar
bo Partijos vadas George 
Landsbury ir Airijos dar- 

! biečių lyderis Norton. Abu
du yra kapitalistų agentai. 
Jie darbuojasi, kaip; pririšti 
ir ilgiau palaikyti- tautinėj 
vergijoj Airiją po Anglijos 
kapitalo letena.

D. L. K. Keistučio Draugi
jos pirmininkas nesivaduoja

• konstituciją, bet ją laužo ant
; kiekvieno
j pirmininkas
j Draugiją
Štai aiškus
Draugijos konstitucija: Kons
titucijoj aiškiai pažymėta f
“Nariais šios draugijos gali i Draugė Staliniėnė Baigė 
būti nuo 18 iki 45 metų ą.m- ITprhnikną Mftkda 
žiaus.” O Vasiliauskas ir Bau- ICtniUKOb ITlUKSlį

klausimo. Prie ko 
mano privesti 

taip- elgdamasis? 
nesiskaitymas su

, 1009

P. o.
102 E.

514 Autumn

1388 Andnn

; 1 ’ »

6V. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VAIDYBA 1931 METAM:
pVhelUM.^kini 1.. TfuSn'st.

BOS, ’
Vaidyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut,

Pirminin. pagelb. J. Dautt?rda,
29 Whipple St.,

DRATinyKTĖS NAUJOS VALDY- užrašų Tašt. J£ 
Finansų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Ave.

i Iždininkas Ir. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.

I Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervale 
St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S. 
Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė- 

! nėšio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių 
1 Tautiškam Name.

Mass. į
šiam pogromščikui Ubartui tei
smas “davė” 9 mėn. paprasto 
kalėjimo, o Urbonavičiui, 
manauskui, Zubrickui ir 
sei—po 6 mėn. kalėjimo, 
tiems dar mažiau davė,
teismas nutaria visus už užsta
tą (kauciją) paliuosuot.

Pilietinį žydų jieškinį teis
mas atmetė.

Prokuroras nereikalavęs di- 
j dėlės bausmės, nes, esą, žydų 
Į apdaužymas 
ir už tokią 
verta baust, 
prokuroras 
bausmės tiems, kurie tiesiogi
niai vykina fašistinės Lietuvos 
politiką tautų, mažumų klausi
me.

“Lietuvos ž.nios” gegužės 24 
d. pa.alpino savo korespon
dento “pasikalbėjimą su pabė
gusiu iš Sovietų Sąjungos mo
kytoju.”

Štai kokias “žinias prane- ■ 
šęs iš Sov. Sąjungos mokyto
jas.”

—Jis, Borisas Gorman, bu-; 
vęs miškų technikume moky
tojam. Pabėgęs iš SSRS to- i 
del, kad esą, jį persekiojo 
GPU. Pereinant jam Latvijos , 
rubežių, esą, patarę bėgt į Lie- į 

^tuvą, nes būk Lietuva emi-] 
'•grantų neišduodanti.” ;

Šis tariamas Sov. Sąjungos! 
•mokytojas suteikęs “Lietuvos1 

žinių” korespondentui daug! 
tokių žinių, kurios piešia la- duonos, miltų, 
bai blogą Sovietų Sąjungos; kų paliko neapsėtais, 
mokytojų gyvenimą. Net pa-' bulvių 
sigyręs, kad jis, Borisas Gor-, Laukai 
man, jaučiąs save geriau šiau-: apsėti 
lių kalėjime, negu “bolševikų ] gręsia 
rojuje”.

Kaip matom, “Lietuvos ži
nios” kuomet joms pritrūksta 
šmeižtams prieš Sovietų Są
jungą medžiagos, jos bema
tant suranda naujų “informa- 

<cijų” šaltinius pas sėdintį 
Šiaulių kalėjime “pabėgusį iš 
Sov. Sąjungos” Borisą Gorma- 
ną.

Matyt “pabėgėlis” Gorma- 
nas manė, kad už jo “infor
macijas” apie padėtį Sov. Są
jungoje jį Lietuvos ponai pa
leis iŠ kalėjimo, bet Borisui 
Gormanui ir toliaus tenka 
naudotis tik Šiaulių kalėjimo 
“rojum.” 

’‘'fašistų Teismas Pogromščikų 
Nebaudžia

“Lietuvos AidAs” gegužės 
27 d. praneša, kad Kauno apy
gardos teismas išnešė sprendi
mą Slabados pogromšČikams 
(Lietuvois fašistai Kauno'prie- 
miestyj Slabadoje buvo suruo
šę žydų! pogromui). Vyriau-

yra menkniekis 
“glupstvą” nėra 

žinoma, kaip 
gali reikalauti

Badauja

“Socialdemokratas” gegu
žės 28 d. rašo: “Daugelyje 
Dzūkijos lietuvių kaimų neturi 

Daugelis lau- 
dargi 

mažai pasiliko sėklai, 
šimtų mažažemių ne-I 

ir šimtams gyventojų] 
bądas. Tauragės aps- ] 
jau yra daug badau- 
kuriems nėra kur ir 

litų uždirbti”.

1 krityje 
jančių, 
dviejų

“Daugelį kartų buvo paste
bima, kad atplaukiant laivams 
į Kauno prieplauką, išvarginti 
miesto gyventojai puola prie 
valstiečių, atima iš jų maisto 
produktus ir suvalgo”. Jeigu 
jau Kauno prieplaukoje nie
kas negali apsaugoti valstie
čių, kad neatiminėtų iš jų mai
sto, tai matyti ištikrųjų 
padėtis Lietuvoje yra bloges
nė, negu “Socialdemokratas” 
drįsta aprašyt.

Darbininkai Laimėjo

“Socialdemokratas” gegužės 
28 d. praneša, kad Kalvarijoj 
darbininkai prie betoninio til
to darbų sustreikavo, reikalau
dami padidint darbo užmokes- 
nį. Darbdaviai surado streik
laužius ir jie policijai saugant 
dirbo. Bet ištiko darbininkų 
su streiklaužiais susirėmimas 
ir darbininkai laimėjo. Ir po-

žienė prisirašė 'senesni, begu 
pažymėta konstitucijoj. Tas 
buvo pastebėta susirinkime-, 
bet pirmininkas Blažys kons
tituciją pasidėjo po kojos pa
du ir leidžia nariams balsuo
ti, ar priimti senesnius narius, 
ar atmesti. Buvo daryta pas
taba, kad kas konstitucijoj 
aiškiai pažymėta, tai negalima 
balsuoti. Bet per nekreipimą 
į tai domės, jis leido balsuo
ti. Narių dalis, kurie supran
ta, kad tokis pirm, elgęsis yra 
prieškonstitucinis, visai nebal
savo. Todėl pirm. Blažys su
laužė konstituciją, nes nariai 
nubalsavo priimti narius senes
nio amžiaus, negu konstituci
ja nurodo.

Vadinasi, pirmininkas veda 
Draugiją į bereikalingus gin
čus, o pagaliaus ir į iškaščius, 
nes kai kurie Draugijos na- 

| riai, kuriems rūpi Draugijos 
Į palaikymas, ilgiau neduos pir- 
j mininkui nesiskaityti su Drau
gijos konstitucija.

Antras klausimas: Gegu
žės mėnesio susirinkime Drau
gijos pirmininko pagelbinin- 
kas užpuolė vieną narį, visaip 
išvadindamas: “sukčium”, 
“niekšu” ir taip toliaus. Aišku, 
tas narys P. Bičiūnas, jaučia
si smarkiai užgautas per 
Draugijos viršininką ir reika
lauja iš Draugijos tam dalykui 
trečiųjų teismo. O Draugijos 
konstitucija sako: “Pirma ne
gu eiti į teismą, turi reikalau
ti iš Draugijos trečiųjų teis
mo”. čia pirmininkas, vieton, 
kad suteikti konstitucijoj nu
rodytą 3-jų teismą, leidžia bal
suoti ir “nubalsuoja” neduoti 
to, ką konstitucija nurodo. 
Vadinas, Draugiją pastūmė 
eiti f tiesiai į valdišką teismą. 
O tai vis tokie negeistini da
lykai įvyksta del pirmininko, 
kuris visai nesiskaito su kon
stitucija. Draugijos nariai, 
pagalvdkite ir škaitlingiau lan
kykite Draugijos susirinkimus

— Per tris jMASKVA. • 
metus Visos Sąjungos Indu
strinėj Akademijoj mokino
si draugė Nadežda Stalin, 
žmona Sovietų Sąjungos.! 
Komunistų Partijos sekreto- i 
riaus d. Stalino. Ji dabar Į 
baigė mokslą. Ji mokinosi j 
prie padarymo dirbtino šil
ko. Dabar galės užimti at- 
sakomingą vietą pramonėje 
prie adimnistratyvio 
technikinio darbo.

Vokietija Nesutinka 
ant Skolų Sumos

bei

LAUSANNE. — Papenas 
pareiškė, kad Vokietija ne
santi-principe priešinga mo
kėjimui karo skolų k repa
racijų, bet nesutinkanti su 
paskirta suma. Francija ir 
Anglija reikalauja 4,000,- 
000,000 markių, o Papenas 
siūlo tik 2,000,000,000 mar
kių.

LAUKIA DIDELIO KORNŲ 
DERLIAUS IR DEJUOJA

CHICAGO, Ill.—Statist!- 
niai raportai rodo, kad šie
met Amerikoje bus nepap
rastai geras kornų (kuku
rūzų) derlius. Spėjama, 
kad derlius pasieks 3,167,- 
000,000 (bušelių. O pernai 
tebuvo 3,085,000,000 bušelių. 
Farmeriai jau dejuoja, kad 
geras kornų derlius ves prie 
kornų kainų puolimo ir 
bankrūto.<.

r

2322 Scotten Ave., De

t v416 'Coal St. Min-

279 So. 5th Street

420 Preesly St., N. S.

69 S. Empire 'St.,

! Crystal Lake Dr., 

Alson Ave., Wash- 

George Ave., N. End, 

Ferdinand St., Scran-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Grinkevičius, 1366 Broad St.
Vice-pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St., 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St. 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas 7 Seymour Avc. 

W. Hartford, Conn.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russel St. 

IŽDO GLOBĖJAI
J. Vasiliauskas, 70 Ward PI.,
M. Naktinis, 42 Putnam St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashlcy 
Organo prižiūrėtojas M. Scliokas,

31 Amity 
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta

dienį kiekvieno mėnesio, Laisvės Choro Sve
tainėje, 59 Park St., pradžia 7:30 vai. va
kare.

st.

st.

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 

MacKenzic Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis,^ 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715
Dayton Ave. »

Iždin. Antanas Vogčia; 7715 Dayton
Ave

Moterų 
Paselpinė Draugyste Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

E. Beniulienė. 16 Bunker Ave.Pirm. ........ .
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St.
Prot. rašt. T. Zlzen, 673 N. Main St.
Fin. Rašt. K. Cereškienė, 87 Battle St 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

V. Baronienė,
M. Duobienė,
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu RaSt. M. Potsus, 184 Amen St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello, Mass.

Kasos Globėjo*; 
9 Broad St. 
221 Ames St.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose gulima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. UAMPAU AVĖ. ir :B(T48 CHENE SŲ,, DETROIT, MICH

+4. 4.4

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų giri
nių, ypač kuomet 
ažeisi sužalęs, gausi 
žilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Htaen ' Island Fer-

Lu t v in’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto Beta
riamu 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.

61 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-87J*

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervy Lipos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, žarnų ir Mūšlažarnčs, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
Easitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais, 

(ano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

D R. Z1 NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
. Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.

Ncdčlipm — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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VIETINES ŽINIOS
Socialistai be Policijos ' 
Nei Vieno Žingsnio

Laisvės' Piknikas Puikiai Pavyko
♦

ap- 
pa-

Kurie anksčiau pikniką 
leido, tie negalėjo matyt 
ties didžiausio darbininkiškos 
publikos tirštumo. Jau ir 9 
vai. vakare, o žmonės vis dar 
būriais plaukia į pikniko, šo
kius . . , , ■

Piknike šiemet daug geriau 
buvo platinama darbininkiška 
literatūra ,negu pirmiau; ir 
parinkta aukų Komunistų Par
tijos rinkimų kampanijos >rei- 
kalams. • .

Valgių buvo gerų ir įvaires
nių, kaip pirmiaus, ypač švie
žios čia pat darže primityviai 
ant žarijų kepamos avienos.

Draugėms gaspadinėms, ku-

BROOKLYN. — Kelios 
nos atgal socialistų; partija 
vakare turėjo mitingą atvira
me ore Rockaway-Parkway įr 
Rutland Road. 1 Antroj pusėj 
gatvės sušaukė komunistiniai 
darbininkai savo; mitingą; dau
guma iš socialistų mitingo pe
rėjo pas komunistus. Vienas 
socialistais tuomet nuėjo ir per 
telefoną pašaukė policiją. Pri
buvę du vežimai policijos ir 
būrys detektyvų. - pradėjo blaš
kyti komunistų mitingą, nors 
tai buvo teisėtas 
nis susirinkimas; 
iš i anksto gauta 
dimas. . • i >

■ Komunistiniai .darbininkai, 
tuomi. pasipiktinę, ėmė reika
laut, pasiaiškinimo iš socialis
tų komiteto ir statytu klausi
mus. Socialistų kalbėtojas pa
reiškė, (kad ir vėl pašauksiąs

die-

priešrinkimi- 
kuriam buvo 
policijos lei-

I kapitalistinės' ^tvarkos puvimą 
ne vien Amerikoj, bet visame 
pasaulyje. O kiekvienam kla
siniai protaujančiam darbinin
kui aišku, kad dalykus pama
tiniai pataisyti tegalės tiktai 
revoliucinė darbininkų kova ir 
darbininkų in farmerių 
žios įsteigimas.

len

vald-

Nei 10 Centų Neverta 
Valdininkės “Gera” Širdis

jaunuolių komunistų 
drg. Bertha Paltana- 

(Fulton),

------ O- O-- F”--------------------,--- "KIU IX 
koriams, valgių ir gėrimų par-| policiją ir. reikalausiąs, kad 
davinėtojams ir pardavinėto
joms priklauso labai didelis 
ačiū už tokį sunkų darbą, ku
rį jos ir jie puikiai atliko.

Dar žodelis delei publikos 
daugumo. Pernykščiame pik
nike milžiniškoj svetainėj len
gvai užteko vietos visiems no
rintiems atsisėsti, 
suolai buvo taip 

inkimų i gana sunku buvo 
i atsisėst. Pačiame 
kį buvo daugiau 
pernai ir visi tirščiau apsėsti.

Neminėsime čia del vietos 
stokos visų automobilių ir busų 
iš Pennsylvanijos, Massachu
setts, New Jersey ir kitur. Bet 
galima būtų nurodyt į dide
lius ir kupinus busus iš Pater- 
sono ir Clifsidės (kur daugiau
sia pasidarbavo drg. Rice). 
Nes tai dvi kolonijos, kur me
lagiai sklokininkai giriasi, kad 
jie “visus valdo.”

Gerai būtų, kad ir kiti drau
gai pridėtų savo įspūdžių iš 
“L.” pikniko prie šios ant 
greitųjų pagamintos kores
pondencijos.

areštuotų “tą moterį”, vieną 
kailiasiuvę, kuri garsiai išreiš
kė panieką policiniams socia
listams.

J. B.

pasakydama 
kur kvietė 

Jaunųjų Ko-

perstatydamas 
gerai padarg, Šiandie šiaušių 

Mobilizacija

Šiemet gi 
užimti, kad 
gaut tarpą 
darže šį sy- 
stalų, negu

P. Kor.

Ryan Walkerio, Revoliucinio i 
Piešėjo Paminėjimas

NEW YORK. — Rytoj, tre
čiadienio vakare bus paminėji
mas mirties garsaus proletari
nio artisto piešėjo Ryan Wal
kerio, Manhattan Lyceum; 66 
East 4th St. Pasakys prakal- 
bėles Al. Trachtenberg, Daily 
Workerio karikatūrų piešėjas 
J. Burck, John Reedo Kliubo 
nariai; pastarieji kai kurie sy
kiu kalbės ir kreida pieš pa
veikslus. Apart to, bus • ir> 
muzikalių įvairumų.

Lietuviai darbininkai, ypač 
menininkai, yra kviėčiairiii da
lyvaut šiame mitįpgp pamipę- 
jimui didžiojo revoliucinio ar
tisto Ryan Walkerio.

Smitho Derybos su Roosevel 
tu, kad išgelbėti Graf terms 

f ! i . .. i r ‘ .• 1

vadovaujamas 
Savo išžiūra 

daugiausia Sietyno 
unifor- 

moterys

Ketvartas tūkstančių darbi
ninkiškos publikos dalyvavo 
metiniame “Laisvės” piknike 
Ulmer Parke pereitą sekma
dienį. Vien tiktai automobi
lių buvo virš 200 ir aštuoni di
deli busai. Reiškia, vien maši
nomis suvažiavo apie pusantro 
tūkstančio žmonii). Nors pil
nai ir nedavaryta iki 5,000 
kvotos, .bet svečių buvo šiek 
tiek daugiau, kaip pernykš
čiame piknike.

Pikniko programai pirminin
kavo drg. A. Bimba, kuris pa
lakė ir įvedamąją prakalbėlę 
apie komunistinės spaudos rei
kalus, pabrėždamas, kad “Lai
svė“, eidama revoliucinių dar
bininkų linija, gyvavo ir gy
vuos, nepaisant visų sklokiškų 
oportunistų ir kitų priešų.

Pamatinę prakalbą pasakė 
drg. W. W. Weinstone, Daily 
Workerio redaktorius, Kom. 
Partijos kandidatas į Jungti
nių Valstijų senatorius, su- 
rišdamas kapitalizmo ty-izį ir 
puvimą su dabartine 
kampanija.

Drg. R. Mizara trumpai pa
kalbėjo apie Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą ir kitas 
darbininkiškas organizacijas, 
primindamas ir tą rolę, kokią 
vaidina dienraštis “Laisvė” 
klasiniame lietuvių darbininkų 
judėjime. Kaip patys darbi
ninkai tatai atjaučia, liudija 
kad ir šis didžiulis piknikas, 
nežiūrint baisiausio krizio, šie
met daug didesnio, negu metai 
atgal.

Nuo 
kalbėjo 
vičiutė
gyvą prakalbėlę, 
jaunuolius stoti 
munistų Lygą.

Pirmininkas, 
chorus dainuot,
pabrėždamas jų reikšmę dar
bininkiškame judėjime įvairio
se kolonijose.

Visi chorai buvo gerai prisi
rengę ir pagirtinai dainavo: 
Brooklyno Aido Choras ir Ne
wark© Sietyno Choras, vado
vaujami drg. B. šalinaitės; 
Great Necko Pirmyn ir Eliza- 
betho Bangos Chorai, vadovy
bėje VI. Žuko, ir Worcesterio 
Aido Choras, 
drg. Meškienės. 
skyrėsi
Choras, kuris buvo 
muotas—merginos, 
baltomis suknelėmis su plačio
mis kaspininėmis raudonomis 
apykaklėmis, o vyrai su rau
donais ’ kaklaraiščiais. Tarp 
didžiųjų trijų chorų ne visi 
vienodai pasirinks, katras ge
riausiai pasižymėjo; kai kurie 
duoda pirmenybę Sietynui, bet 
dauguma, su kuriais teko kal
bėtis, daugiausia kredito tei
kia Worcesterio Aidui už jo 
nepaprastai melodingą daina
vimą. Worcestelrieciams teko 
garbė ir sudainuoti sykiu su 
publika Internacionalą, kaipo 
užbaigiamąjį punktą.

-'Negrų ir baltųjų dviguba 
orkestrą šokiams tinkamai at
liko savo užduotį.

Dalis dainų buvo angliškos, 
revoliucinės. Turėjome ir ki
tataučių darbininkiškos publi
kos. O čia dar du kalbėtojai 
anglų kalba. Taigi ir visa 
pramoga atrodė labiau tarp
tautinė, negu kitados.

Drg. Degutis su pagelba 
vieno kitataučio draugo įtai
sė garsiakalbį. Nors garsia
kalbis darė klaidų ir netobu
lai veikė, bet vis tiek su jo pa
gelba tris kartus daugiau žmo
nių gerai girdėjo prakalbas,, 
negu kad būtų galėję girdėt 
be garsiakalbio, piknikiniame 
publikos ūžime.

Šiandien iŠ ryto streikieriai 
Andrew Gallerio čeverykų 
dirbtuvės laiko mobilizacinį 
susirinkimą “Laisvės” svetai
nėje, o Millerio šiaučių šapos 

■—kitoj vietoj. Telkia savo 
spėkas kovai, kad sulaužyt 
indžionkšiną, kuriuom teismas 
uždraudė pikietuoti, atkalbi
nėti kitus darbininkus nuo 
darbo ir tt.

Lietuviai darbininkai, kaip 
šiaučiai, taip ir kiti privalo at
eit jiems pagelbon, ypač kuo
met streikieriai šauks į masi
nio pikieto demonstracijas. 
Reikia streikieriams ir 
džiaginės paramos.

kan- 
ant'

me-

Negrų Skriaudimas 
Pašalpų Biuruose

BROOKLYN. -v Viena 
re našlė su dviem vaikučiais 
tapo išmesta iš kambarių', kuo
met negalėjo užsimękėti ren- 
dos. Jinai iš miestines labda
rybės tegavo tik dvi dienas 
per savaitę padirbėti, bet to 
užteko tiktai nuo bado gilti-? 
nes apsiginti. K&i kuriems 
baltiems tokiame padėjime 
biurai duoda pinigų apsimokė
ti už kambarius, bet dar nei 
vienas negras iki šiol Brook
lyne neturėjo tos laimės. Taip 
ir visur negrai bedarbiai 
piriami į šalį net nuo tos 
miriaujamos pašalpos.

CORRECTION

neg-

NEW YORK.—Sugrįžęs iš 
Chicagos Al Smith dar “neži
no”, ar jis renis gubernato
riaus Franklin Roosevelto 
didatūrą į prezidentus
demokratų tikieto. Tos gar
bės ir pinigų labai norėjo pats 
Smithas. Bet jis dar gudriai 
“laiko rankovėje” savo šalinin
kus, kaip kokią svarbią kozy- 
rę. Yra suprantama, kad 
Smith ir jo Tammany Hall 
demokratai eis į derybas su 
Rooseveltu. Derybos būsią to
kios. Gubernatorius Roose- 
yeltas turi smithiniams priža
dėt, kad majoras Walkeris ir 
kiti didieji milioniniai grafte- 
riai N. Y. nebus nei iš vietų 
pavaryti, nei teismiškai nubaus 
ti; tuomet Smithas palieps sa
vo šalininkams darbuotis ir 
balsuoti už Rooseveltą. O be 
smithinių pagelbos Roosevel- 
tui punku būtų laimėti; rinki- 

I mus, nors jis ir tikisi su dema
gogiškais žadėjimais ipatraukt 
savo pusėn nemažai žmonių, 
paprastai' balsuojančių už>re- 
publikonus.. Krizio bėdas su
verčia ant republikonų ir mul
kina svietą,, būk demokratai 
viską pataisysią. Bet tyli apie

■ ' I . I < ■

pas- 
bad-

com.There is a misprint in 
B. Misevičiutės article in yes
terday’s issue of,’ “L.”; “Gi
ving $90.00 to ‘Nąujoji Gady
nė’,” which should have been 
$10.00

NEW YORK.—Viena sena 
negrė bedarbė, kuri,’ gaudama 
tik dieną per.savaitę padirbėti 
pas tūlą labdaringą ponią, tu
ri iš to užlaikyti dar du šei
mynos, nąrius, kreipėsi į arti
miausią miestinį šelpimo biurą, 
šio,biuro viršininke _Mrs. War- 
rem pasakė pamokslą apie blo
gus laikus; ir tarė, kad ta mo
teris ištikrųjų turėtų važiuot 
į Brookiyną prašyt pašalpos. 
Tada bedarbė paprašė iš biuro 
10 :centų kelionei į Brookly- 
ną ir atgal. Bet “geraširdė” 
biuro viršininkė užkirto, kad 
nei cento negali duoti. Tuo
met kiti bedarbiai ir darbinin
kai suaukojo jai dešimtuką. 
Bedarbių Taryba pasiųs dide
lę delegaciją, kad priverst 
biurą duot tai moteriai pa
šalpos.

ine išvažiavime kho skaitlin
giausiai, o ypač LDS 1-mos 
kuopos nariai visi dalyvaukite 
ir pažįstamus atsiveskite.

Išvažiavimo vieta labai
gva surast, nes' visiems jau 
per kelis metus žinoma. Iš 
New Yorko ir Williamsburgo 
geriausia imti Jamaica trauki
nį ir išlipti ant Forest Park
way stoties; o tada jau ir 
drožkite i kairią ir girioj čia 
rasite išvažiavimą.

Na, o kas link programos, 
tai bus labai įvairi; naujau
sias dainas dainuos pagarsėjęs 
Aido Choras, bus visokių žais
lų, ir t.t. Tapgi bus gardžių 
užkandžių ir gėrimų, kuriais 
pasirūpins gerai patyrusios šei 
mininkės, komisijos narės drg. 
Depsienė ir Jakštienė.

Kviečiame visus ir visas pa
silinksminti ir tyru oru pakvė
puoti.

LDS. 1-mos Kp. Komisija.

(Daugiau Vietos žiniiį 5 pusi.)

Didelis Išvažiavimas LDS.
Pirmos Kuopos Liepos 10 d

PARDAVIMAI
Parsiduoda Saldainių Štoras
Parsiduoda už prieinamą kainą 

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

(155-161)

LDS 1-mos kuopos išvažia
vimas įvyks nedėlioj, .10 d. lie
pos (July), antrą valandą po 
pietų, Forest Parke.

Taigi, draugės, ir draugai, 
esat kviečiami dalyvaut šia-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

i Balis del > Balių, Koncertų^ Ban- 
, Ifietų, ,Vestuvių, gusij-inkimų ir 
tt. Puikus steižius su nhujau- 
rfaiš įtaisymais. ' Keturios bp- 
lių alleys;

kain6» prieiWamob.
)• /H'P -H M X 1 '* 

949-959 Willoughby Ave,
t J t! • ' • Tel., Stagg 1841

, -i >

Darbininkų- ir kąimo fried nuo
monės dvisavaitinis' laikraštis
j ) I i 1jO A

X TtiekvienaY/ lietumis1 darbiniiikas 
privalo skaityt “Balsą”. Atskiro ekz. 
kaina Lietuvoj — 15 centų. “Bal
są”! galimą užsisakyta Vokietijoj Til
žės mieste šiuo adresu: Deutschland, 
Redakcija^ Max Laborius. Užsaky
mus galima daryt ir per paštą.

“Balso” kainą 1932 metams 
Tilsit, Pr., Memėlstrasse 26, “Balso”

Vokietijoj, Francijoj, Belgijoj, 
Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj: 
metams — 2 markes; 6 men. — 1 
marke; atskiras, eks. 10 fenig.

Amerikoj ir kitose valstybėse: me- 
tamsj—l dėl.; 6 mėn. —• 60 cen.; 1 
ekz.—5c. '

i SSRS,: ąietaipą — 2 rub.; 6 men. 
—1 rub.; 1 ekz—10 kap.

“KOMUNISTAS”
LKP. CK. organas
Eina kas antras mėnuo

Kaina 1932 metams: Lietuvoj: ats
kiri ekz.— 25 cent. Amerikoje: me
tams—60 cent.; atskiri ekz.—10c.; 
Vokietijoj: metams — markė; atski
ri ekz — 20 f.; SSRS.: metams — 1 
rub.;'atskiri ekz.—20 kap.

“Partijos Darbas”
v LKP CK. .orgąnąs paskirtas dar
bo klausimams

“Partijos Darbą” privalo skaityt 
kiekvienas .LKP ir komjaunimo są
jungos narys. '

Kalną-108? metams: Lietuvoje? at
skiri ekz.,— ,25c.; Amerikoje metams 
—1 dol.; Vokietijoj: metams—2 m'.; 
SSRS.: metams—-2 rub.' t ’ » j i

“Komuniątą” ir “Partijos darbą” 
galima užsisakyt “Balso” adresu.

ĮSITeMYKITE naujus antrašus

Tel. Michigan 2-0455 { , Foxtroft 9-6901

PAINTERS & CARPENTERS
EXTERIOR & INTERIOR DECORATORS

P. BIELIAUSKAS > J 

88-31 76th Street 

yToodhayen/ N. Y.

A. BALCHUNAS
I' . • 1 !

321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Darbo

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

(156-158)

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
čia galite persirengti, eidami į 

maudynes, skaniai užsikąsti ir pa- 
sirandavoti kambarį. Patarnavi
mas geriausias ir teisingiausias.

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. m: filurin

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

Telefonas: Btagg t-tlfil

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.;BrookIyn, N.Y*.
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

GAZ O ANESTETIKĄ 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Ūmia, Ir chroniškai rynj Ir 

įuoteru ligai kraujo ir adai. 
Padarau ittyrlm| kraujo ir ilapumo.

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

New York, N. T. 
Valandai PriSwimoi

Byte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo I 
iki 0 vai. vakari 

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

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas F f* P]
Garankščiuotos krau- vSM

jagyslės, niežinti ek- Mm
žyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su- 
tinimai, paeinanti nuo Į
gyslų įdegimo, yra gy- FfjJ

donų be operacijų y s/L
DR. O

Valandos:
Subatomis
Apart Nędėldienių

MEYER e!ŽO 
208 West 54th St.

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Nao

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614.
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

V V V V V V W W V1)O< >Oc iOoOoOi jfk rYoCYortocx/x rV A i

NOTARY* 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U SK AS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS r DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ-ČIA 
PASIUNČ1AM V KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, daimantus 

! ar bi ką iš auksinių daiktų ži
nokite, kad pas mane pigiau nu- 

«sipirksite.

| ĮVAIRŪS LAIK- 
I RODŽIAI NA U- ■ 
į JAUSTOS MADOS 

UŽ PRIEINAMA
i KAINĄ

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

Williamsburgiečiams, kuriems 
11 pertoli pas mane atyežti pataisy

mui laikrodžius ar kitus auksinius 1 
' daiktus, palikite “Laisvės” ofise, i 
ii Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 

atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.” i

| VIKTORAS JANUŠKA ..
f 127-17 Liberty Avė 
1 Tarpe 127 ir 128 gatvių

Richmond Hill, N. Y. 1

JONAS STOKES—
Fotografas : \

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
poVsrji m « rJu 
S3 2|Marion fit., 
kam p. B r oi d* 
way, Chaurxey 
Street stotii 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

B K 00 K LYN, N. Y.
Ttl. Dickens 2*1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORTUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATTNKT1!
“LAISVĘ.” J

JSIIiaillOIIIQIIiSIII iiiamoiii

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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