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

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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KRISLAI
Sena B'aimė.
“The Molly Maguires.” 
Istoriniai Faktai.
Savikritika.
Darbo Tik Pradžia.

Rašo A. Bimba

Vienas draugas prieina prie 
manęs ir klausia: “Ar tai ma
tei, kaip tavo knygą “Laisvėje” 
kritikuojama?” Jis stebisi, 
kaip tai “L.” leido knygą “The 
Molly Maguires'” kritikuoti. 
Mat, dar vis yra draugų, kurie 
gyvena sena oportuništinę prū- 
seikine dvasia: neleistina vie
šai kritikuoti mūsų įstaigas, raš
tus bei vadovaujamus draugus. 
Bet mes jau atsisakėme nuo tos 
oportunistinės dvasios. “Lais
vėje” laikas nuo ktiko jau pa
sirodo rimtos savikritikos. ži
noma, dar permažai. Už tai 
dar padarome klaidų, kurių bū
tų galima išvengti prie gerai iš
vystytos bolševistinės savikriti
kos. »

Šaukia Unijas Remti 
Komunistų Kandidatus
Darbo' Unijų Vienybės 

Lygos taryba išleido atsi
šaukimą į visas jai priklau
somas unijas ir kitas dar
bininkų organizacijas delei 
prezidentinių rinkimų, Ly
gos taryba nurodo, kad šie
met visi klasiniai sąmonin
gi darbininkai, visi, kurie

Gi dešinieji oportunistai, ku-įrenčia nuo šio krizio ir be- 
rie sakėsi kovoją už laisvę kri- darbes bei algų kapojimų, 
tikos, bijo savikritikos, kaip ko-į turėtų balsuoti už Komunis- 
kios ugnies, štai jų “Klampy- įu partijos kandidatus — 
nėję” nerasite nė žodelio savi- j; F t j j F d L 
kritikos. Jie tik kalnus purvų! . ?
ir melų verčia ant mūši; ir antlia£ma visa,s. uniJas padėti 
viso komunistinio judėjimo. į mūsų partijai pravesti kuo- 

• plačiausią masinę rinkimų 
kampaniją.

Lygos taryba šaukia spe- 
cialę rinkimų kampanijos 

į konferenciją, kuri įvyks lie- 
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Draugo Vern Smitho peržval-j 
gą ir kritiką mano knygos “The 
Molly Maguires” aš pats išver
čiau iš “The Communist” žur
nalo ir padaviau “Laisvėn” pa
talpinti. Esu giliai įsitikinęs, ■ pos 21 d., New Yorke. Uni

jos renka delegatus vieną 
nuo kiekvienų dviejų šimtų 
narių.
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kad net ir aštriausia kritika ne-1 
sumažina vėrtės bile knygos.

“The Molly Maguires” yra 
pašvęsta apibūdinimui tų smar
kių kovų, kurias vedė kietosios 
anglies mainieriai aplinkui 1875 
metus. Tais laikais, kiek ga
gėjau surasti dokumentų, buvo 
nužudyta-pakarta d e v y niolika 
mainierių vadų. Buržuazinė 
spauda ir istorikai apkrikštijo 
juos žmogžudžiais. Bet tai bu
vo kovingi airišiai mainieriai.

Apie Santikius Tarpe
Amerikos ir SSRS

Šiuo tarpu Maskvoje ran
dasi tūlas Pope, žymus Am
erikos kapitalistas ir politi- 

Kas liečia darbininkų judėji-,kier.ius’ nPrieš išvyksiant į 
! Sovietų Sąjungą, jis turėjęsir/ą^tr-daiLminkišką spaudą, tie 

nhainidriai buyo višai užmiršti 
per beveik 60 metų. Mano tik
slas buvo pastatyti juos jiems 
priklausomoj vietoj Amerikos 
klasių kovos istorijoj. Veikiau
sia tik dalinai pavyko tas at
siekti. Gali būt,, kad kas nors 
vėliau, sužadintas mano pirmais 
žygiais, griebsis už darbo ir pla
čiau ir sėkmingiau nušvies tą vi
są svarbų istorinį įvykį Ameri
koje. Aš tik galiu linkėti tam

konferenciją su Hooverio 
valdžios ponais, kur buvę 
kalbama apie pripažinimą 
Sovietų Sąjungos. Maskvo
je Pope turėjo konferenciją 
su Sovietų valdžios vadais

PARDAVINĖS
BEDARBIUSvaldžia leistų Amerikai" at- CONEY ISLAND STADIUME KOMPAR 

TUOS DEMONSTRACIJA LIEPOS 9 Dr
draugui bei draugams pasiseki- lomatinės derybos tarpe tų į
mo.

Drg. Vern Smith suranda vie
ną technikinę klaidą ir ją kietai 
pabriežia. Būtent, jis suranda, 
kad tie aidoblistai, apie kuriuos 
knygoj^ kalbama, sėdėjo ne San 
Quentin' kalėjime, bet Leaven
worth ir Walla Walla kalėji
muose.

Tai visgi mažos svarbos daly
kėlis. Pagaliaus, šita klaida 
įsiskverbus ne pačioj knygoj 
apie mainierius, bet pabaigoje, 
tik išvadose, kur kalbama apie 
dabartines Amerikos proletari
ato kovas. Taigi, šita techniki- j 
nė klaida neliečia pačios isto- į 
rijos apie “Molly Maguires.” |

(Tąsa 5-tam pusi.)—T— I
Uždegė Kotelį, kad 
Gaut $2 už Gesinimą

dviejų šalių. Pope prižadė- 
i jo sugrįžęs įtikinti Hoove
rio valdžią, kad toksai žy
gis būtinai reikalingas.

Bet Washingtono ponai 
užginčija, kad jie ką nors 
bendro turi su Pope derybo
mis Maskvoje. Hooveris 
tebesąs griežtai nusistatęs 
prieš bile kokių ryšių 
mezgimą su Maskva.

perkant tikietą, tik 20 cen-

uz-

Bedarbiai Šturmavo
Šelpimo Stotį

'YORK. — Šį šeštadienį, lie
pos 9 d., Coney Island Sta- 
diume yra rengiama Ame
rikos Komunistų Partijos 
demonstracija del ratifika
vimo partijos kandidatų į 
prezidentus ir vice-preziden- 
tus. Kalbės, apart kitų, 
draugas James Fordas, Ko
munistų Partijos kandida
tas į vice-prezidentus. Gi 
tarptautinė chorų federacija 
išpildys dainų programą. 
Dainuos kartu ir lietuvių 
choras Aidas. Įžanga tik

CHICAGO, Ill. — Liepos 25 centai ypatai. Išanksto
5 d. šimtai bedarbių su mo-j 
terimis ir vaikais buvo ap
gulę Kensingtone šelpimo 
stotį. Jie šaukė: “Mes rei
kalaujame duonos ir mė
sos!” Tuo tarpu pašaukta 
policija. Bet bedarbiai ak
menimis ir plytomis išdaužė 
stoties langus, kuomet po
nai atsisakė badaujantiems 
bedarbiams duoti pašalpą. 
Paskui policija buožių pa- 
gelba bedarbius išyaikė.

HAMMOND, Ind. — Štai 
prie ko priveda kapitaliz
mas: Čia spauda praneša, 
kad miestelyj Paris vienas 
ugniagesys tyčia padegė ho- 
telį, idant gavus du doleriu 
už darbą prie gesinimo. Mat, 
ten už kiekvieną gaisrą ug
niagesiams moka po du do
leriu.

Brooklyno ir New Yorko 
lietuviai darbininkai ragina
mi dalyvauti šioj svarbioj 
demonstracijoj. Visi žino- j 
te, kur randasi Coney Is-! 
land. Į tą Coney Island 
Stadium telpa keliolika tūk
stančių žmonių.

Rengkitės prie tos demon
stracijos! Parodykite ka
pitalistams, kad jūs šiuose 
rinkimuose remsite Komu
nistų Partiją ir jos kandi
datus—dd. Fosterį ir Fordą!

Raudonoji Armija Paėmė Du Miestu

AUTOMOBILIŲ GAMINI
MAS VĖL SUMAŽĖJO

I
DETROIT. — Amerikos 

automobilių gaminimas ne
senai buvo truputį pakilęs, 
betf dabar vėl nukrito nuo 
55.3 punkto iki 54.0. Ir ke
tina toliau kristi žemyn.

PAKRINKA “NUSIGINK- 
LAVIMO” KONFE

RENCIJA
GENEVA. — Kadangi ne

prieinama prie jokio susitai
kymo, tai nutarta paleisti 
tarp tautinę “nusiginklavi
mo” konferenciją. Ji 
kriks liepos 
sirinksianti 
denį.

18 d. Vėl 
kada nors

pa
su- 
ru-

Iš Cantono, Chinijos, pra
nešama, kad staiga pasiro- 

i dė komunistų Raudonoji 
Armija iš 50,000 vyrų prie 
Kwantungo rubežiaus ir už
grobė miestus Namhung; ir 
Nananfu. Taip pat grūmo
ja paėmimu miestui Chi-. 
hung. Laukiama dar dides
nių Raudonosios Armijos 
pasisekimų.

Tuo tarpu iš Nankingo 
praneša, kad Chiang Kai- 
shekas nepajėgia sukelti po 
$5,000,000 kas mėnuo delei 
naujos kampanijos prieš ko
munistus. Tuo būdu, esą, 
Nankingo valdžia atideda 
naują ekspediciją. Chiang

Įėjimui Raudonosios Armi
jos reikėtų mažiausia $90,- 
000,000.

NUKAPOJA ALGAS

ORANGE CITY. — Mies
to taryba paskelbė, kad vi
siems miesto darbininkams 
algos nukertamos 10 nuoš. 
Palies 1,500 darbininkų. Nu
kirtimas įeina galion su lie
pos 15 d.

ŽUVO TRYS LAKŪNAI
WINNIPEG, Kanada. — 

Rasta lavonai trijų Kanados 
lakūnų. Orlaivio nelaimėj 
jie užsimušė penkios dienos 
tam atgal.

MASINE KOVA PRIEŠ DIES BILIŲ PRA
DEDA DUOTI GERU PASEKMIŲ; DAU

GIAU PROTESTU PRIEŠ REAKCIJA
WASHINGTON. — Pro

testo telegramos ir rezoliu
cijos tebeplaukia į Washing- 
toną prieš Dies Bilių. Ir

laimėjimas masinio darbi
ninkų judėjimo.

Dar su didesne ’energija 
dabar reikia reikalauti to 
biliaus atmetimo. Padidin- 

jau duoda savo lūsies Pa"jkime spaudimą ant Senato,
sėkmių. Senato pirminiu- iTegul protestų audra auga! . 
kas, vice-prezidentas Curtis : Tegul visos darbininkų or- 

i perdavė Senatui tuos darbi- ganizacijos priima ir pa- 
ninkų protestus. Buvo ban- siunčia protesto telegramas, 
dyta tuojaus paimti svarsty- i Protestus siųskite savo 
ti ir priimti bilių, bet sena- valstijų senatoriams į Wa- 
torius LaFollette davė įne- jshingtoną. Paą bile ką ant 
Šimą, kad svarstymą atidėti. | vietos galite sužinoti vardus 
Ir laikinai atidedamas. Tai jtos valstijos senatorių.

MASINIS TEISMAS PRIEŠ BALTA ŠOVINIZMĄ
HAMMOND, : 

nai buvo suruoštas masinis 
teismas prieš šešis Jaunųjų 
Komunistų Lygos narius, 
kurie buvo kaltinami bal
tajam šovinizme. Jie tą 
parodė Nacionalėj Jaunimo 
Dienoje.

Susirinko iki 250 dar- j Jaunųjų Komunistų Lyga 
bininkų pasiklausyti šio tei- netoleruoja ir netoleruos sa- 
smo. Tai pirmas toks atsi- !vo eilėse jokių baltųjų šo- * 
tikimas šiame mieste. Dar-;vinistų.

Ind.—Čio- bininkų teismas nusprendė, 
kad tie jaunuoliai kalti, kad 
jie pasidavė buržuazinei 
ideologijai prieš juodvei- 
džius. Ir kad du iš jų, kurie 
netgi nestojo į teismą, būtų 
išmesti iš Lygos. ,

REIKALAUJA MIRTIES KOMUNISTU VADUI
TOKYO.—Liepos 5 d. čiairiui Japonijos Komunistų 

baigėsi masinė byla prieš | Partijos Centralinio Komi- 
komunistus. Kaltinama bu- draugui Mitamurai. 
vo 199 draugai. Visi jie bu- ,Kitiems v^m reik?T 
vo suaiestuoti 19-8 n 1929 epjnįams komunistams rei- 
metų masiniuose puolimuo- kalavo uždėti bausmę nuo 3 

f LOS ANGELES. — Tūlas se ant Japonijos Komunis- -Į5 metu kalėjimo, 
politikierius Byrens gavo tų Partijos. I - • --- -
nuo miesto valdžios permi- 
tą įsteigti bedarbių pardavi-I 
nėjimo marketą meksikonų 1 
darbininkų apgyventam dis-! 
trikte.

, draugui Mitamurai. 
Kitiems trim vadam reika
lavo amžino kalėjimo. Gi

Teismas nuosprendžio dar •
Valdžios prokuroras teis-! neišnešė. Beveik nėra abe- 

ime reikalavo mirties baus- jonės, kad prokuroro reika-/ 
mes komunistų vadui, na-davimas bus išpildytas.

Chinijos Miestuose 
Siaučia Cholera

Jaunuolis Nusinuodi
jo Ponų Išmatomis

Pradėjo Darbą Prie 
Maskvos “Subvės”

vidu-SHANGHAI. — Iš 
rinės Chinijos ateina baisių 
žinių apie siaučiančią cho
lerą ir kitas pavojingas li
gas. Milionai žmonių ba
dauja ir miršta. Tuo tar
pu didžiosios Yangtse upės 
vanduo vėl smarkiai kylą ir 
laukiama baisių potvynių.

DEŠIMTS TŪKSTANČIŲ 
VETERANŲ DEMONS

TRAVO

WASHINGTON. — Prie 
kongreso rūmų liepos 5 d. 
susirinko apie dešimts tūks
tančių eks-kareivių. Jiems 
kalbėjo bei juos mulkino tū
las Foulkrod, reakcionierius 
ir buvęs Burns detektyvų 
agentūros agentas. Jis 
smerkė republikonus, bet 
kalbėjo už tokius pat apga
vikus demokratus. Suminė
jus Hooverio vardą, vetera
nai garsiai baubė.

Demonstracija buvo po 
policijos ir reakcionierių 
globa. Policija neleido kal
bėt d. Pace, revoliucinių ve
teranų atstovui.

MASKVA. — Jau pradė
tas darbas kasimo prie Mas

kvos požeminio gelžkelio. 
i Pakviesta iš Amerikos ir 
Anglijos inžinierių/patarė
jų. Sakoma, kad subvės iš
vaizda viduje bus/panaši į 
New Yorko subves, ale gilu
mas bus panašus Londono 

Jsubvių. Gelžkelis turės 
; dvyliką kilometrų' ilgio? Bu-; 
•davojimo darbas busibaig- 
j tas su pabaiga 1933 metų. • 

GROSERNINKAI REIKA- ■ Budavojimo keblumą 'su- 
I daro tas, kad po Maskva že
mėj užeina daugybę mažų 
upelių. Nei New Yorke, nei 
Londone, budavojant subvę, 
tokios problemos nėra.

OAKLAND, Cal. — Mirė 
sūnus Fidel Sandoval. Bu
vo 14 metų amžiaus. Taip 
pat ant mirties patalo ran
dasi jo sesutė, 12 metų am
žiaus. Abu vaikai užsinuo
dijo maistu, kurį valgė pasi
rinkę iš tuščių “garbage” i 
kenų. Sandoval yra bedar- : 
bis ir jo šeimyna priversta ■ 
maitintis išmatomis.

LAUJA Iš VALDŽIOS 
PINIGŲ

NEW YORK. — Groser- 
ninkų susivienijimas reika
lauja miesto valdžios atmo
kėti jiems už maistą, kurį 
jie davė bedarbiams ant val
džios jiems (bedarbiams) 
duotų kortų. Valdžia esam 
ti groserninkams skolinga 
ant $600,000.

“FORTDŽIULAJAUS”
AUKOS PADIDĖJO

Patriotiniam šumijime per 
liepos 4 d. Amerikoje užmuš
ta 245 žmonės. O tūkstan
čiai buvo sužeistų.

Keturi Darbininkai
Užmušti Vokietijoj

BERLYN. — Liepos 5 d. 
įvairiuose fašistų užpuoli
muose užmušta keturi dar
bininkai. Visoj Vokietijoj 
dienomis auga fašistinis te
roras prieš darbininkus.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N ¥., under the Act of March 8, 1879.

Protokolas ALDLD XI Apskri
čio Komiteto Posėdžio

ALDLD XI Apskričio Komi
tetas laike’ savo posėdį birže
lio 26 d., Lietuvių Svetainėj, 
Johnston City, III. Posėdį ati
darė F. Piksas, 9 vai. ryte.

Peršaukus vardus Pildomo
jo Komiteto, pasirodė, kad ne- 

i pribuvo iždininkas AL Albinas, 
j Protokolas iš pirmo posėdžio

Grupė buvūsių pasaulinio karo kareivių Wash
ingtone, Anacostia kempėj.

mas rems Amerikos revoliucinį judėjimą Kompartijos va
dovybėj. S<

i SUBSCRIPTION RATESi
• United States, per year.............. $6.00 United States, six months............ $3.00

Brooklyn, N. Y., per year........08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00
■oreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months..$4.00 
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
' Published by LAISVE^ Ine.
Brery day, except Sunday, at 46 Ten Eyck' Streęt, Brooklyn, New York

Socialfašistu Viltis ,
S o c ia i f ašistų “Naujie

nos” nusiskundžia, kad Ge
gužis su savo fašistine' ma- 
jšina, nepaisydamas jokių 
(taisyklių neigi SLA. kons
titucijos, nušlavė socialfa- 
šistus SLA. 37-tam seime. 
Bet socialfašistai ramina 

(save ateitimi. Sako, kad S' 
(LA. organizacijoj tęsis dar 

Birželio pabaigoj ir liepos pradžioje įvyko darbininkiš- (didesnis “faitas” tarp fa- 
kų organizacijų suvažiavimai. sistų ii sočialfasistų, na, ii

Lietuvių Darbininkių Susivienijimo Amerikoj, Lietuvių j užtikrina, kad 
Darbininkų Susivienijimo ir Amerikos Lietuvių Proleta- i 
rų Meno Sąjungos suvažiavimai įvyko Clevelande, Ohio. ( 
Tierns sftivažiavimams užsibaigus, dar vienos darbininkiš-| 

Į kos. organizacijos, Augščiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj, nepaprastas suvažiavimas įvyko Pittsburgh,; 
Pa. Kokie žingsniai padaryta tuose suvažiavimuose kas 
liečia lietuvių darbininkų judėjimą?

Reikia pasakyti, kad visuose tuose suvažiavimuose pa
daryta tinkami žingsniai vienijimui ir organizavimui lie
tuvių darbininkų spėkų į daiktą. Svarbiausias tų suva
žiavimų atsiekimas, tai aiškus pasisakymas už sumobili- 
zavimą kuoplačiausių lietuvių darbininkų masių į kovin
gą Amerikos darbininkų judėjimą po Komunistų Parti
jos vadovybe.

Lietuvių Darbininkių Susivienijimas Amerikoj padarė 
pamatinį pakeitimą savo organizacinės formos svarbiau
siai delei to, kad pasiekti kuoplačiausias mases lietuvių 
darbininkių, kad tas darbininkes apšviesti, supažindinti• 
su klasių kova, kad jas įtraukti į didėjantį revoliucinį ju-! 
dėjimą Amerikoj. Tam tikslui sumažinta narinės duok
lės, pakeista organo forma ir sumažinta jo kaina. Išdirb-! 
ta planai masiniam veikimui.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimui padėta tinkamas ■ 
pagrindas auginimui tos organizacijos j milžinišką lietu-1 
vių darbininkų savišalpos, apšvietos ir kovos organizaci-1 
ją. LDS seimo dalyviai daug domės kreipė į tai, kaip tą, 
organizaciją greitai išauginti į milžinišką organizaciją, I 
kokius pagrindus jai padėti, kad ji tarnautų darbininkų j . . ,
klasei pilnoj to žodžio prasmėj. Vienbalsiai seimo daly-|ma^aį pasimokins ir SLA. j 
viai priėmė LDS principų ir tikslų pareiškimą, kuriame

ų DAVĖ DARBININKIŠKU 
ORGANIZACIJŲ SUVAŽIAVIMAI

t • L l

■ išnaudojimui darbininkų.
Tik tai Komunistų Parti

ja yra darbininkų klasės 
partija; tik tai komunistų 
platforma gina darbininkų 
reikalus. Komunistų kan
didatai yra kandidatai dar
bininkų klasės. ’ ■ i

Kuris pilietis! t darbinin
kas šiuose rinkimuose bal
suos už republikonų, demo
kratų ar socialistų kandida
tus, tai balsuos prieš savo 
klasės reikalus,' balsuos už 
kapitalizmo bado ir karo 
programą, balsuos už kapi
talistų išeitį iš krizio darbi
ninkų klasės lėšomis.

Kiekvienas darbininkas 
pilietis privalo balsuoti už 
Komunistų Partijos kandi
datus, prieš bedarbę, bądą 
įr skurdą, prieš imperialis
tų rengiamą karą, už dar
bininkų revoliucinę išeitį iš 
krizio.

sekamas seimas, 38-tas sei-!
mas, kuris įvyks 1934 m. Det
roit, Mielų, bus mūsų seimu... 
Jokie Gegužio “steam-tolle- 
riai” nepagelbės nuo jo maši
nerijos susmukimo. Detroito 
busiantis seimas išgydys esa
mas žaizdas SLA. kūne.. . .
Iki Detroito seimo social

fašistai žada “gerai susior
ganizuoti.” Girdi, šitame 
seime jie nenorėję griežtai 
kovoti prieš fašistus ir san-| 
dariečius delei “organizaci
jos gerovės.” Bet Detroito 
seime tai “faituosis” —“ne
nusileis.” Prakišę Pitts- 
burghe, socialfašistai rami
na savo ateitimi O Gegu
žis per du metus organizuos 
dar tvirtesnę fašistinę maši
ną, kad viešpatauti SLA. 
organizacijoj. Reiškia, per 
du metus1 eis dar didesnės 
niautynės tarp fašistų ir so- 
cialfašistu SLA. nariu dar- v v

ninku lėšomis.
Bet per tuos du metus ne-' priimtas.

Raportai Pildomojo' Komite
tų po trumpų diskusijų priim
ti. Iš rąpoytų pasirpdė, kad 
literatūros; kai kurių laidų jau 
trūksta, i BeĮt did.žiufcojh, tai 
visų knygij ^rą^pervifšiuš. Nu
tarta pranešti visoms kuopoms, 

i kad jos peržiūrėtų savo kny- 
I gas ir praneštų Apskričio li- 
| teratūros komisijai, kiek ku- 
■ rių laidų turi knygų. Taip 
, sutvarkius bus galima gauti 
j knygas nariams ir platinimui 
ant vietos.

Nutarta paraginti kuopas 
dalyvauti Komunistų Partijos 
rinkimų kampanijoj. Kiek
viena kuopa turi veikti visais 
galimais būdais šiame darbe.

Kalbėta apie koresponden
cijas ir nutarta, kad reikia dau
giau į tai kreipti domės. Tan
kiai geltonoji spauda praneša

i apie kaikuriuos 
dalykus, o mūsų spaudoje ne
būna apie tai nieko. Tad Tei
kia daugiau rašinėti į mūsų 
spaudą.

DEL KO PAKEISTAStDSA ORGANAS 
IŠ ŽURNALO Į LAIKRAŠTĮ
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nariai darbininkai; daugelis
1 aiškiai pasakoma, jog Lietuvių Darbininkų Susivieniji- SLA. narių darbininkų pa- 

mas rems Amerikos revoliucinį judėjimą Kompartijos va- 11}atys;. ^a(^ fašistai ir so- 
dovybėj. Seimas taipgi pasisakė už kovą delei socialės1 cialfašistai yra jų priešai, 
ctjpdraudos valstybės ir darbdavių lėšomis. . Ęūpestingai! kad-jie. turi nuę jų aįtsikra- 
buvo diskusuojama bedarbių narių klausimas, kad pagel-' tytį, jeigu pori SLA. pada
boti' bedarbiams užsimokėti duokles. Seime nuskambėjo ryti .darbininkams tarnau 
obalsis: “Nei vienas LŪS narys neturi išsibraukti iš or- jaučia organizacija, 
ganizacijos delei negalėjimo užsimokėti duoklių iš prie- ----- 1—
žasties bedarbės.” Ir pagelbėjimui bedarbiams užsimo- p j p j u : 
keti duokles likosi įsteigtas specialis fondas, sudaryta laluUOil LieiUVlUS
tinkami planai to fondo palaikymui. Taigi, LDS neturi Katalikus 
nustoti nei vieno nario del bedarbės. Prie to, bus deda- Praėjo republikonų ir de
mos pastangos, kad pagelbėti įstoti į LDS tiems darbi- mokratu konvencijos. No-1 
ninkams, kurie bedarbės prislėgti ir neturi lėšų įstojimui minuota' Wall Streeto kan- 
ir duoklėms. LDS seimas vienbalsiai pasisakė už vieny- Į didatai į prezidentus, 
bę su APLA, pasisakė už rėmimą Komunistų Partijos ~ ' - - -
kandidatų rinkimų kampanijoj. Seime viešpatavo dar- ninku priešai pradeda 
bininkiškas revoliucinis ūpas. Apart kelių renegato Prū- ryti ‘agitacija, kad apgauti 
seikos suviltų asmenų, visi seimo dalyviai rodė širdingą 
pritarimą Komunistų Partijai ir jos vedamoms kovoms 
Su didžiausiu entuziazmu pasitikta Kompartijos < 
Komiteto atstovas draugas Browder. ‘ _
darbininkiškoj dvasioj. Jam arti prie širdies buvo veda- mai" išgarbina"’ demokratų 
mos revoliucinių Amerikos darbininkų kovos prieš badą 
ir skurdą, prieš imperialistų rengiamą karą.

Užsibaigus LDS seimui, įvyko Amerikos Lietuvių Pro-' 
letarų Meno Sąjungos suvažiavimas. Ir štai ten irgi bu-1 
vo daugiausiai kalbėta, daugiausiai diskusuota ir pla
nuota, kaip suderinti dailės spėkas, chorus, dramos gru
pes, orkestras ir t. t., kad kuodaugiausiai galima būtų 
pagelbėti revoliuciniam judėjimui. Ir to suvažiavimo 
dalyviai pasisakė už aktyvų rėmimą Komunistų Partijos | 
ir jos vedamų kovų; nutarė, kad Meno Sąjungos vienetai! 
imtų aktyvų dalyvumą Kompartijos rinkimų kampanijoj, 
susįmokinant ir sulosiant atatinkamus perstatymus su
sirinkimuose ir t. t. Suvažiavimas pasisakė, kad chorai 
daugiau domės kreiptų į mokinimąsi ir dainavimą revo
liucinių darbininkiškų.dainų, kad mokintųsi anglų kalboj 
revoliucines dainas, kad vaidintų darbininkiškus veika
lus, kurių dabar Meno Sąjungos Centras jau gali parū
pinti. Suvažiavime viešpatavo ta mintis, kad taip sude
rinti visas dailės spėkas mūsų judėjime, idant jos galėtų 
daug pagelbėti švietimui, agitavimui ir organizavimui lie
tuvių darbininkų į vieną galingą Amerikos revoliucinių 
darbininkų kūną kovai už tuojautinius darbininkų klasės 
reikalavimus ir kovai už kapitalistinės sistemos panai
kinimą.

Kalbant apie APLA suvažiavimą, tenka pažymėti, kad|

Dabar jau įvairūs darbi-
l va-

darbininkus ir parduoti
Lietu-'

organas|
ovoms.; jUos Wall Streetui.
Centi o I yzĮsku klerikalu

LDS seimas ėjo “Draugas” (No. 157) seka- mekrigingai

partijos platformą:
Platforma yra tikrai svei

kintina. Tik reikia, kad po 
rinkimų ji būtų vykdoma.
Reiškia, lietuviški kapita

listų agentai, klerikalai 
jau pradeda darbuotis, kad 
sumulkint katalikus lietu- 

I vius “darbininkus; garbina 
demokratų platformą ir tuo 
būdu agituoja -darbininkus 
remti vieną iš Wall Streeto 
partijų.

Bet lietuviai darbininkai 
turi žinoti, kad kaip republi- 
konų, taip" ir demokratų 
partija yra stambiųjų‘ ka
pitalistų partijos; kaip re

spublikonų, taip ir demokra
tų platformos yra platfor
mos gynimui stambiųjų ka- 
Ipitalistų reikalų, platformos j 
tolimesniam pavergimui ’ '

LDSA suvažiavime šis' rašyti svarbesnieji įvykiai 
klausimas buvo labai plačiai i iš tūlų miestų darbininkų 
išdiskusuotas ir visos dele- i gyvenimo, tų miestų kuopos 
gatės įsitikino, kad pakeiti-1 
mas buvo reikalingas. Vie
nok nebuvusios suvažiavime 
nekurios draugės dar abe
joja ar nebūsianti padaryta 
klaida. Jos abejoja, ar ne
pames jį skaičiusios mažiau 
klasiniai sąmoningos darbi
ninkės. i Mes, kurios buvo
me suvažiavime, turim tą 
skirtumą nuomonių išaiš
kinti, prašalinti.

Pirm visko pasistatykim 
sąu klausimą: delko mes lei
džiame laikraštį “Darbinin
kė” (lig šiol buvusį “Dar
bininkių Balsą?”) Ar mes 
leidžiam jį pasižiūrėjimui ir 
tarpusavyje, mažam būre
liui pasidalinimui, arba mes 
norime juo pasiekti plačias 
darbininkų mases? Visos 
be skirtumo sutiksim, kad 
pasiekimui plačiųjų masių. 
Ar galima pasiekti plačias 
mases su laikraščiu, už ku
rio kopiją reikia mokėti 15 
centų? Aišku, kad ne. 
Ypač tokiu bedarbės metu 
reikia labai branginančios 
laikraštį darbininkės, kad 
sutiktų mokėti 15 centų už 
kopiją, o prieiti prie tų, ku
rios jo dar neskaitė,y ra veik 
negalima. Jei kurios netiki
te, tai pabandykite jūsų 
mieste parduoti 30 pavienių 

I kopijų, o tada įsitikinsite.

žmogaus kraujas, akys, no- 
I sies galas ir pirštų galai iš
duoda savotiškus spinduliavi
mus. Gal tie spinduliavimai 
eina ir iš kitų? kūno dalių, bet 
čia suminėtuose keturiuose' at
vejuose jie yra jau moksliškai > 
patvirtinti, nors plika akim ir. i 
nematomi. Tą atradimą pa
darė Cornell Universiteto pro
fesorius Otto Rahn, vienas iš 
garsiausių pasaulyje bakterio
logų.

Profesorius Rahn ; ipatyrfe, 
kad kiekvieno žmogaus r kŪL 
nas išduoda panašius spiųdu? 
liūs; bet ne visų žmonių spin
duliai yra lygaus stiprumo, -h

Iš kai kurių žmonių pirštų^ 
galų taip stipriai spinduliuoja, 
kad šie spinduliai j penkias mi
nutes užmuša mielių bakteri
jas, ir tos mielės daugiau nebe- 
rūgsta. Bet jeigu tarp tokio 
žmogaus pirštų galų ir mielių 
bakterijų įterpsi iš kvarco pa
dirbtą stiklą, tai jau reikės 15 
minučių, kad užmušt bakteri
jas.

Tuomi susidomėjęs, profeso- 
•vx irius Rahn toliau tyrinėja-įvai-| 

| rių spindulių ypatybes. Pa-, 
vyzdžiui, matomi šviesos spin
duliai lengvai pereina per pa-

galės net veltui paskleisti 
po kėlės dešimt kopiji 
daug nenukentės. Preni 
ratų gavimas taip pat gė
liau seksis. Gi skaitytojam ! prasfą stiklą, bet nematomi ul- 
nuostolių nebus nes už ket- trą-violetiniai spinduliai beveik, 
virtą dalį mokesties gaus ■ Vjsai negalį per jį pereiti, kaip 
beveik tiek pat rašto, kaip 'sako dauguma tyrinėtojų. Ųl- 
gaudavo seniau už daug di-1 tra-violetiniai spinduliai, 
desnę mokestį. Mes taip; čiaus, pereina per kvarco sti- 
pat įsitikinusios, kad mūs klą. 
naujas planas daug page- veikiausiai yra žinoma, 
rins raštų turinį. Tad šal-1 kūdikio ; - . .
tai ir rimtai apsvarsčius ne
bus ko gailėtis gražios po
pieros, nes mums svarbu ne 
popiera, į)et tas, kas ant jos 
rašoma.

Komunistė.

Klaidos Pataisymas

lai-“Laisvės” antradienio 
doj aprašyme apie Lietuvių 
Darbininkų S u s i v ienijimo 
seimą įsiskverbė klaida an
troj špaltoj. Ten pasakyta:

“Drg. Kairiūtė po to per
skaitė LDS jaunuolių kuo
pos (Brooklyn, N. Y.) pa
reiškimą jaunuolių klasi- 
me.” Turėjo būt: “Drg. H. 
Kauniūtė” ir t. t.

ROCHESTER, N. Y

'jail 
kad i ;

augimui ir žmogaus • 
sveikatai yra būtinai reikalin
gi ultra-violetiniai spinduliai, 
gaunami iš saulės, o dabar, ir 
iš; tam. tikrų elektrinių lempų;,), 
bet tokios medžiagos, kaip ui-, 
tra-violetiniai spinduliai 
da kūnui ir šviežios daržovėm!1 ,f 
vaisiai, “cod liver oil” ir kt?T 

Kas per vieni yra iš žmo-k1 
gaus kūno einantieji spinduliai J ’ 
dar prof. Rahn nėra pasiren-' 
gęs galutinai atsakyti. » 

Bet ir pirm jo buvo jau toj 
srityj mokslinių tyrinėtojų, ku
rie, pav., surado, kad žmogaus 
raumenys išduoda spinduliavi
mus, nors ir silpnus. Jie tvir
tino, kad tai yra labai trumpu
tėliai spinduliai tokios pat rū- 

Išies, kaip kad ultra-violetiniai. 
i Tačiaus galimas daiktas, 
I kad prof. Rahno atrasti kft- 
jniniai spinduliai/ yra dar trum- 
i pesni, arba savo trumpumu ar
timiausi X-spinduliams.

čia ištiko didelė vėtra. Vėt
ra ėjo nedideliu plotu, vieto- 

Žurnalo formato sutaisy-1 mis tik po pusę mylios. Bet 
mas ima daugiau laiko, tad hur ji lietė, tai padarė labai

technika bran2iau atsi- daUg Žal°S- 
f , J ,± „:Z L eina. Be to, reikia naudoti lr namus-siųsti į

Nutarta kitą posėdį laikyti lie-į . ...
pos 24 dieną, 9, vai. ryte, John- i b1 ’augesnę popierą, taip jau 
ston City, III., Lietuviui Svetai- j priimta. Jau daug kartų 
neje . " j buvo mėginta nupiginti, lei-

Posėdis baigėsi 12 vai dieną. į džiant tokiu, kokiu jis buvo,
Pirm. F. Piksas,
Sekr. J. Sinkevičius.

>

Išgriovė medžius

SKRENDA APLINKUI 
PASAULĮ

Liepos 5 d. iš New Yorko 
išlėkė lakūnai James Mat
tern ir Bennet Griffin. Jie 
jau randasi Newfoundlande. 
Lekia aplinkui pasaulį ir ke
tina sumušti visus pirmes- 

ir j nius rekordus.

didelė didžiuma seimo dalyvių, klasinai sąmoningų dar-: Visi tie suvažiavimai rodo, kad jų dalyviai darbininkai 
bininkų, pasisakė už darbininkų spėkų vienijimą—pasisa-'ir darbininkės svarbiausiai turėjo minty bendrą Ameri- 
kė už APLA vienybę su LDS. Dabar, labiau negu bile|kos darbininkų revoliucinį judėjimą ir rūpinosi, kaip iš- 
kada pirmiaus, reikalinga darbininkų vienybė, reikalin- dirbti planus pasiekimui kuoplačiausių lietuvių darbinin
kas dafbininkų spėkų vienijimas. Viena, tai ekonominis kų masių ir suvienijimui jų po mūsų kovingo judėjimo 
krizis skaudžiai paliečia silpnesnes savišalpos darbinin- vėliava. 1
kiškas organizacijas, naikina jų šaltinius, įr jos turi jung
tis į daiktą, kad išsilaikyt, o reišikimą jaunuolių klausi- nutarimų. Lai tie nutarimai ir planai- nepasilieka ant 
kova verčia darbininkus vienyti savo spėkas, kad atmuš- popieros. Kiekvienoj kolonijoj draugai ir draugės priva
ti kapitalistų, klasės atakas ant darbininkų gyvenimo lo tuojaus stoti į darbą tų planų ir hutarjfhų vykinimui. 
jiormos. | Aktyvizuokime ir bdlštevizuokime visą veikimą.

Suvažiavimai išdirbo gerus planus, padare eilę gerų

1 » *
■» l / '•

--t

Ar Medžiaga Pareina iš 
Energijos?

Paskutinių metų fizinis mok
slas vis daugiau svarbos pri
duoda spinduliavimams visato
je. Sulig naujausių pažiūrų, 
energija yra pamatinė pasatr- *

žmonių mažai žuvo. Tik 
vaikinas ir mergina, sakoma, 
žuvo. Jie buvo ant ežero, lai- ij0 medžiaga; o medžiaga tai 
velyje. Ten juos pagavo vėt- esanti tik 
ra ir žaibas užmušė. i energija, lyg į kokį

Vėtra labai palietė obuolių i suvaryta, 
sodus. r~ 

.vėtra, yra labai.puikūs obuolių 
! sodai. Dabar, po tai vėtrai, j ko, kad 

nos kopijos, neapsimokėtų, i tai atrodo, kaip po karui. Vi
si medžiai guli ant žemės.

Lietuvius irgi palietė vėtra. 
Gedemino svetainė papuolė į 
tą ruoštą, kuriuo ėjo vėtra. 
Kieme buvo’ gražus grūšių 
medis ir likosi nuverstas. Sve
tainė veik nenukentėjo. Tik 

Bet nuos-

I bet apskaičiavus pasirodė, 
kad norint parduoti po 10 
centų kopiją, reiktų po kelįg. 
centus pridėti prie kiekvfc^

O iš kur imtume tuos pride
damuosius centus? Vienok, 
aišku, kad ir po 10 centų 
kopiją parduodant netoli 
nueisi. Reikia, kad laikraš
tukas būtų kuOpigiausias, 
jei norime jį plačiai pas
kleisti.
duosim po 5 centus kopiją. į 

Diskusuojant,

krūvon sukaupta 
butelį 

„ ,” į įvairias medžiai- 
Tame ruošte, kur ejo'gOS formas.

Astronomas James Jeans sar 
visą gyvybę pasaulyj 

je galima laikyti apsireiški
mais energijos, apsimaskavu- 
sios įvairiais pavidalais.

I biskį stogą palietė.
Dėlto mes jį par-1 toliai maži.

Bet šitą vėtrą 
priėjom nesulaikė. Kelios 

prie išvados, kad nėra pras- neteko stogų ir 
mes leisti jį prieinamu tik draskė. “ .
tūlom labiau pasiturinčiom sto^ visai nusinešė, 
darbininkėm, bet leisti to-;
kiti, kad būtų prieinamas vi
som darbininkėm. Kada 
laikraštis bus pigus, išpla- 
tinsim jo šimtais kopijų 
kiekviename stambesniame 
centre, o tam tikruose at
sitikimuose, kuomet bus ap-

nei dievas 
bažnyčios 

bokštus ap- 
Vienos žydų sinagogos

Visatiniai Spinduliai

žymiausiais iš paskutiniais 
laikais atidengtų spinduliavi
mu tai yra vadinami “visati
niai spinduliai,” kurie yra 
trumpesni už trumpiausius (X- 
spindulius ir tokie “smailūs,” 
kad jie pereina per storiausias 

(Tąsa 4-tam Pusi.)

Tai reiškia, kad dievas ne-' 
įgali suvaldyti vėtras. Jisai n^ra. 
yra' bejėgis. Tai turėtų būti 
gera lekcija ir katalikams, ku
rie dar tiki į kunigų pasakas, 
kad tokius dalykus, kaip vėt
ros, lietūs ir kiti gamtos pasi
reiškimai, tai dievas leidžia. 
Tokio dalyko, kaip kad dievas,

Tos pasakos, kad baž- 
i nyčios yra dievo namai, irgi 
i neturi jokio pamato.

Todėl darbininkai turi nesi
duoti kunigams mulkinti save
su pasaRomip apie “dievų galy- ' 

-.bes ir dangaus karalystes.”
Proletaras

f



į

• Ketvirtad., Liepos 7, 1932 Puslapis Trečias t

i LDSA SUVAŽIAVIMAS IR JO 
: UŽSIBRĖŽTI PLANAI

Lietuvių Darbininkių Su-1 
sivienijimo 6-tas Suvažiavi-: 
mas, įvykęs 26 d. birželio, ! 
Cleveland, Ohio, pravedė vi-: 
są eilę gerų tarimų. Vienok Į 
reikia prisipažinti, kad liko
si daug svarbių dalykų ne
paliesta arba tik labai pa
viršutiniai teapkalbėta. To
kių žymiai apleistų klausi
mų skaičiuje reikia priskai- j 
tyti revoliucionizavima LD
SA organizacijos ir organo 
turinio gerinimą.

Permažai diskusavom apie 
tai, kaip pasiekti dirbtuvių 1 
darbininkes su klasine pro-1 
paganda ir organizuoti jas į 
kovingas unijas. Tik viena 
Detroito delegatė dalinai, 
palietė kreipimosi į dirbtu
ves klausimą. Tiesa, laiko 
buvo nedaug, bet mes nema
žai jo praleidom mažesnes 
vertės klausimų sprendimui. 
Tą nedateklių mes privalom 
taisyti, tuojau iškeldamosi 
diskusijas spaudoje ir susi
rinkimuose.

didelis žygis mūs organiza- , 
ei jos gyvavimo istorijoje. 
Reikia pravesti kuoplačiau- 

jsią kampaniją sąryšyje su 
I šiuo istoriniu įvykiu. Smulk- 
meningi planai greit bus 

(paskelbti.
Nutarta tuojau pradėti 

l nau- 
; į jų narių ir skaitytojų. Bus I 
’ šaukiami masiniai susirin- 

, kimai, kuriuose delegatės 
į plačiai raportuos suvažiavi- 
Imo išdirbtus planus ir LD 
j SA uždavinius šiame kovų 
momente. Tie susirinkimai 

i privalo pasitarnauti buda- 
lyojimui LDSA organizaci
jos ir platinimui mūs laik

raščio bei knygų. ( ,
Pasveikinimai LDSA. Suva

žiavimui l J ■
Gauta daug pasveikini

mų , jų tarpe nuo d. Juliaus 
Tą padėtį nutarta tuojau 'Daubaro iš Maskvos, ku- 

taisyti. Mūs kuopos turi name nurodoma skirtumas 
imtis pačios iniciatyvos vi-(tarp darbininkų gyvenimo 
sose darbininkų kovose ir' buržuazinėse šalyse ir So- 
Komunistų Partijos kampa- ■ vietų Sąjun. ir kviečiama 
nijose, o nelaukti, kol ateis i ginti Sovietų Sąjungą nuo 
reikalavimas iš kur nors iš-1imperialistinių u ž p u o liktų j 
rinkti delegates-pagelbinin- įAukų su pasveikinimais i • . __ Y. • __ • j.___i_• * I ^,...4... (pono k.-.™:-., emn

[kitų sriovių lietuves -darbi 
ninkes. lai buvo viena įsr 
stambiųjų priežasčių musų. d5d j. vaju už inįa 

j neaugimui. Mes nekvietem ■ 
! kitų sriovių darbininkių or- 
Iganizacijas į bendrą darbą 
rėmime streikų, kovon už ly- !
gią algą, už maistą kūdi-1 
kiams mokyklose ir už kitus I

1 darbininkėms būtinus reika
lavimus. O nekvietėm del i 
to, kad pačios visai mažai | 
tedalyvavom tose kovose ar-; 
ba dalyvavom tik kaipo pa
galbi n i nkės parengimuose 

, tų kovų parėmimui, neimda- 
iinos atsakomybės už tų ko
vų sėkmingumą, neigi im- 
damos vadovybės.

MASSACHUSETTS DARBININKU
SPAUDOS PIKNIKASv

s

i

Rengia Mass. Valstijos Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai, Naudai 
‘ ‘Laisvės,’ ‘Vilnies’ ir ‘Daily Workerio’

10 Liepos-July,’32
OLYMPIA PARKE,

A'

kės, ir paskui pasitenkinti į gauta $208, iš kurių $100 
jų raportu. Pas mus daug ■ sukėlė LDSA.. 3-čias Apskri-, 

‘yra nusiskundimų del nemo-jtys, Chicagoje. Jos iššau-1 
LDSA Organas Ikėjimo anglų kalbos, bet tas |kė 1-mą Apskritį, Brookly-1 

Išskiriant šeimininkių ir ' mūs nepateisina. Jeigu.mes, j ne 
anglišką skyrių, organo tu
rinys labai mažai teapkal- 
bėtas. Tačiaus šiuo klausi
mu padaryta keletas gerų 
tarimų. Nutarta organi
zuoti korespondenčių gru
pes, kurių užduotis bus pa
sidalinus patirti vietos dar
bininkų darbo ir gyvenimo 
sąlygas, jų kovas ir pobūdį 
kovų už pagerinimą tų sąly
gų, jų laimėjimus tose kovo
se ir bendrai aptarus apra
šyti savo organe. Prieita 
prie išvados, kad ant vietos ; 
aptarus ir pataisius siunčia-

;, į lenktynes, bet pasiro- j 
i gyvendamos šioje šalyje per j do, kad ne vien 1-mas Ap-į 
eilę metų, atlikom visus as- Į skritys, bet visi Apskričiaii 
meniškus reikalus ir susi- bendrai 
kalbėjom, tai galim susikal- prieš 3-eiąjį. Tas įrodo, kad 
bėti ir organizacijos reika- jos 
lais, jei tik rasis aiškus su- kompeticiją (lenktynes) ir 
pratimas savo klasės reika- sugebi planingai veikti. Mes 
lų ir noras juos apginti. Rei- visos turėtume pasimokinti 
kia dėti didžiausių pastan- iš jų planingo ir energingo 
gų įtraukimui jaunuolių į veikimo, 
organizaciją ir į atsakomin- 
gus darbus. Be jaunuolių 
pagelbos sunku bus pilnai 
išvystyti LDSA į vadovau
jančią spėką klasių kovoje.

Suvažiavimas pasisakė už 
mus organui raštus, bus ga- siuntimą delegatės į Sovietų 
Įima išvengti daug bereika- '■ Sąjungą sykiu su Sovietų 

; lingu pakartojimų ir paklai-i Sąjungos draugų (FSU) de
du. Be to, organizuotų ko-1 
respondenčių grupėm 
Centro bus galima duoti nu-( 
rodymų, kuomet to negali-j1 

l ma spėti duoti visom korės-; 
pondentėm atskirai/ Į ko
respondenčių grupep būtinai 
įtraukti jaunuoles ir ant jų 
uždėti pareigas palaikymo 
organe nuolatinio angliško 
skyriaus. Nutarta organi-! 
zuoti prie Centro redakci-■ 
nę komisiją, kurios užduo 

( tis bus prižiūrėti organo tu 
rinį, palaikyti ryšius su ko- ! 
respondenčių grupėmis ir ! 
duoti joms nurodymus, pra
vesti organe telpančių raštų 
kritiką ir rūpintis išleidimu 

j organo laike redaktorės iš
važiavimo į kolonijas.

Jaunuolėms ir šiaip na-, 
rems, nemokančioms lietu-

vos tik atsilaikė

įvertiną socialistinę

i

Nominuota d. K. 
iš i B. Karosienė ir eilė kitų 

'draugių. Tai pirmas toks

Nepaisant nekuriu trū-1 
kurnu, suvažiavimas buvo C Z
neblogas. Žymi pažanga 
klasės reikalų žinojime ir i 
organizacijos tvarkyme. Da-1 
lyvavo 35 delegatės, atsto-' 
vaujančios 5 Apskričius ir 1 
19 kuopų. Delegatės didė- į 
Įėję didžiumoje šeimininkės.

paliktas (LDSA Centras 
Brooklyne.

Mano Patyrimai iš Agitacijos Už 
Komunistę Partijos Kandidatus

lietuvių' ir t. t.), ir dar drįsta sakyti: 
aplankiau I “kaip išrinksite Fosterį, o bus

| geras ,tai ir mums bus gerai 1” į 
. Ar matote, draugės ir drau-: 
į gai, darbininkai, ko jie nori (ir, 

„ ’ • yra)? Reiškia, 
į jūs pasigaminkite, o mes atei-1 
sime ant pietų—tai parazito i 
politika; kada žmogus vargs-, 
ta, dirba, kad gyvastį ir kau
lus skūroj palaikyti, o parazi
tas, ramiai sau miegojęs škap-1

I bėriuose ar lope, išlindęs, 
j cvakt į kūną ir pietuoja!

žinodamas keletą 
Amerikos piliečių, 

įjuos su tikslu paagituoti ir pa-j 
| aiškinti Kompartijos rinkimui 
( platformą ir aukų reikalą.

Ir ve kokių žmonelių darp^ daug dar yra) ? 
j randasi. Man tik paaiškinus .' 
atsilankymo tikslą, kaip pra-į 
dės sapalioti ir rėkti, kad nie
kas ir nieko neduos darbinin
kams, visi tik norį pinigų, ir 
daugiau nieko, žmonės, girdi, 

, negalėsią susivienyti nei per 
milionus metų, taigi ir neverta

SOUTH QUINSIGAMOND AVENUE,

Pradžia 10 Valandą Ryte

WORCESTER, MASS.

r

viškai skaityti, bus duoda
mas “Working Woman,” 
vietoj dabar duodamo “Lab
or Defender,” bet sutinkan
čios pasimokėti dalį prenu
meratos, galės pasirinkti ir 
kitą laikraštį. Suvažiavime 
buvo pravesta ta mintis, kad 
įvedus pastovų anglišką sky- 
»rių LDSA organe nebus rei
kalo duoti atskirą organą 
jaunuolėms.

LDSA organas dabar bus 
užvardintas “Darbininkė,” 
laikraštinio formato. Jo 
metinė prenumerata bus 50 
centų< o pavienės kopijos 
kaina 5 centai. Pildantis 
Komitetas dar turės nusta
tyti laiką, nuo kada bus 
permainytas ir nuo kada 
bus įvesta nauja prenume
rata. Tarimą turėsim už 
keletos dienų.

Nauji LDSA Uždaviniai
Lig šiol pas mus nebuvo 

kreipiama jokios atydos į

1 esą nei balsuoti, nei aukom 
remti Kompartijos rinkimus.

Užklausus, del ko jie taip 
kalba, žmogelis griebiasi šian 
ir ten ir, ant galo, priduria, 
kad visi tokie; visi, girdi, ža
da būti geri, o kaip gauna ge
ras vietas, paskui atsuka dar
bininkams nugarą; bet jeigu 

(kuris būtų geras darbininkam, 
tai, sako, kapitalistai tą nu- 

, šautų. 
■

Aš pastebėjau: jeigu komu- 
I nistų kandidatai nebijo šbvi- 
mo, ko gi jums bijotis duot sa
vo parašą, balsą ar aukų ?

—Oi, oi, oi, nekalbėk! Aš 
nenoriu girdėt. Uooveris tik 
galės gerus laikus sugrąžinti.

Tai matote, tam žmogui 
Uooveris gerus laikus duos.

žinoma, gal nebūtų ko nei 
rašyti apie tokį žmogų, nes jis 
miesto darbą turi ir gerą algą 
ganua, tai ir garbina Hooverį 
ir kitus. Bet yra nedoras el
gęsis tokio žmogaus, kad kitus 
atkalbinėja ir gąsdina įvai
riais baubais (deportavimais i

Taigi, draugai darbininkai, 
; nesiduokime tokiem kapitalis- 
I tų lekajam suvedžioti. Neti
kėkime kapitalistų senom šliu
rėm. Tegul jie sau staugia 
ir garbina republikonus, demo
kratus ir socialistus. O mes, 
darbininkai, žinome, kad tai 
ta pati gyvatė, tik skirtingais 
vardais vadinama.

Visų darbo masių užduotis 
yra remti Kom. Partijos kan
didatus visais galimais būdais, 
kaip tai, piliečių parašų rin-! 
kimų, aukomis ir balsais už ( 
savo reikalų gynėjus, o ne už ( 
priešus.

Nors ir nebūtų Wm. Z. Tos
teris išrinktas į prezidentus, 
bet kada mūsų kandidatai gau
tų porą milionų balsų, tai val
dančioji klasė, siurbėlių kla
sė sudrebėtų prieš darbo ma
sių galybę ir būtų priversta 
rimtai skaitytis, kaipo su ga
linga spėka ir nedrįstų prole
tariatą taip šerti kulkomis 
vietoj duonos. I

žg.

J. J. BAKŠYS

Žymus atletas risis su 

A. Kižu, taipgi pagar

sėjusiu ristiku

Rengiasi net iš Brooklyno Vykti į šį

MILŽINIŠKA SPAUDOS PIKNIKĄ

Dalyvaus Visa Naujoji Anglija ir Daugeli

A. BIMBA
Laisvės” redaktorius sakys 
prakalbą šiame piknike

L. L. R. Oharas, Norwood, Mass.

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 Bail lošimas tarpe Brocktono ir Worcesterio Tymų; Bos
ton ir Stoughton lenktynės plaukime per ežerą.

DRAUGAI DARBININKAI! Masiniai dalyvaukite darbininkiškos spaudos piknike! Spauda yra 
svarbiausia darbininkų klasės kovų įmonė už pasiliuosavimą iš kapitalistinės vergijos. Šio baisaus 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.

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

Ar

•4



Puslapis Ketvirtas

“Kaipo socialistas, aš džiaugiuosi delei demonstracijos, kurią suteikė pereitas karas- tas parodo, 
kad planuota gamyba absoliutiškai reikalinga.” Tokį pareiškimą padarė socialistų partijos vadas 
Norman Thomas laike klausinėjimo kapitalistų karinio komiteto—War Policies Commission.

BRISTOL, CONN. Csirinko tik tie, kurie labiau pa
kantrus.

<

Kejtyirtad., Liep.os 7, 1932
• -! i ' * j , t ?

priimtų. Mūsų nariai turėtų
pamatyti, kas jisai tikrai1 yrą.

Bolševikas.
/

ĮDOMUMAI

duonkepyklos. Spėjama, kad 
Gash padege ,apdyaustą |ą- 
pą, bet per nelaimę uždegė 
ir savo drapanas.

(Tąsą iš 2-ro pusi.) 
švino sienas, per kurias nega
li pereiti jokie kiti nuo seniau 
žinomi spinduliai. Aišku, to
dėl, kad visatiniai spinduliai 
visur ir visuomet kiaurai iš vi- 
sų pusių pregeria kiekvieną gy
vą daiktą.: . •

Apie visatinius spindulius 
kiek pirmiau buvo manoma, 
kad jie atkeliauja iš tolimes
nių, kaip saulė, erdvių; bet 
šiandie daugelis mokslininkų 
mano, kad visatiniai spinduliai 
atsiranda iš smarkiai judančių 
elektronų, atitrūkstančių nuo 
saulės. ' ’ • ’ 1

J. C. K.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

kur reikės suktis. Tėmykite gerai 
kur ženklai * ant stulpų. ; • j

: . Komisijai
f(16^16?)

-- ----------------- t , 4 ■■ J

PHILADELPHIA, PA.
WIR solidarumo piknikas bus ne

dėliojo, 10 liepos, Fairmount f Park, 
52 ir Parkside Ave. Puiki programa 
ir gera muzika. . * |' t i :

(160-161)

Susiuvo Širdį

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kuppos mėnesinis su

sirinkimas įvyks sekmadienį, 10 die-w 
ną liepos (July) 1932, 10 valandą 
ryte; l’oteliuno svetainėje, 53 Bank 

Į Street, Wilkes Barre, Pa.
Draugai ir draugės! Malonėkite 

visi susirinkti, nes bus renkami de
legatai į ALDLD 12 Apskričio kon
ferenciją, kuri įvyks 24 dieną liepos. 
Taipgi yra rengiamas bendras pikni
kas ALDLD 43 kuopos ir LDSA 48 
kuopos, tat draugai visi atsilankyki
te, nes reikės išrinkti darbininkai.

Sekr. S. Pietaris.
(160-161)

CLEVELAND, OHIO 
i

Ned., 10 liepos (July), Garisek gi
raitėje LDSA 24 kuopa rengia pik
niką. Niekas, nesiveškite valgių, nes 
moterys turės prirengusios jų daug, 
šokiams grieš gera orkestrą. Visi 
dalyvaukite piknike.

Imkite St. Clair Ave. karą, kuris

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-to Apskričio . piknikas 

Įvyks 10 d. liepos, Vytauto Parke, su 
gera programa: Karolis Sbisho risis 
su Jonu Bagočium; dainuos Lyros 
Choras ir kiti pamarginimai bus.

KELRODIS: Gatvekariais ir auto
mobiliais važiuokite iki Frankfordo 
eleveiterio Bridge stoties. Imkite 
gatvekarį N. 66 ir visi karais in au
tomobiliais važiuokite iki karai su
stoja. Iš ten busas nuveš į'pikniką. 
Automobilistai toj vietoj gali pasi
klausti pastatyto žmogaus, arba rei
kia važiuoti už Holortisville Pikė; 
už antrų relių “svįčįaus”, ties sena 
bažnyčia ręikia sU|cę po kairei ir 
važiuoti pusantros mylios ir sukti 
po kairei patėmijus Vytauto Parko 
iškabą. Draugai, padarykime šį pik
niką <gerai) paVykušia.i i j t s

ALDLD 6-to Apskričio Vaidyba.
(159-160) ‘

MONTREAL.—8 metų vai
kas, Robert Shepherd bežaiz- 
damas pargriuvo ant atlenkto 
peiliuko, kuris jam perskrodė 
krūtinę ir pradūrė širdį. Dr. 
J. II. Condon susiuvo širdį. 
Po to buvo vaikui Įleista į 
kraujagysles kito žmogaus 
kraujo vietoj to, kuris buvo 
vaikui nubėgęs, arba iš kruti-1 
nes daubos išleistas. Sakoma, 
kad berniukas augs ir gyvens.

davės iki pat pikniko vietos. 263 j 
St. Clair Ave. yra pikniko vieta.

Rengėjos.
(160-161)

NASHUA, N. H’. !,r;
Nashuviečiai busu važiuoji į' spau

dos pikniką, kuris įvyksta Worceste- 
Į ryj, sekantį sekmadienį, 10 d. liepos. 
: Kurie norite važiuoti, malonėkite 

LDS 8 kuopos susirinkimas įvyks ' tuojaus užsiregistruoti pas. J. E gėrį ir 
7 liepos (July), 8 vai. vakare, 180-2 K. Vilkauską, 36 High St. 
New York Ave. Visi nariai dalyvau
kite ir atsiveskite naujų aplikantų. 
Turime svarbių dalykų aptarimui

NEWARK, N. J.
~ . Būtinai 

reikia iš anksto užsiregistruoti, nes 
vėliau gal truks vietos. Važiuokime 

uių uaiynų iiptiiimiui. ! skaitlingai, pasirodykime, kad rūpi- 
Sekr. B. Diržanauskas. narnės 

______________ i dai.
parama darbininkiškai spau-

Pakilus Kovos Dvasia 
Darbininkuose

Buvo rašyta “Laisvėj”, kad 
šiame mieste darbininkai susi
domėję klasių kova labiau, negu 
kur kitur. Skaitlinga darbinin
kų masė pasitiko bedarbių ei
seną, kuomet ėjo per šį miestą 
į valstijos sostinę, Hartfordą, su 
bedarbių reikalavimais. Bedar
biai reikalavo iš kapitalistųL so
cialus apdraudos. Taip pat? kiek 
Vėliau apie tūkstantis darbinin
kų buvo susirinkę į pirmas ko
munistų prakalbas.

Komunistų Partija yra pa- 
sibriežus prakalbas laikyti kas 
•penktadienis. Ir reikia pasaky
ti, kad be jokių atsišaukimų 
prakalbos įvyksta gana skait
lingos. Darbininkų dalyvauja 
po didoką skaičių. Dalyvių tar
pe matosi jaunimo ir moterų. 
Kai kas ♦manys, kaip gali žinot 
apie prakalbas darbininkai, kad 
jos nebūna garsintos. Labai 
paprastai. Laikant prakalbas 
paskelbia, kad bus sekantį 
penktadienį ir viskas. Patys 
darbininkai žodžiu išgarsina 
prakalbas.

Teko sužinoti, kad keletas 
įstojo į Komunistų Partiją. Yra 
viltieą įtraukti ir daugiau.

Liepos pirmą dieną netikėtai 
šių žodžių išreiškėjui teko ten 
dalyvauti ir matyti, kaip darbi
ninkų ūpas yra pakilęs./ Visi 
ątydžiai prakalbos klausėsi, tei
kė aukas del darbininkų organi
zavimo; noriai perka literatūrą, 
kurią čia valdžia draudžia par
davinėti. Bet draugai, nusi-

šias prakalbas draugai pa
vertė Į susirinkimą. Apkalbėjo 
organizacinius reikalus, nusky
rė tam tinkamas komisijas ir 
išrinko ^delegatus į valstijos no
minacijų konvenciją, kurią šau
kė Komunistų Partija, liepos 4 

j d., Bridgeport®, Conn. Išrink
tieji delegatai \pasižadėjo ap- 
,lankyti jiem žinomas organiza- 
I cijas ir šiap darbininkų grupes 
Įsu pakvietimu muskirt taipo 
į pat delegatus į nbminacijų kon
vencijai Tokiu būdu progre
sas padarytas, bet to dar nega- 

| na.
Atviram ore prakalbose matė- 

| si du lietuviai, o gal jų buvo 
ir daugiau. Viena bėda su pa
žangesniais lietuviais, kad jie 
perdaug apsnūdo, o ypatingai 

į šitokiam svarbiam bedarbės mo- 
! mente, čia jau darbininkų ma- 
j sės, nors atsilikę supratime, bet 
veržiasi per galvas “susipratu
sių” į organizacijas, į Komu
nistų Partiją ii* kartu į kovą 

i prieš skriaudikus, išnaudotojus 
I ir visą kapitalizmo supuvusią 
i sistemą. Todėl lietuviai turė
tų labiau susidomėti kylančiu 
darbininkų judėjimu. Turite 

i draugai lankyti prakalbas ir 
Įstoti su kitų tautų darbininkais 
■ į Komunistų Partiją ir kitas 
revoliucines organizacijas. Se
kantį penktadienį vėl įvyks ži
nomoj vietoj prakalbos, lygiai 
7 vai. vakare. Bus geri kalbė
tojai. Ir yra šaukiami socia
listai į debatus. Todėl, jei so
cialistai stos į debatus, tai bus 
naujanybiu. ,

V. V.

HARTFORD, CONN.

Atsakymas Šmeižikams

I pasilieka savo pinigus. Reikia 
i pasakyti, lead vienybė labiau 
reikalinga draugijai, negu kad 
LDS.

DEGANTIS ŽMOGUS 
LAKSTĖ GATVĖMIS

PASSAIC, N. J.
pos 5 d. žmonės nustebo, pa-1

Lie

WILKES BARRE, PA. \
Nedėliojo, 10 d. liepos, Wilkes 

Barre Aido Choras rengia didelį iš
važiavimą: “Weeny Roast” Cum-

i mings Pond., netoli už “Fern Brook”, 
į bus gardžiu valgių ir visokių žaislų,
taipgi graži vieta maudytis, laiveliais i visus "vietos

i pasivažinėti ant ežero; ir taip pasi- 1 VvU^iamn Ji 
j linksminti.

o pavalgyt kiek tik kas norės.
Kelrodis:

Park, važiuoti po tiesiai, pavažiavus- «... ----- r -
tolyn, reikia laikytis vis po tiesiai perkeltas į 17 liepos, 
iki pamatysit ženklus ant , stulpų, ‘ i

K. Vilkauskas.
(159-160)

HUDSON, MASS.
! Nedėliojo 10 liepos bus linksmas 
’ piknikas, rengia LDSA 100 kuopa ir 
LDS 66 kp. Prasidės 12 vai. dieną.

> ir apielinkes lietuvius 
: kviečiame dalyvauti šiame piknike. 
Į Moterys prirengs labai skanių val- 
Į gių. Vieta už buvusios Likšio far- 

Privažiavus Fern Brook ' mos, Cox St. Hudson, Mass.
pavažiavus ■ Jei tą dieną lytų, tai piknikas bus

Tikietas tik 50 c. ypatai

(159-160)

taikstę nuo valdžios agentų, kai 
jie nusisuka į kitą šoną, vis 
vien pardavinėja darbininkams. 
Darb-1 šnekėjosi su, kalbėtojais, 
Statė įvairius klausimus. Mat, 
įia ir kita bėda, kad valdžia 
komunistam duoda vos valandą 
laiko kalbėti. Kaip tik laikas 
pasibaigia, tuo traukia kalbėto
ją nuo kalbamos vietos. Tokiu 
budu į taip trumpą laiką sunku 
kalbėtojam į daugelį klausimų 
atsakinėti. TaČiaus kitiems, 
kaip socialistams, leidžia kalbė
ti kiek jie nori. Todėl šį kar
tą buvo priimta vienbalsiai pro
testo rezoliucija prieš tokį ma
joro patvarkymą. O jei to ne
pakaks, tai vietos darbininkai 
mano, kad reikės kovoti prieš 
tokį majoro patvarkymą.

(Pranešimas Visiems Pittsbur- 
. gho Ir Apielinkes Lietuviam 
Į Darbininkam
Į ’ '

Kadangi “Laisvėj” kartą til- 
i po, kad Priešfašistinis Komite
tas rengia pikniką, 10 d. lie- 
■ pos, ant M. Budniko farmos, 
1 taigi minėtas ‘piknikas nukel
tas ant 17 d. liepos, toj pačioj 
vietoj, pas Budniką. Taigi visi 

i Pittsburgh© ir apielinkes lie
tuviai darbininkai nepamirški- 

! te, kad piknikas atsibus 17 d. 
i liepos. Visi ir visos kviečiami 
dalyvauti, nes bus įvairus pik
nikas. Bus leidžiama gražių

Atvirame ore pasibaigus 
prakalboms, kitos laikytos krau
tuvėje. čia sunku gaut tinka
mą svetainę del prakalbų. Nu- 
siranduot svetainę darbininkam 
neprieinama kaina norima at
lupti. Kadangi smarkus lietus 
ištiko, kuomet reikėjo rinktis 
į viduj laikomas prakalbas, su

dalyki] ant ištaimėjimo, taipgi 
bus keli kalbėtojai ir šiaip 
visokių įvairumų.

Kviečiam visus lietuvius 
darbininkus atsilankyti.

Rengimo Komisija.
(160-161)

Birželio 23 dieną sklokinin- 
kų organe vienas peckelis ban
do apšmeižti mūsų draugiją 
ir darbininkus, kurie tenai i 
veikia, kad draugijai eitų ant i 
naudos. Pirmiausia pruseiki-l 
nėję gazietoje jis rašo iš Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos susirinkimo. Giręli,. kad 
Kiškiunas buvo suspenduotas 
ant visų metų už neteisingą j 
pašalpos ėmimą. Dar prie to : 
prideda, kad jisai buvo nubau-1 
stas 5 dol. bausmės, o tikrai j 
tai tik 2 dol.’gavo pabaudos, j

Susirinkime sklokininkai re-i 
kė, kad reikia tą narį mesti! 
laukan iš draugijos. Bet tas i 
narys pareiškė, kad jisai ne-i 
dirba ir neturi pinigų užsimo-Į 
keti narines duokles. Man ro-' 
dos, kad tokius narius reika- Į 
linga gerai ištirti ir jeigu jie' 
neturi pinigų, tai reikalinga j 
kaip noi’S padaryti, kad jie j 
galėtų pasilikti draugijoj. Juk 
tai tik tam ir reikalinga drau
gija, kad vieni kitiems pagel
bėti. Bedarbė paliečia visus, 
nei vienas negali pasakyt, kad 
jo darbas yra užtikrintas.

Sklokininkai rėkė, kad rei
kalinga elgtis taip, kaip kons
titucija rodo. Tai reiškia, kad 
tik narį išmesti iš draugijos. 
Jiems jau negeras darbinin
kas, kuomet netenka darbo. O 
jie patys kalba, kad ir jie sto
ja už darbininkų reikalus. 
Bet iš šio susirinkimo darbi
ninkai gali pamatyti, kad jiem, 
nerūpi 'darbininkų reikalai. •

Dar daugiau, tai tas žvalgas 
rašo “Klampynėje,” k<ąd tūlas 
narys (jie vadina bimbiniais) 
pakėlė klausimą, ^og reikia 
jungtis su LDS. Na, o kas čia 
blogo? Nieko. O gero labai 
daug. Pats principas vieny
bės darbininkams labai reika
lingas. Draugijai susivienijus 
daug geriau, nes jos narių pa
šalpa ir pomirtinė labiau būtų 
užtikrinta. Naudos tik aklas 
gali nematyti.

Bet sklokininai to nemato. 
Jie visi rėkė, kad nereikalin
ga vienytis. Prieš vienybę 
šaukė net LDS. 79 kuopos iž
dininkas. O koki jų argumen
tai? Girdi, LDS. 79 kuopa ne
turi pinigų. Bet kuopa juk 
nereikalauja draugijos pinigų. 
Draugijos pinigai eitų pačios 
draugijos narių apdraudimui, 
tai reiškia, kad pati; draugija

Prieš vienybę kalbėjo ir LS. 
ir DD. finansų sekretorius. Ji
sai taip melagingai kalbėjo, 
kad neverta kalbėti apie jį. 
Girdi, komunistai “griebia iž
dus.” Bet to jisai negalėjo įro
dyti. O kad pruseikiniai nu
nešė mūsų organizacijų pini
gus, tai jati visas svietas ge
rai žino.

Tas pats raštininkas kiek 
laiko atgal bandė apjuodinti 
kitą draugijos valdybos narį— 
iždininką. Mat, pastarasis 
nėra jų plauko. Bet nepasise
kė. Jisai suplanavo, kad din
gę suvirs 11 dol. Bet kuomet 
buvo išrinkta komisija ir į ją 
įėjo venas draugijos narys, ku
ris nepritaria tai sklokai, tai 
kitame susirinkime jau finan
sų sekretorius ir be tyrinėji
mo “surado,” kad pas jį buvo 
ta klaida. Vadinasi, pats raš
tininkas daro klaidas ir jneve- 
da gerai knygas.

Dabar dar apie tą vienybę, 
žvalgas labai daug perdeda, 
sakydamas, kad draugija turi 
200 narių ir 4,000 dol. pinigų. 
Draugija dabartiniu laiku puo
la nariais ir pinigais. Tai 
reiškia, kad pačiai draugijai 
gali būti iš vienybės tik nau
da. Lokalinėms draugijoms 
darosi sunkiau ir sunkiau išsi
laikyti. Tik nacionalės drau
gijos, kurios gerais pamatais 
subudavotos, , kurios traukia 
jaunimą į savo eiles, gali ge
rai' išsilaikyti1, ir užtikrinti sa
vo nariams pašalpą. Tad nar 
riai turi jgjaraL pagalvoti, kad 
šita vadovybė, kuri priešinga 
vienybei gali privesti draugiją 
prie to, ka'd jos nariai į senat
vę gali netekti nei pinigų, nei 
draugijos^ Tada jau nebus lai
kas vienytis.

Tas pats žvalgas rašo, kad 
vienybės klausimas atmestas. 
Jisai dar ragina draugiją, kad 
jos nariai lankytų susirinkimus 
ir neleistų “frakcinius” ginčus. 
Vadinasi, sklokininkai džiau
giasi, kad jiems pasiseka dar
bininkų vienybę suardyti. Be 
to, dai*t reikia pasakyti, kad 
tas pats žvalgas, tai yra LDS 
kuopos narys ir day valdyboj 
tarnauja. Bet jo veikimas yra 
prieš LDS. Tas p. yra pruseiki- 
nis klapčiukas. Jisai atėjo į 
LDS. tik todėl, kad susipyko 
su SLA. ponais,’ bet dabar jau 
jisai vėl prašosi, kad jį ten

matę bėgant Main Ave. žmo- ‘ 
gų su degančiomis drapano-1 
mis. Paskui jis rastas mir- i 
tinai^ apdegęs jo paties na-Į 
niuose. O tas žmogus tai s 
Joseph ‘Gash, savininkas.
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f ' DETROITO LiETUVIŲ DARBININKŲ APTiEKOS [ 
j čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vąis- į 
I tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku. I 
i A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas į 
( 8701 JOS. CAMPAU AVĖ, ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH. |
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAŪČIUS

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

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
žemiau seka surašąs kaikurių ligų. Tos ligos labiausia kankina darbininkus, tQp 

del darbininkai turi apie jas žinoti, kadmoketi nors dalinai apsiginti.

Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinirffai. 
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. 
Tsireižimai, persitempimai ir 1.1. 
Niksterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai.

-Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežaščių. 
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. . s 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

mas.
Knygoje 
žymėtas 
vaistam

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

mas. , . i
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. x
Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai yra aprašyta apie tas visas augščiaus sii- 
ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, had paduodama reciptai 
ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

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

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVĖ,’ 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
ĮiibiiibiHSiHBiiieiiisiiioiiionioio, miemsmeiiisiiioiite



Ketvirtad!, Liepos 7, 1932 f Puslapis PerintasVIETINES ŽINIOS
Operacija Buvo Labai 
Paranki Nusižudymui

žmonė.s senoj Airijoj yra “žmog-! 51-^HkSfe’% 
Žlldziai. I UO budu ir šitie ko- 52—Antanina Mikužienė 
vingi mainieriai yra “Molly' Chicago, ^n.

■ -n,, •••>> 4. • X u v 53—J. Gudišauskas, 437j Magvajeriai, tai yra, zmog-; pa.
j žudžiai.” Ir to užtekdavo, kad ]

perkcblus dalykas. Jisai, todėl, t daugelį žmonių įtikinti, kad tie1 
užmovė išlaukinį dūdos 
ant gazo krano; paleido 
ir greit užsitroškino.

... < J f
69 i S. Empire

2545 W. 43r

mainieriai yra “žmogžudžiai.galą
gazą Patys mainieriai tokias nesiva-

Elm St., Turriaqua, 1

Crystal Lakoj Dr., i Pi,rn- 

Alson Ave., Wash- i Firm.

George Avė., N. End, i

BROOKLYN.*5— Kai sugedo ! 
kvėpuojamoji gerklė W. Mur-' 
phio, 105 Seeley St., daktarai] 
išpjovė nepataisomą jos dalį 
ir pritaisė guminę dūd£ per 
kurią jis galėtų kvėpuoti. Dū
dos galas buvo oran išvestas 
pro krūtinėje pragręžtą sky
lę, 
kad gyventi tokiu įtaisu yra,'raštinę.

Rinkite Piliečių Parašus 
Komunistams

dino. Jie atmetė tą pavadini
mą. Jie priklausė prie senovės 
Ibernijonų Ordeno (pašalpinės 
draugijos) ir tokiais vadinosi.

Braknis, 222 
Pontiac, Mfch.

55— V. Blonskls, 970 
ington, Pa.

56— V. Glaubičius, 316 
Wilkes-Barre, Pa.

57— John Norkus, 351 
ton, Pa.

08—J. N. Valanchausky, 11 Bigelow St., 
Brighton. Mass-

st.,! LIETUVIŲ SAULES PAŠALPINĖS 
i VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

~ ' LINDEN, N. J.
VALDYBA 1932 METAMS

R. Tratulls, 
201 W. 16th

PagelbininkaH G. Kardauskas, 
--- W. 16th

Ferdinand St., Scran-

st.,

Prot.
201

Rašt. K. Striupaitis,

Fin. Rašt. M. Andrunaitė,

Iždininkas J. Užkurenas,
1501

Kasos Globėjai: 
E. Barkienė,

19

35

S.

E.

w.

st.

19th

16 th

St.

St.

Wood Ave.

LIETUVOS ^SŪNŲ IR DUKTERŲ I ’ ' 5bČ Lawrence: Št., LoWell, Mass. 
VALDI-| Kasos glonėjai: J: M. Karsonas,

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

75 Union St.r Lowell, Mass.
i Maršalka. M. Uždaviniu į
\( 4 Corbet Place, Lowell, Mass.
| Draugystės mėnesiniai susirinki- 
! mai atsibūna kas antras nedėldienis 

-- I kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
Mass. 1Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
I J. M. Karsonas.

DRAUGvmfis NAUJOS
BOS, ’

Valdyba 1932 Metams
LOWELL, MASS.

Dar daug trūksta piliečių 
rašų, reikalingų komunistų kan
didatams. Darbininkai ir dar
bininkės, padėkite komunistams 
surinkt reikiamą parašų skai-

- - - - Įčiu. Brooklyniečiai, vakarais
Bet Murphiui pasirodė, i ateikite tam darbui į ______

MOLINE, ILL
Darbininkų Vargai ir 

Bruzdėjimas

dar
ei na 
Par-

Ir mūsų miestelyje yra 
bininkų judėjimas, kuris 
po vadovyste Komunistų 
tijos. Kur tik yra darbininkai! 
ir išnaudotoji tai ten yra ir 
darbininkų veikimas už pasi- i 
liuosavima. *

Sąmoningų lietuvių darbi
ninkų Čia mažai randasi. Ki- ] 
ti lietuviai darbininkai bijosi ' 
kapitalistų, kad neužrūstyti, 
poną John Deere. Bet jau ne-! 
reikėtų paisyti ir bailiams, nes i 
Deerę dirbtuvės jau antri me-} 
tai, kaip uždaryta. Jei kada i 
atidarys, tai tik sų mažu skai
čium jaunų darbi ninku ii; su; 
numušta alga, kad darbininkai 
negalės pasidaryti nei ant duo-j 
nos.

Dabar pradėjo leisti paska- j dwbininkų''reika7ŪZ ' 
lūs, kad ----- " ’ ------ ’
atidaryti 
dirbtuvę.
klausima^. Jie jau labai senai 
kalba apie 
H Oo veri o 
kaip nebulvo, taip ir nėra 
“gerų laikų”.

pa- Japonija Vartoja Mandžu- 
riją Plėtimui Karo

LIETUVOS ŠONŲ IR DUK< 
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.

ir W. Biliutė,
19

13

E.

E.

19th St.

17th St.
i Maršalka K. Meškauskas,

1802 S. Wood Ave.
Visi iš Linden, N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir- : 

! mą sei'edą mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin-

i den, N. J.

Pirmininkas A. Palubinskas,
Belle Grove, Box 108,

Dracut,
Pirminin. pagelb. J. Daugirda, 

29 Whipple St.,
Lowell, Mass. ____________________ ;_________——~

Finansų raštininkas, A. Rutkauskas, i
Protok. ’SKAITYKIT IR PLATIN-

973 Central St., Lowell, Mass
Iždininkas S. Paulenka, KIT “LAISVĘ”

■ SHANGHAI. — Plačiai
Laisvės” kalbama, kad Japonijos į- 

įsteigta ir Japonijos gink
lais palaikoma Mandžurijos 
! valdžia rengiasi daryti puo
limą ant Nankingo, Peipin- 

Tai bū
siąs Japonijos imperialistų 
skymas užgriebti ir pavergti 
visą Chiniją.

i kiant ir galima kas laimėti.
Bedarbių Tarybos susirinki

mai įvyksta kiekvieną penkta- go ir kitų miestų.
dienį, 2:30 vai. po pietų. Vi
si darbininkai, kurie nedirba, 
turi lankyti susirinkimus ir 

(.dėtis į bedarbių tarybas ir 
i kuopas. Tik taip mes galėsi
me išsikovoti daug laimėjimų.

Komunistų Partijos jėgos 
pradėjo augti. Pirmiau čia 
nebuvo komunistų kuopelės, 
bet dabar jau susitvėrė iš 10 

; narių ir labai greitai jinai iš- 
Į augs į galingą jėgą.

Į nacionalę konvenciją, ku- 
[ rią šaukė Komunistų Partija, 
l mūsų apielinkė pasiuntė 9 de
legatus. Galima pažymėti, 
kad ir lietuvių ALDLD. kuopa

' pasiuntė auką ir pasveikinimą 
su 5 dol. Tai labai gerai pa- 
daryto. Visi darbininkai turii^ J^j.,
dalyvauti rinkimų kampanijoj.]

1 Reikia padėtį Komunistų Par- ( 
tijai, kuri tik viena kovoja už!

' i Sprogo Amerikos
Legiono Burbulas

skel-Amerikos Legionas 
bia, kad jam pavykę surasti 
darbo del miliono bedarbių. 
Bet tai niekas kitas, kaip le
gionierių burbulas. Šian-] 
dien bedarbių keliais milio- 
nais daugiau, negu buvo ta
da, kada Legionas pradėjo 
“jieškoti” darbų.

Nuo

Deere jau rengiasi ( 
po liepos 4-tai vieną , 
Bet tai labai didelis

“gerus laikus 
prosperity.”

ir
Bet 

tų

Jonas

READING, PA.
“Laisvėje” buvo 

tai, kad II. Wicks 
radio. ' Tame pra- 

Galima pasakyti, kad nieko, nešime ' buvo įsiskverbęs ne
gero nebus tol, kol darbinin-i tikslumas.

Pirmiaus 
rašyta apie 
kalbės per

WASHINGTON.
alkio mirė Johnny Greer, 4 
metu amžiaus, kuris čia at- 
vyko'kartu.su tėvais ir sep
tyniais broliukais ir sesutė
mis. Jo tėvas yra vienas iš 
veteranu, kurie atmaršavo 
reikalauti bonų. Johnny mi
rė iš bado.

i ne&usiorganizuos į,tyirtas! Tad dabar pranešu, kad d. DraUgijŲ Adresai, Kurios 
Komunistų H- Wicks kalbės liepos 8 d., Jurį “LaiSVę UZ Organ?

Partijos vadovybe ir paskelbs nuo 7:45 iki 8:15 vakare. , 
griežtą, kovą * kapitalistų kla- Stotis — WEEU. Visi darbi-1 
sei. j ninkai, kurie turite namuose

Dabfir apie darbus galima radio, atsisukite minėtą stotį 
pasakyti tiek, kad daugelis pažymėtu laiku, tai užginsite 
darbininkų dirba tik po 3 die- J- H- Wicks kalbą, 
nas. Daug didelių dirbtuvių 
visai nedirba. Rock Island ] 
dirbtuvėj, kurioj vyrai uždirb- j 
davo po 4 dol. į dieną, dabar} 
jau veik visi paleisti, o jų vie
ton paimta moterys ir mergi
nos, 
dol. į savaitę.

Yra darbų prie kelių tai
symo. Bet ir čia labai mažai 
darbininkų naudoja. Kontrak-* 
toriai atsigabena milžiniškas 
mašinas kasimui ir cemento 
maišymui, tai darbininkų jiem 
mažai rekalinga. Tokiu būdu 
su darbais yra labai sunku.

Taip pat kontraktoriai turi 
savo darbininkus, kurie ištiki
mai jiems tarnauja. ' 
bas labai sunku gauti. Jei ku- nizmo istoriją tik iš to, ką pa- 
rie turi namelį ir taksai jau pasakos vienas kitas komunistas, 
nemokėti ir sudaro apie 100arba vienas kitas komunisto sū-

• dol., tai dar gaunama padirbti nūs bei duktė. Tokia medžiaga 
.už taksus. Bet jei taksai dar}gali būti tik pridedama, papil- 
nesudaro 50 dol., tai ir tokių Idoma medžiaga prie istorijos, 
darbų negalima gauti. . bet jokiu būdu ne pati istorija.

i ? Labdarybės yra labai gud- . 
riai sutaisyta. Darbininkai, Atsnnenu mano motinos te- 
« . . , . , , x . vas (senelis) pasakodavo ir pa-
kurie jokio darbo neturi, tai sakodavo apie baudžiavą ir bau- 
gauna po 1 dol. į savaitę. Su } clžiauninkus. Jis pats buvo bu- 
^eimynomis gauna po 3 dol. Vęs baudžiauninku. Bet aš iš 
į savaitę. Bet ir už tą “pašai- jo neišmokau tikros istorijos 
pą” turi dirbti po dvi dienas apie baudžiavą.
į savaitę. Tai matote, 
darbininkų išnaudojimas. Juk krovskio^veikalą, kad tatai ^at- 
tai nėra jokia pašalpa.

Del darbininkų niekas 
darbuoja. 
ryba veikia gerai. 
Taryba padeda išreikalauti iš 
miesto administracijos, kad 
būtų leista bedarbiams laikyti svarbią istorinę klaidą, 
masiniai mitingai atviram ore. j ko, kad airišiai mainieriai bei

I jų vaikai su pamylėjimu ir pa
garba vadino save “Molly mag- 
vajeriais.” Bet taj ne tiesa. 
Niekur jokių įrodymų tam nė
ra. Kiti juos taip vadindavo. O 
vadindavo todėl, kad išgąsdinti 
Amerikos buržuaziją ir tamsius 
darbininkus. Nes, mat, buržu-1 
azija paskelbė, kad tokiu vardu

organizacijas po

Jos padaro tik 2 iki 6

M. A*. M.

KRISLAI

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Kiek svarbesnė d. Smitho 

kritika bus ta, kur jis sako, kad 
reikėjo istoriją rašyti ne iš do
kumentų, ne iš teismų, ne iš 
spaudos tų laikų, ne iš tų šalti
nių, ale surasti vieną kitą “mag- 
vajerį” bei jo sūnų arba duk
terį, pasiklausinėti pas juos ir 

I iš gautų davinių parašyti istori
ją! Tai, girdi, būtų buvus tik- i
ra istorija! Bet, mano suprati
mu, tai nebūtų buvus istorija, 
ale istorijos karikatūra, 
vaizdinkite, kas išeitų,

Tad dar-i ^as parašytų Amerikos komu-

Isi- 
jeigu

Prisiėjo skai- 
koks i tyti bolševikų istoriko drg. Po-

siekti. O faktas yra, kad drg. 
_ .. i Pokrovskis nerašė savo istorijos ilf'Sl“ 1

T V n d b>‘ T ■ aP*e baudžiavą vien iš to, ką pa- 
hk Bėdai bių a"| pasakojo baudžiauninkų vienas 

Bedarbių i kitas sūnus arba duktė.

Paskutiniu laiku pradėta or
ganizuoti kareivių kolumna 
maršuoti į Washingtona padė
ti iškovoti ekskareiviams bo
nus. Buvusių kareivių jau su
sirašė virš 50. Kareiviai taip 
pat reikalaus ir bedarbiams 
apdraudos. Tik bendrai vei-

APLA CENTRO KOMITETO
ANTRAŠAI

A. P. L. A.
Pirmininkas F,

Corliss Sta.,
Vice pirm. K.

Kensington, Pa.
Sekretorius J. Gasiunas, 626 Woodwarad

McKees Rocks, Pa
Iždininko* -I. Yesadavičius, 538 3rd

New Konsiigtor.. Pa.
Iždo Globėja;

ANTRAŠAI 1932 M. 
Rodgers, 212 Florien 
1‘ittsbugh, I’a. 
Stašinskas, Box 655,

st.. 

Nevi 

Ava 

Ave.,

I tzuo viiouejcLi > —
1 G. Urbonas. 434 Library St., Braddock, 

Way, S.

Ave.,

J, Tlvhozas, 1925 Harcums 
Pittsburgh. Pa.

J. Miliauskas, 626 Woodward 
McKees Rocks, Pa.

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Sekretorius ir antrašas.
Franckevich. 3409 Cajson 

___ Pitsburgh, Pa.
3—P. Sadulienė, 108 Cress

Pa.
4—St. Kuzmickas,
doah, 
5—M.

Kp.
2 P.
Sta.,

Pa. 
::_i

Pa.
__ Glaubičius.
McAdoo, Pa.

6— S. Telksnis. 
Cleveland, Ohio.

7— J.
wood. Pa.

8— W. “ 
Pittsburgh, Pa.

9— J. “ ‘ *“ .
Kensington, Pa.

io—j. , _
y.ights, ui.

u ...............

197 Ohio

123 E.

7709

D. Sliekas, 8121

Stašinskas,

Yasadaviče,

Pats gi drg. Smithas padaro 
Jis sa-

VALDYBA 1932 METAM: 
Iždo Globėjai: A. Kopas, 

1108 Elizabeth Avė., 
T. Griušiutc, 

1307 Davis Avė. 
Ligonių lankytojai: k •

O. Vilkunienė, ________ _____
718 Richmond St., gai 1932 metųf”

I Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 
Avenue, Detroit, Mich.

Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 
Ogden Ave.

Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 
MacKenzie Avė.

Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc
tion Ave.

Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 
Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Daytoni Avė.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

DETROIT, MICH.
i Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
i Keistučio Draugystės valdybos antru- I

J. Andriuška, , . ,
1351 Broadway Ave. i 

Trustisai- A. Kajutę, J. Urbonas, T. 
Rasikas, J. Korsikaš, J. Ruseckas.

Revizijos Komisija: A. Senkus, M. 
Žiuris, K. Jakimavičius.

Svetainės rendavotojas, A. Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utaminką 
savam name 1057-63 Hamilton Ave.

i GARDNER, MASS

A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba
Į Organizatorius, M. Šleiva, 

80 Lennan St.
Iždininkas B. Bartulis, 

6Crawford
! Finansų raštininkas, A. Siekis,

P. O. Box
; Protokolų raštininkas, S. Rasimavičius, 

140 Mechanic

ŠV. ROKO jJRAUGIJA 
Montello, (Mass.

si.

4,

St.

VAIDYBA 1931 METAM: 
V. GeluScvTčiua, 51 Glendale 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.

Stoškus. 20 Faxon St.
Stripinis, 49 Sawtell A

Petrauskas,

st.i Pirm.
; Pirm.

Užrašų rašt. J.
Finnnnų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Ave. ' 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervalo}

St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S. ' 
j Petravičla, 702 N. Montello St.; Maršalka

P. Krušas. 141 Sawtell Ave.
j Visi Montello, Mass.

Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė
nesio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.

s.
V.

B.

Pinkevičius,

Paulauskas,

Barkauskas,

121

228

255

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
Pirm. pag.

Clark PI. 
Iždininkas

Clark PI. 
Nut. Sekr.

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 

Dayton St.
I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 

144 So. Park St., II iždo Globėjas
j J. Krukauskas, 300 First St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120
Į So. Park St.
i Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway 

Aušros Draugijos susirinkimai 
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ j įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie- 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN no mėn., L. L. svetainėj, 269-73

I Second St., Elizabeth, N. J. Pra-' 
Valdyba 1932 Metams 
Griškevičius, 1366 Broad St.

Krikščius, 33 Hamilton 
481 Hudson 

J. Pilkauskas 7 Seymour 1 
, Conn. 
A. Klimas, 36 Russel St.
IŽDO GLOBĖJAI

J. VaKiliauskas, 70 Ward Pl., 
M. Naktinis, 42 Putnam St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley 
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.

Pirm. A.
Vicc-pirm. P.
Prot. Rast. J. Kazlauskas, 
Fin. Rast.

W. Hartford

I Second St., 
džia 8-ta vai. vakare.

st.: 
st. D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J„ VALDYBA
* 1931 METAMS:

St.

si.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

Pa. į 
S.,

St. Corliss

St., Carnegie

Ave. Shenan-

Monroo St.,

Aberden Ave.

Brent.

S. S

New

Elroy Ave.,

2310 Sarah St.,

538—3rd Ave.,

Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago

'a Adomaitis, 
k " ’a. Pa.
■Jc. KinderU,
Amo. ,. ge. Pa. ,

13— S. Orban, R. F.
Pa.

14— Geo. Urbonas, 434 
dock. Pa.

15— P. Kavaliauskas, 300 
Pa.

16— J. Šileika. 142 Pine
17— K. Levine, 242 Penn 

Turtle Creek, Pa.
19—J. Preikšą, P. O. 

W. Va

1039—4lh St., Monon-

439

D.

Maplewood Ave.. 

42, Rices Landing, 

Library St., Brad- 

Todd St., Aliquippa, 

St., Nanticoke, Pa. 
Ave. Extension, 

Box 201, Minden. 

20—L. Mansis. P. O. Box 6ft,_ Slovan, Pa. 
22—P. 

N.
24— P. , Sodeikis, 

Youngstown, Ohio.
25— J. Diclininkaitis, 41 

lo, N. Y.
26— J. Šeris, 223 E. Mahanoy Ave., Girard

ville, Pa.
27— Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
29— Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Cen- 

t,cr» Fa«
30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, III.
32__J — “ ~
83—A. B. Šhatkus, 

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

ton, Ill.
35— K. Bagdonas, 114 N. 

kin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas, 

Harrisburg, Ill.
37— L. Aimanas, 

Shannon. Pa.
88—M. TamuJiene, 

Frankfort, III.
39— Tony Zedolek, 

lihsvllle. III.
40— Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. Guziavičienė, P. O. Box 

Hl.
42— Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner, 

Ill.
43— M. Lingevičienė, 424 Fordney Ave., 

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

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 Scotten Ave., De

troit. Mich.

Cibulskis, 70-42 
Y.

1324

Link Ct., Maspeth.

Powersdale Ave.,

Eckert St., Bvffa-

Tilvik, 38 N. 7th St., Easton, Pa.
B. Shatkua, 1256 Scribner Ave.,

Box 113 Royal-

Vine

So.

Box

E. 4th

1009
P. O.'

102

514 Autumn

1388 Andrut

St., Shamo-

Hobson St., 

568, Castk 

i St., West

Ave., Col-

St., Akron, 

400, Benld,

48—-J. Sabaliauskas, 
ersvllle, Pa.

416 Coal St. Min-

49—A. Matulevičius,
Brooklyn, N. Y.

279 So. 5th Street

50—r-Ch. Adomaitis, 
Pittsburgh, Pa.

420 Pr.essly Št„ N. S,

METINIS PIKNIKAS
RENGIA A.L.D.L.D. 6 APSKRITYS

Nedėlioję, 10 d. Liepos (July), 1932 P
VYTAUTO PARKE

Philadelphia, Pa.
Tęsis iki Vėlumos

Hulmville Pike ir Galloway Road
Prasidės 10 Valandą Ryto ir

Lenku Karol Sbičko. Dai-

V?sų Negalima Surašyti.

Pagarsėję Kumštinin

kai ?r Ristikai, Risis Ne-

Įvairių Kitų Programos

Pamarginimų, Kurių čia

pergalimas Drūtuolis J.

Bagočius su Drūtuoliu

JONAS BAGOČIUS

DALYVAUS: •

KELRODIS: Važiuojant gatvekariu iš visų miesto cldlių reikia 
atvažiuoti iki Frankford Ave. 
No. 66 City Line ir važiuoti 
būras nuveš iki parko. Su 
Avė. dar už Holmesville Pike
nyčios, važiuok tiesiu keliu po kairei už pusantros mailės rasite 
Vytauto Parką.

ir Bridge Station, čia imti karą 
iki galo, čia atvažiavus, pikniko 

automobiliais važiuokite Frankford 
už antrų tiekių svičiaus netoli baž-

i Pirm. A. BoČis, 68 W. 10th St.
I Pirm, pagelb. M. Panelis, 175 W. 

24th St.
I Prot.
! 49t

st. Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591

. Rašt. P. Janiūnas. 
49th St.

128

Ave. A 
Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C 
Mokesč globėjai: J. Laurinaitis, 348

1 Avė., M- Višniauskienė, 9 W. 15th 
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 944

— , Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21st 
m j St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th

' St.

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

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

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—
25th St., Moline, 111.

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

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th
Avė., E. Moline, 111

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

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St.
Moline, III

Mo-

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:
354 Marguerite 
Pa.

414

PITTSBURGHO 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.

EI-

St.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

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

Pirm.
Pirm.

256 Ames St.
Nutarimų rašt. j. Stripipis, 

49 Sawtella Ave.
Turto rašt. K. Venslauskis, 

12 Andover St. g
Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškinia, 

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušai, 141 Sawtello Ave..

B. Zdanavičių, 11 Glendale St.. J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St. 
Viai Montell. Mass.

Moterų
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONTELLO, MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

O. Turskienė, 79 Vine St. 
‘ZIzen, 673 N. Main St.

Pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.
Vice-pirm.
Prot. rašt. T.
Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St.
Ižd

V.
M.

M. Klimavičienė, 31 Clarence St.
Kasos Globėjos:

Baronienė, 9 Broad St.
Duobienė, 221 Ames St.

V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligonių RaAt. M. Potaus, 184 Ames St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello. Mass.

Platinkite “Komunistų Partijos Rinkimų 
Platformą”; Du Centai Kopija

ir

tik

“Laisve” išleido brošifiraitės formoje “Komunistų 
Partijos Rinkimų Platformą.” Ten išdėstyti mūsų 
partijos reikalavimai ir šaukiami darbininkai šiuose 
prezidento rinkimuose balsuoti už dd. Fosterį 
Fordą.

Brošiūraitė parsiduoda už 2 centu. Imama 
tiek, kad apsimokėtų už popierą. Mūsų tikslas
me, kad ši Komunistų Partijos platforma pasiektų 
kiekvieną lietuvį darbininką. Prie to darbo turi pri
sidėti visi revoliuciniai darbininkai ir visos darbi
ninkiškos organizacijos.

Ypatingai draugijų kuopos bei draugijos turėtų 
nupirkti užtenkamai platformos del visų narių. Taip 
pat galima nupirkti ir paskui bedarbiams veltui iš
dalinti.

Pavieniai draugai, kurie dirba, gali nupirkti plat
formos ir išdalinti darbininkams. Už $1 galima nu
pirkti 50 kopijų! Už dolerį pasieksite penkias de
šimtis darbininkų ir supažindinsite juos su Komunis
tų Partijos reikalavimais ir kandidatais.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADEL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon S136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gėri
mų. ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos i 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 
Btaen Island Fer-

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 3-9729

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tykinai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZI NS no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedeliom — 10 A. M. iki 4 P. M. įsikūręs 25 Metai

kartu.su


EAISVB

Visi nariai ateikit ir atsives-
rpkit naujų narių prisirašyti.

VIETINĖS ŽINIOS
darbi-

(160-1602)

prie

2 Policmanai Žagintojai
de-

ir

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

SUSIRINKIMAI

»e?

402

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas, Midwood 8-6261

IKVUMMk

daimantue 
daiktų ži- 
pigiau nu-

svarbus Lietuvių 
Susivienijimo 1- 
išvažiavimas Fo- 
Taigi čionai visų

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

Miesto valdyba, kaip žino
ma, mažina savo samdomų 
darbininkų skaičių, ir daugely-

K. Nečinskas.
(160-16.1)

NEW YORKO APIELINKĖS 
ATYDAI

wMiĮi»liil»lii|IIWMii<ffl|iiWilMiw1 M~TtįW'~wrif!i»i nu—i rmnnįi

Telefonas: Stagg 2-9108

DR. A. PETRIKĄ C PETRICK
221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
GAZO ANESTETIKA 

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

tik susitarus.

Visi, narės ir Į 
būti šiame susi-1 

; seimo ■ 
Taipgi bus! 

darbi-

nė tvarkdariai “pažaisti”. Su
stabdė automobilį, įsitempė ją

PARDAVIMAI 
PARSIDUODA

Parsiduoda grosernė ir delica
tessen krautuvė už visai žemą kainą. 
Jau 7 metai, kaip pasilaiko šis biz
nis, galima daryti puikų pragyveni
mą. 169 Perry St. New York City.

(J 60-165)
Parsiduoda Saldainių Storas
Parsiduoda už prieinamą kainą 

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

(155-161)

SO. BROOKLYN. N. Y.
LDS 50 kuopos mėnesinis susirin

kimas Įvyks pėtnyčioj, 8 liepos (Ju
ly), 8 vai. vakare, Hanover Club, 
738 5th Avė. Malonėkite laiku susi
rinkti, nes turime daug svarbių rei
kalų atlikti. Atsiveskite naujų ap- 
likantų į Susivienijimą.

Sekr. A. Bružas.
(160-161)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadieni, 7 dieną 
liepos (July), 1932, po numeriu 70-42 
Link Court, 8 valandą vakare.

Visi nariai būtinai dalyvaukite ir 
užsimokėkite duokles, kad nebūtumėt 
suspenduoti.

(159-160)

New Yorko miestas yra ži
nomas savo nešvarumu. Žva

ira gatvėse palaikoma tiktai 
palei kurias gyvena 
arba

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

738—5th 
Laiku susirinkite ir kurie dar 

mokėjote duoklių, malonėkite 
tikėti./Būtinai atsiveskite nau- 

narių į kuopą.
Sekr. A. Bružas.

(160-162)

.—Pirmadienio 
buožėmis 

dą, 
a į

vice-guberna\o-

W W W W W W WVKj jCm >o< rfV tCKtru iTk tru iT* jOciOc iT* tCn ir* >Ac iOooi

/ Puslapis šeštas

Tūkstančių Vaikų 
Marinimas Badu

[Mano Keletas Žodžių 
Apie “Laisvės” Pikniką

NEW YORK—Miesto svei
katos valdyba praneša, kad 
šiemet 21 vaikas iš kiekvieno 
šimto lankančių pradines mo
kyklas buvo nedavalgęs—dėlto,; 
kad jo tėvai yra bedarbiai ar 
ba visai mažai tegauna dirbti 

1928 ir 1929 metais 
.valgiusių vaikų buvę 13 iš j 
kiekvieno šimto.

Ištikro gi nedavalgiusių ar
ba visai per dieną nevalgiusių 
vaikių skaičius mokyklose šie-j „ * •• *"*; . no Liuterio Draugijos nariai?met buvo antra tiek didesnis, 
nekaip pripažįsta miestinė 
sveikatos valdyba.

Daktaras William II. Welch 
vadinamas Amerikos medici
nos “tėvu,” rašė birželio nu
meryje žurnalo “American 
Medicine,” jog “kas praranda
ma per nedavalgymą kūdikys
tėje veikiausia niekada nebus 
atgriebta.”

Nuo to nukenčia visam am
žiui fizinė ir, suprantama, pro
tinė sveikata ir stiprybė. Bet 
nuo tokios būklės, kaip dabar, 
yra lemta šimtams tūkstančių 
kūdikių badu mirti visai nesu
laukus subrendimo amžiaus. 1 
Kapitalistai grobikai ir valdi-; 
ninkai grafteriai, kurie taip j 
badu marina bedarbių kūdikių 
minias, yra bjauriausi masi-j 
niai žmogžudžiai.

Miesto valdininkai vis dar 
tepriskaito tik iki 900,000 be 
darbių New Yorke, kuomet ti-. 
krumoje jų yra daugiau kaip: tCėse, 
milionas. Bet sulig jų pačių < turčiui'' 
pripažinimo 300,000 bedarbių '

Tai didysis dienraščio pikni
kas jau praėjo. Praėjo pasek- 

jmingai ir gražiai. Tūkstančiai 
darbininkų, kaip kas metai, su
plaukė iš visų kampų. Svarbu 
man pažymėti, kad tūlos lie-

; tuvių organizacijos, beveik iš- 
, ’ tisos, dalyvavo mūs dienraščio neda- ,, . . , .... piknike. Štai vienas geras lai- 

svietis, priėjęs prie manęs ir 
i sako:

—Ar žinote, kad čia, pikni
ke, randasi beveik visi Marty-

New Yorko apielinkės darb. 
organizacijų kuopom buvo iš
siųsta iš anksto platinimui 
“Laisvės” pikniko tikietų. 
Prašome draugų greit atsiskai- 
tliuoti. Už parduotus tuojaus 
perduokite pinigus į “Laisvės” 
raštinę, o likusius tikietus grei
tai grąžinkite. Mes norim pa
daryti pilną pikniko atskaitą 
iki 15 d. liepos.

PIKNIKO KOMISIJA.

Wall Stryto Organas Mato 
Plieno Pramonės Nupuolimą 
Žemiau 15 Procentų

—Ką aš žinosiu—ne visus juos 
i asmeniškai pažįstu.

—Taip, beveik visi jie nusi
tarė dalyvauti dienraščio pik
nike. Tai svaįbus reiškinys.

Martyno Liuterio Draugija 1J 
yra pašalpinė organizacija, bet 
josios nariai darbininkai, ne
paisant religinio vardo, su
pranta, jog ti^ komunistinis 
dienraštis ištikimai gina dar
bininkų reikalus. Todėl jie 
remia.

Todėl ir visi kiti tūkstančiai 
darbininkų, dalyvavusių pikni
ke, remia mūs dienraštį.

Svečias.

Mokiniai Kaipo Gatvių 
Valymo Kapitonai

NEW YORK. — Vietinis 
stambių kapitalistų laikraštis 
Journal of Commerce prana
šauja dar žemesnį plieno pra
mones nupuolimą. Daba^ jku 
stovi nieko nedirbdami 85 
plieno - geležies fabrikai bei 
liejyklų pečiai iš kiekvieno 
šimto tos pramonės fabrikų bei 
pečių. šiandieną, vadinasi, 
plieno geležies industrija dir- 
ba tiktai 15%, palyginant su 
gerais laikais. Bet kapitalis
tų ‘ inžinieriai mato, kad to- 
liaus dar labiaus nusmuks ši 
pamatinė pramonė, nors blo- 
feriai politikieriai, begaudyda
mi sau balsus ateinantiems i 
rinkimams, ir tikrina, būk lai-l 
kai pasitaisysią, kaip tik jie 
būsią išrinkti ir pastatyti 
valdžios ėdžių.

NEW YORK.—Policinis 
tektyvas Edward Ledden iš 
Maspetho ir policmanas John 
Rogers iš Bronxo, važiuodami 

pelninkaujasi j automobiliu, pamatė gražią 
.................... v ' “augštesnės” rūšies biznis. Di-i merginą Anna Farrell ant gat- 

negauna yisiškai jokios pašai- (j^iumoje gį atsitikimų patys vių kampo, belaukiančią buso« 
krautuvininkai n u o š alesnėse tarp 2 ir 3 vai. naktį. Užsima- 

I vietose daugiausiai užteršia ša
ligatvius, laukan iššluodami 
visokias atmatas ir taip palik-1 į savo mašiną ir užpuolė ją 

t darni. Pastipę arkliai ir kiti 
į gyvuliai išguli gatvėse po ke
lias dienas; desėtkai policijos 
praeina pro tuos reginius ir 

i “nesibaderiuoja” pašaukt gat- 
! vių valymo departmental veži- 
I mą; bet veikiausia ir graftiški 
' department© ponai del to ne- 
; siskubina.

Poniškešniems b u r ž ujams, 
kuriems irgi tenka praeiti bei 
pravažiuoti tokiomis gatvėmis, 
užgauna tokie daiktai šnerves | 

i bei akis.

pos nei iš valdiškų nei iš pri-1 
vatinių labdarybių.

Bedarbiai ir dirbantieji, or-! 
ganizuokitės į Bedarbių Tary
bas kovai už ūmią reguliarią1 
piniginę pašalpą visiems be
darbiams ir jų vaikams iš val
džios ir kapitalistų iždų ir už i 
bedarbių apdraudos įstatymą!, 
Remkite Komunistų Partiją, į 
kuri vadovauja ir grumiasi' 
kovoje už bedarbių reikalus. J

Areštavo 30 1. Millerio 
Streikuojančių Šiaučių

drąskyti, norėdami išžagint,— 
kaip kad ji dabąr juos skun
džia teismui. 7" 
sidavė; už tai jie smarkiai jai 
apkūlė ir suplėšė jos drabu
žius. Pagaliaus, merginai pa
rvyko pasprukt iš jų automo
bilio.

Dabar jiedu suspenduoti 
nuo tarnybos, bet teismas, su
prantama, jų nebaus, kaip rei
kėtų. Praeis kiek laiko ir tie 
niekšdariai bus atgal priimti 

Todėl jie užkūrė vi-j tarnybon. Tokie kapitalis
tams ypač naudingi daužyt 

I demonstrantus, kriušint strei- 
kus ir ardyt komunistinių dar7 
bininkų mitingus, ypač dabar
tinėje rinkimų kampanijoje. !

Visi j Forest Parką 
10-tą d. Liepos

RIDGEWOOD, N. Y.
LDSA 132 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks 6 d. liepos, pas drg. 
Nechinskienę, 296 Suydan St. Prasi
dės 8 vai. vakare. Visos draugės 
pribūkite, nes bus svarbus susirinki
mas, kuriame bus išduotas raportas 
iš LDSA suvažiavimo, nuo I Rajono 
delegates.

Sekr. S. Kazokiutė.
(159-160)

Draugės ir draugai 
ninkai, 10-tą dieną liepos (Ju
ly), antrą vai. po pietų, įvyks
ta didelis ir 
Darbininkų 
mos kuopos 
rest Parke,
darbininkų-kių užduotis pada
ryti šį išvažiavimą didžiausiu 
iš visų kada buvusių, kaipo 
pasitikimui delegatų iš LDS 
pirmo seimo. Įrodykime, kad 
mes, darbininkai, irgi nemie
gojome; ypatingai LD,S 1-mos 
kuopos nariai ir narės turi visi 
būti ir pažįstamus atsivesti.

Programos ir užkandžių su < tvtta a ir/A rm/r a i 
gėrimais čion neminėsiu, nes i IŠRANDA \ OJIMAI 
jau buvo “Laisvėje” ir “Tieso-i* PASIRANDAVOJA 
je” apie tai kalbėta. į Pasirandavoja fornišiuotas kamba-

Dar svarbu priminti, jog!1’
i ’ •' | garui apšildomas, galima pasigaminti

7-tą dieną liepos, 8 vai. vaka-lir valgį Mokestis $10 į mėnesį. Sa
re, “Laisvės” svetainėje, 46|vi,.link^ galima matyti apie 6tą yaf.

’ . . • Į vakare, ant viršutinių lubu po kairei.'
Ten Eyck St., įvyks LDS 1 kp. į 206 Bushkwick Ave. Brooklyn, 
susirinkimas, 
nariai, turite 
rinkime, kad išgirdus 
delegatų raportus. ' 
renkami išvažiavimui 
ninkai. Visi būkite susirinkime 
ir naujų kandidatų į narius at
siveskite !

Rengimo Kom. Narys,

Lietuvių Darbin. Susivieni- 
nijimo Pirmos Kuopos 
Pusmetinis Susirinkimas 1

LDS 1-mos kuopos pusmeti
nis susirinkimas įvyks 7 d. lie
pos, “Laisvės” svetainėje, 46 

j Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Pradžia kaip 8 vai. vakare. 

Visi nariai ir nares kviečiami 
dalyvauti susirinkime,' nes bus 
duodamas kuopos valdybos 

! pusmetinis raportas ir pusme
tinė apyskaita iš viso veikimo. 
Taipgi bus duodamas rapor
tas iš atsibuvusio seimo 

| Clevelande, ką išduos dalyva
vę delegatai apie tai, ką nu- 

Mergina nepa- . vejke pirmas seimas ir tt. Taip- -i i r. n I r i n i i n
gi visi nariai,1 kurių yra užvilk
tos mokestys, pasistengkite pa- 
simokėti, kad neliktumėt su
spenduoti.

Eidami į susirinkimą, atsi
veskite naujų narių prirašyti 
prie LDS 1-mos kuopos.

J. Kairys, Finans. Sekr.

LONG ISLAND CITY.—An-; dūrinių mokyklų mokytojus ir 
tradienį buvo areštuota 30 mokytojas, kad pakinkytų mo- 
darbininkų iš masinės I. Mille- kinius prižiūrėt gatvėse šva- 
rio čeverykų pikieto demon- rūmo. Per paskutinius dvyli- 
stracijos, kurioj dalyvavo virš , ką mėnesių 6,816 mokinių “ka- 
500 darbininkų, šeši jų stato- pitonų” ardė ramybę policijos
mi teisman, kiti paliuosuoti. i ir gatvių valymo valdybos, j Alltril Syk Policijos SuiTlUŠtaS

Millerio kompanijos strei- skambindami telefoną bei žo-1 — — —
kieriai eina į masinius pikie- džiu pranešdami apie pūvan-! 
tus, nepaisydami teismo in- 
džionkšino, kuris uždraudžia i nis, krūvas silkių galvų, oiste-! 
ne tik pikietuot, bet net sve-!rįų kiautų ir t.t. 
tainėse laikyti streikierių susi-1 Kaip sakoma, per mokinių! 
rinkimus už daugelio blokų pasidarbavimą buvo padaryta j 
nuo Millerio fabriko. Bet dar-j apie 7,000 stambesnių apšva-• 
bininkai, vadovaujami kairio-' rinimų ir apie 53,000 mažes- 
sios Industrinės Čeverykų Dar- nių apvalymo žingsnių, 
bininkų Unijos, yra pasiryžę 
sulaužyt indžionkšiną ir lai-1 
mėt streiką. j _____ t ___

Magistratas Doyle, Fifth St. je atsitikimų patiem mokiniam 
teisme, norėjo uždėt po $500 prisieina už dyką padaryt ma- 
parankos kiekvienam įkalin- į žesnius apvalymus. Be to, jie 
tam streikieriui; bet Tarptau-,yra mokinami tarnaut kaip po- 
tinio Darb. Apsigynimo advo- ’ licijos šnipukai prieš šiokių bei 
katas, pritariamas 200 darbi
ninkų teismabūtyj, privertė 
magistratą sumažinti “belas” 
iki $100.

i Kom. Kandidatas į Vice- 
čius gatvėje arklius, kates, šu-j GubematOnUS

NEW YO 
vakare policija 
sumušė drg. Henry 
negrą komunistų kandi 
šios'valstijos 
torius, kada jis su kitais tri 
mis darbininkais dalino lape-, 
liūs, garsinančius masinį Kom. 
Partijos kandidatų užgyrimo 
mitingą, įvyksiantį šį šeštadie
nį, liepos 9 d., Coney Island 
Stadiume. Policija apdaužė ir 
kitus tris lapelių skleidėjus. 
Pirmiau drg. Shepard buvo, po
licijos sumuštas birželio 22 d. 
už dalyvavimą bedarbių de
monstracijoj.

ALDLD 149 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioję, 10 liepos (July), 10 
vai. ryte, Hanover Club, 
Avė

užsimokė 
jų

RIDGEWOOD, N. Y.
Lietuvių Darbininkų. Susivienijimo 

40-tos kuopos? Susirinkimas įvyks' 
pepktadienį, 8 liepos (July), pas j 
Bložius, 1730 DeKalb Ave. Brooklyn, i

NEPASISEKĖ SU PADIRBTU 
ČEKIU

ASTORIA, L. L—Tūlas St. 
Sellick išsikrapštė laišką su če
kiu iš svetimos laiškų dėžutės; 
perdirbo Čekį ant savo vardo. 
Vienoj valgykloj tuom čekiu 
jis gavo $94, kaipo dalį sumos, 
pažymėtos ant $600 » čekio. 
Kitą dieną jis sugrįžo atsiimt 
[“likusius” $506 ir tapo areš
tuotas.

tokių buržujinės valdžios pa
tvarkymų laužymą, 
galima įvelti ateivius ir 
rus darbininkus.

kur tik
neg-

PATRIOTIŠKU ŠŪVIU 
PERŠAUTAS KAKLAS

BROOKLYN.—Liepos 
nežinia kas kiaurai peršovė 
kaklą seniui N. Arserinkui, 
kuris tuo laiku sėdėjo prie 
lango savo kambaryje po num. 
192 Moore St. Gal tai buvo 
kokis avigalvis patriotas, pyš
kinantis iš revolverio, apvaikš
čiojant Fourth Džulajų.

4 d.

Ex-Kareiviu Demonstracinis 
Mitingas Penktadienį

Darbininkų Eks-Kareivių Ly
ga turės mitingą ir demonst
raciją šio penktadienio vakare, 
6-tą vai., ant kampo Tremont 
Ave. ir Southern Boulevard. Mi
tingo tikslas išreikšt pritarimą 
eks-kareiviams, kurie Washing
tone kovoja už tuojautinį išmo
kėjimą bonų.

Kaip eks-kareiviai, taip ir ki
ti darbininkai yra šaukiami pri
sidėt prie šio mitingo.

• • 9--------- f1 a’

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmia, ir chroniška, vyrų ir 

mote tų liga, kraujo ir odoa. 
Padarau lityrim< kraujo ir ilapumo.

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

New York, N. Y. 
Valandea Priėmimo i 

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

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 pa pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Valandos:
Subatoinis
Apart Nedėldienių

Ketvirtad., Liepos 7, 1932

INC

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

DEKAVOJU pacientams

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

Aš dekavoju 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.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS■

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

231 Bedford Avenue

DR H. MENDLOWITZ
2220 A.VENUE J BROOKLYN, N. Y

5C

į.

y
ii

o 
o

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PEESITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, M “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(B I EL A USK AS) 
G R A SŪRIUS 

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

MŪSUs (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS - DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų SALIU, ir iš čia 
PASIUNČ1AM (, KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT(. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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1 Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, 
ar bi ką iš auksinių

J nokite, kad pas mane
4 sipirksite.

j ĮVAIRŪS LAIK-
I RODŽIAI NAU-i
I JAUSTOS MADOS
|UŽ PRIEINAMA
į KAINĄ

j Taipgi taisau visokius laikrod- 
Jžius ir kitus papuošalų daiktus, 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
f Williamsburgjeciams, kuriems 
i pertoli pas mane atvežti pataisy- 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
• Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo- 
‘ kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė 

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

»

JONAS STOKES
Fotografei/

Siuomi pranešu savo ^koštame-.
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 

\ ŠJ2 Marion .SL 
v' kam p. Broad

way, Chauncejr 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES.
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City

2 iki 6, Seredomis ir
11 iki 1, 2 iki 6, SKAITYKIT, PLATINKI!

“LAISVĘ.”
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