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“Laisvės” reporteris rašė, 
kad Pittsburgho seime Grigaitis 
ir Bagočius buvo padarę suo
kalbį su fašistais priimti SLA 
naują konstituciją, kuri I “J 
buvus apinasris SLA 
Tas suokalbis neišdej 
del, kad fašistai neišrinko 
gočiaus SLA prezidentu ir 
bū4u užrustino social fašistu 
dus.

tiio
va-

Mat, kadangi visa kova ■ 
tarpe tų dviejų politinių grupių ' 
ėjo ir eina tik už vietas Pild. 
Taryboj, o ne už jokį princi- j. 
pą, tai jie greitai susipyko, kuo
met fašistai-sandariečiai nubal
savo neprileisti Bagočiaus prie 
SLA lovio.

Dabar savo “Naujienose” 
(liepos 6 d.) p. Grigaitis ban
do užginčyti “Laisvės” repor
terio iškeltus aikštėn faktus, 
bet, ant jo nelaimūs, tiktai pa
tvirtina tokio suokalbio buvimą. 
Bando vyras savo kliką nuplau
ti, bet dar giliau ją įklampina.

Štai pono Grigaičio prįsipiT* 
žinimas ir išpažintis: /

“Kadangi įstatų komi/ija ži
nojo, kad jos projektui nėra 
progos praeiti seime, tai du jos 
nariai, Birštonas ir Bagdžiu- 
nas, seimo laiku, privačiam pa
sikalbėjime su Bagočium ir 
Grigaičiu, davė suggest i ją, ar

mus bent kai kurių senosios 
konstitucijos paragrafų, kurie 
yra neaiškus ir iššaukia daug 
ginčų ir nesusipratimų. Jiems 
buvo pasakyta, kad jie padary
tų tų paragrafų sąrašą ir paro
dytų, kai p jie juos nori patai
syti ; jeigu pasirodys, kod ko
misijos sumanymai yra rimti, 
tai bus galima juos pagvildenti, 
svarstant kuopų įnešimus.
’ “Kada Bagdžiunas seimo se
sijoje užsiminė apie aukščiaus 
nurodytą pasitarimą, tai jam 
buvo atsakyta, kad, po vaka
rykščių neteisingų balsavimų 
seime. . . nebėra jokio pagrindo 
daugiaus su juo apie ką nors; vaj’kaį sveiki tajp pat 
tartis ! •

“Juodu (Grigaitis ir Bago-i^ma’
čius-K.) .tiktai sutiko pasvars
tyti atskirus pataisymų pasiū-j peru Respublikoje 
lymus, jeigu komisija juos ais- ’ . r <
kiai suformuluotų.” Darbinmky dukilnnas
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degina žymę
klasė laiko ateivį darbininką už rankų, gerklę užrišus,„o 
ant "darbininko krūtinės.

reakcija pagalba Dies Biliaus

r9#.

GAMTOS PRAJOVAI 
SU DVYNUKAIS

, FANNING, Kansas.—J. P.: 
. Goetsch pagimdė dvynukus 
—mergaitę, penkių ir pusės 

'svarų ir berniuką, šešių ir 
į pusės svarų. Bet mergaitė 
gimė dviem dienom pirmiau, 
negu berniukas. Abudu ■ 

; mo-'

Pirmas, p._ Grigaitis seime i LIMA. — Peru valdžia 
nesakė; kad ėjo klausimas tik- Į s]ęelbia, kad mieste Trujil- 
tai apie atskirus -pataisymus . , . , n T
prie senosios konstitucijos. To i 0 P° koniunistų vadovybe 
jis neužginčys. Antras, jis pri-: buvo sukilę darbininkų ma- 
pažįsta, kad buvo socialfašistų : sės.' Valdžia sako, kad ar- 
ir fašistų vadų slaptas pasi- mija ir policija paskerdė la- 
kalbėjimas jr susitarimas delei ■ bai daug darbininkų. Visoj
“pataisymų” priėmimo. Trečias, 
“Laisvės” reporteris teisingai 
informavo SLA narius apie 
vadų s laptą susitarimą. 
Ketvirtas, fašistai per spaudą ir 
seime irgi tvirtino, kad jokios 
“naujos konstitucijos” nėra, kad 
eina kalba tik apie senosios kon
stitucijos “pataisymą”. Taigi, 
Grigaičio ir Bagočiaus sutiki-• 7 d. orlaivio nelaimėj užsi- 
mas “juos pagvildenti” reiškė,1 ■ ’ ’ - • ~ ’ • •
sutikimą svarstyti ir priimti i - -
visą naują konstituciją.

Penktas, šis’ suokalbis darjHimoje. 
kartą parodo socialfašistų vadų 1 
politinį šarlatanizmą. „Būtent:1 
jeigu, kaip Grigaitis sako, jie | 
turėjo mintyje tik SLA nariams 
naudingus pataisymus, tai juk 
jokie fašistų balsavimai būtų 
negalėję turėti jokios įtakos į 
Grigaičio ir Bagočiaus atsine- 
šimą linkui tų pataisymų, jeigu 
Graigaitis ir Bagočius būtų ne 
politiniai šarlatanai, bet sąži
niški žmonės, čia sako, kad tu- ko. 
rėjo mintyje “gerus pataisy
mus”, bet kuomet fašistai ne
prileido Bagočiaus prie SLA 
lovio, tai spjovė ant tų “gerų pa
taisymų”. Ar čia nėra augš- 
čiausio laipsnio niekšystė? Ar 
čia nėra aiškus pasirodymas, 
kad už vietą SLA centre Gri
gaičiai ir Bagočiai parduotų 
visus SLA narius bile kam? 
Akurat gi taip elgiasi fašistai- 
sandariečiai. Todėl musų teisy
bė, ’ kuomet mes sakome, kad 
tarpe vienos ar kitos klikos nė
ra Jokio skirtumo. Abi lygiai 
priešingos geriausiems SLA na
rių interesams.

Perų respublikoj paskelbtas 
karo stovis.

TRYS LAKŪNAI 
UŽSIMUŠĖ

REDDING, Cal.—Liepos

JAU PARDAVINĖJA BEDARBIUS ANT 
LICITACIJOS, BET AR ILGAI DARBININ
KAI KENTĖS TUOS PASITYČIOJIMUS

LOS ANGELES, Calif.— 
Tūlas Louis Byrens, su val
džios leidimu, atidarė mar- 
ket'ą del pardavinėjimo be
darbių ant licitacijos. Per 
liepos 7 d. parduota aštuoni 
bedarbiai — vyrai ir mote
rys. Ant pardavimo pasi
duoda visokiu bedarbiu, ku- 
rie atsidūrė bado padėtyj.

Tvirtas, 22 metų amžiaus, 
bedarbis Kaninsky parduo
tas už 35 centus valandai. 
Jis bandė mokintis ant ad
vokato, bet pritrūko pinigų 
ir dabar tapo parduotas ant' 
licitacijos.

Prie stalų patarnauja, la
bai gražios išvaizdos Vi
vian Roberts, parduota tū
lam buržujui politikieriui. 
Ji gaus 50 centų už sun
kaus darbo valanda. Jinai c

priklauso tam buržujui.' 
Hendry Marion, draiveris, 
parduotas už 50 centų va
landai. Graži Hazel Wal- 
lienė, jau persiskyrus su vy
rai, bet bedarbė, parduota 
poniai Arricottienci už 35c. va
landai. Jose Mendoza, ce
mento darbininkas, 6 vaikų 
tėvas, parduotas už 50 cen
tų valandai. Tome Bon
ne sar, 4 vaikų tėvas, par
duotas už 50 centų valan
dai. Stenografė Marie 
Hultsch parduota už 30 cen
tų.

šis bedarbių pardavinėji
mas yra begėdiškas pasity
čiojimas iš darbininkų. Bur
žuazija turi gražaus juoko. 
Bet ar ilgai bedarbiai ken
tės šiuos išjuokimus? Ar il
gai jie duos save kamuoti 
ir pardavinėti?

SOVIETU SĄJUNGA REMIA AMERIKOS 
PASIŪLYMĄ SUMAŽINIMUI GINKLU, 
NORS JI UŽ PILNĄ NUSIGINKLAVIMĄ

GENEVA.—Buržuazines 
žinių agentūros tiksliai už
slopino Sovietų Sąjungos 
nusistatymą šioje tarptau
tinėj “nusiginklavimo” kon
ferencijoj. Tai daroma, 
kad parodžius svietui, jog 
Sovietų Sąjunga nenorinti 
nusiginklavimo, kuomet gi 
So v. Sąjunga t atkartotinai 
siūlė visiškai nusiginkluoti.

Birželio 23 d. kalbėjo So
vietų delegacijos vardu d. 
Litvinovas. Jis vėl pakar-' apsiginklavimo.

tojo, kad Sovietai stoja už 
nusiginklavimą. Jis sakė, 
kad nors Amerikos valdžios 
pasiūlymas sumažinti gink
lus ant vieno ketvirtadalio 
toli gražu nepasiekia Sovie
tų Sąjungos pasiūlymo, ta- 
čiaus Sovietų delegacija sto
ja už priėmimą Amerikos 
pasiūlymo ir priešinga bile 
kokiam atidėliojimui.' Sovie
tų Sąjunga, sakė d. Litvino
vas, visuomet palaikys bile 
kokį žygį linkui sumažinimo

18,000 MAINIERIŲ 
STREIKUOJA

BRUSSELS. — Belgijos 
Borinagės kasyklose metė 
darbą 18,000 mainierių.'Jie 
paskelbė kovą prieš algų 
kapojimą ir už pagerinimą 
darbo sąlygų.

Amerikos Lakūnai 
Atrasti ties Minsku

kad

1,000 Darbininkų 
Klausės d. Amterio

Sunkiai Nubaudė 
Komunistų Vadus

Per radio praneša, 
Amerikos lakūnai, Mattern 
ir Griffin, kurie bandė lėk
ti aplinkui pasaulį, patiko 
nelaimė. Ties Minsku, So
vietų Sąjungoje, jų orlaivis j 
sudužo. Daug valandų jie j 
negalėjo niekam apie tai 
pranešti. Pagaliaus tapo 
atrasti ir nuvežti į Maskvą 
ilsėtis.

KONFISKAVO SOCIAL-
PARDAVIKŲ LAIKRAŠTĮ

Didžiosiose Povandeninių Laivų Nelai- * 
mėse Žuvo Virš Penkių Šimtų Žmonių

UTICA, N. Y.—Liepos 7 
d. čia kalbėjo atviram ore 
d. Amteris, Komunistų 
Partijos kandidatas į New 
York o valstijos gubernato
rius. <

SOFIJA.—Bulgarijos kru
vinoji-valdžia nuteisė šešis 
Komunistų Partijos vadus 
ant 12 metų ir 6 mėnesių į

. v . . . I a VI VCllOllJUO g LIUC1 LICl LU" ( . , ,

mušė trys lakūnai. Orlaivis Irius. Jo prakalbos klausėsi <sunkiųjų darbų - kalėjimą.
s ant 

trumpesnių metų. Prieš pat 
uždėsiant bausmę, policija 
kalinius sumušė ir ištempė 
iš teismabučio. .Apsigyni
mo advokatai pareiškė pasi
piktinimą policijos žygiais 
ir apleido teismo salę.

į užsidegė ore 200 pėdų augs- apįe tūkstantis darbininkų. Kitus šešis nubaudė
j Susirinkimas buvo tikrai 
sėkmingas.

Šiuo tarpu d. Amteris va
žinėja su prakalbų maršru-

Liepos 7 d. ant “seismo- tu po N. Y. valstiją.
grafo” New Yorke buvo 
užrekorduotas žemės dre
bėjimas. Jis buvo gana sil
pnas. Drebėjimas įvyko už 
2,400 mylių nuo New Yor-

BUDAPEST, Vengrija.— 
Vengrijos valdžia konfiska- 

I vo socialistų partijos orga- 
I na “Nepszava”. O ta pati 
Vengrijos socialistų partija 
išdavė darbininkus ir padė
jo valdžiai juos skersti 
1919 metais.

Su nuskendimu Francijos visišką nusiginklavimą, už 
submarine “Promethee” ir visišką panaikinimą subma- 
su prarijimu dar 75 gyvy- rinų. Bet imperialistai gm- 
bių, tenka prisiminti kitas kluojasi ir tuo būdu jie at- 
didžiausias tos rūšies ne- sako už tas gyvybes, 
laimes.

Kovo 24, 1915—nuskendo j 
Jung. Valstijų submarinas Į 
“F-4”, žuvo 21 gyvybe.

Kovo 23, 1922—nuskendo
Anglijos submarinas ties 
Gibraltaru, žuvo 23 žmo
nės.

Rugpj. 21, 1923—nuskendo
Japonijos submarinas, žuvo 

*85 gyvybės.
Sausio 10, 1924—nusken

do Anglijos submarinas 
“L24”, žuvo 83 žmonės.

Kovo 19, 1924—nuskendo
Japonijos submarinas, žuvo
49 gyvybės. t

Rugs. 25, 1925—nuskendo
Jungt. Valstijų submarinas
“S-51”, žuvo 32 žmonės.

Lapkričio 11

Unijos Protestuoja
Prieš Dies Bilių

Worcester, Mass. —Kar- 
penderių unijos lokalas No. 
720 priėmė aštrią rezoliuci
ją prieš reakcinį Dies Bilių 
ir pasiuntė Jungtinių Vals
tijų senatui.
Pittsburgh, Pa.—Liepos 13 

d. Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas šaukia masinį 
mitingą protestui prieš Dies 
Bilių. Kalbės Nacionalės 
Mainierių Unijos sekreto
rius d. Borich ir pareikš 
unijos nusistatymą.

«

ŽEMĖ DREBĖJO
“Mano Dienos su Leninu”

Imperialistiniai Demagogai 
Lenktyniuojas

Tūlas J. A. Motiejaitis tebe- 
seileja “Klampynėje” apie ko
munistų konferenciją 1921 me
tais, kuri įvyko Worcesteryj. 
Betgi tapo įrodyta, kad Motie
jaitis tuo laiku' net nebuvo Ko
munistų Partijos nariu ir tuo 
būdu net negalėjo visai prieiti 
prie slaptos komunistų konfe
rencijos. Vienok, matote, kuomet 
žmogus suniekšėja ir amžinai 
nusimeluoja, tai prie visko da- 
sileidžia. O Pruseikos organe 
tokiems sutvėrimams dabar ro
jus savo melus šinkavoti.

LONDON.—Anglijos val
džia sako, kad ji sutinkanti, 
kad valstybių apsiginklavi
mas būtų sumažintas ant 
vieno trečdalio. Gi nesenai 
Jung. Valstijų 
nevoje pasiūlė 
apsiginklavimo 
ketvirtadalio.
kio ginklų sumažinimo nei
nama. Kodėl? Todėl, kad 
imperialistai tik kalba už 
nusiginklavimą del apmuili- 
nimo darbininkams akių, ta- 
čiaus nuolatos 
apsiginkluoja.

Nuskendo 75 Žmonės 
Su Francijos Submarinu

Gorkio 
atsiminimų 
Straipsniai

valdžia Ge- 
sumažinimą 
ant vieno 

Bet prie jo-

vis daugiau

PARYŽIUS.—Liepos 7 d. 
šalę Cherbourg uosto nus
kendo naujai pabudavotas 
karinis pavandeninis laivas 
(submarinas) ir į marių 
dugną su savim .nunešė 75 
gyvybes—jūrininkus, inži
nierius ir laivo darbininkus.

Šis naujas submarinas bu
vo dalimi Francijos impe
rialistų plano del prisirengi
mo prie naujo karo.

Komunistų “Daily Wor- 
keryje” pradeda spausdinti 
seriją Maksimo 
straipsnių iš 
apie Leniną,
užvardyti: “Mano Dienos 
su Leninu”. Labai įdomiai 
Gorkis piešia savo atsimini
mus apie didįjį proletarinės 
revoliucijos vadą.

VARSA V A. — čia skel- 
biama, kad Sovietų diploma
tija laimėjo ir Rumunija 
rengiasi pasirašyti nepuoli
mo sutartį. Paskui seks 
Lenkija.

Rytoj visi būkite LDS 1 Kp. 
Išvažiavime, Forest Parke |

< 1 t
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Lapkričio 11, 1925—nus
kendo Anglijos submarinas! Brooklyn, N. Y. Lietu- 
“M-l”, žuvo 69 žmonės. 'vių Darbininkų Susivieniji-

Gruodžio 17, 1927—nūs-1 kWa savo susirinki- 
kendo Jungtiniu Valstijų i ™ nutarė pasiųsti senatui 
submarinas “S-4”, žuvo 40. | protesto. telegramą prieš

Rugpj. 6, 1928—nuskendo i Dies Bilių.
italų submarinas “F-14”, j New York.—Estonų Dar- 
žuvo 31 žmogus. įbininkų Kliubas priėmė pro-

Spalių 3, 1928—nuskendo į testo rezoliuciją prieš Dies 
—“Qdi- gilių.francūzų submarinas 

ne”, žuvo 43.
anS’TubmaTaV11"“’ | £™ARĖ IRIGACIJOS 

Žuvo labai daug žmonių, bet | KANALĄ
valdžia nepaskelbė tikrų | v
skaitlinių. ! MASKVA. - Biržeho 26

Geg. 22,1931—Sovietų su- d; taP° atidarytas Kirą ka- 
bmarinas nuskendo Baltiko s* 
jūroj, žuvusių skaičius neži 
nomas. i . -

Birželio 9, 1931—nusken-1 Sąjungoje.

iš di-

do anglų submarinas “Po
seidon”, žuvo 20.

Spalių* 24, 1931—nusken
do Sovietų submarinas, žu
vo 50.

Sausio 26, 1932—nusken
do anglų submarinas “M-2”, 
žuvo 61 žmogus.

Sovietų Sąjunga stoja už

Tai vienas 
džiapsių projektų, supla- 

. n u otų ir įkūnytų Sovietų
Kanalas turi 

36 kilometrus ilgio. Jis iš
kastas tam, kad aplaistyti 
sausumas. Jis aplaistys 45,- 
000 hektarų žemės Sovieti
nėje Armėnijoj ir 6,000 hek
tarų Načitče vanoję.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj) I

•«



Šeštadienis, Liepos 0, 1932

Kom. Partija Atsišaukia del $100,000 Rinkimu Kampan, i

iįjkiž

ir4 darbo spėkos masinę demonstraciją prieš temepratūrą

v o rezoliuciją, kurioje svei-

Paaukokite į neį jeįgU įr Francija būtų
kitos imperialistinės valsty-

Meta Darbininkus i Vargo Nasrus

GELEŽINKELIEČIAI
TEBESTREIKUOJA

dentu, atsakydamas į Han
seno pasveikinimą.

Nors valstijų Kontinenta- 
lis Kongresas laike posė
džius nuo 1774 metų, bet tik

vertelis paukštis nugaišo, 
gamtininkai atrado, kad tai 
vidurių džiova sugadino mo
teriškus lyties organus.

D. K

“Jeigu visa make Europos

valstijų pasirašė, įsteigda- 
mos Jungtines Valstijas, ar
ba vadinamą Konfederaciją.

Prof. Vysės tyrinėjimai ste
bina ki4us mokslininkus. 
Paprastai salų būdavo jieš- 
koma “aklai,” be jokio nu
matymo iš anksto.

jie. Su tuo pripažinimu, 
tačiaus, buržuazijos neapy
kanta didėja prieš socialis-! 
tinę valstybę. Anarchiški 
lenktyniavimo “įstatymai”

So

 

vietų mokslininkas V. Vyse 
i, i
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tijos Distrikto ofisui jūsų apielinkėj arba^ įgaliotiems Ko-

Biuras ir tt.).
A. J. V. K. P. Cent valinis Komitetas.

Kapitalistų nuskirtas agentas vadovauti veteranus Washingtone, 
kovos.

fašizmą. Gamykla Oreiš-

• Puslapis Antras-
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General Waters

ity. ,1

ĮDOMUMAI
Retežių Garnitorius

Indusas fanatikas, maho 
metonas vardu Sahib Allah 
Shah per paskutinius tryli- ' 
ką metų savo amžiaus buvo 
apsirengęs “siūtu” iš gele
žinių retežių, kurie laike jo 
mirties svėrė 670 svarų. To-* 
kiomis keistenybėmis rody- 
damiesi “šventais,” tie fana
tikai pinigaujasi, ypač iš 
keliauninku, v

GORKIS ŠAUKIA UŽ SOLIDARUMĄ 
PRIEŠ IMPERIALISTINĮ KARĄ

Komunistų Partija su šiuo atsišaukimu pradeda vajų , 
del $100,000 kovos Fondo rinkimų kampanijai.

Republikonų ir demokratų partijų kampanijų fondai 
sieks daugelį milionų dolerių.

. Tos dvi kapitalistų partijos ne tik galės prieiti prie 
bahkierių ir pramoninkų pinigų maišų, bet jos taipgi tu
rės pilną paramą 5,000 kapitalistų laikraščių visoj šaly, 
taipgi galės liuosai naudoti radio ir judžius.

Socialistų partija,'trečia kapitalizmo partija, parti-1 
ja, kuri savo veikimu remia kapitalistus jų puolime ant1 
darbininkų-klasės gyvenifho normos, partija, kuri remia 
kapitalistų karo žingsnius po priedanga pacifistinių fra
zių, taipgi gaus kapitalistinės spaudos paramą............

Prieš republikonų ir demokratų partijas, su jų bilionie- 
riais rėmėjais ir jų milžiniška propagandos mašinerija, 
ir prieš socialistų partiją, kuri remia kapitalistinę sis
temą ir už tai gauna pafamą tos pačios sistemos, stovi 
tiktai Komunistu Partija ir jos centralinis organas, I 
“Daily Worker”.' |

Komunistų Partija už biednuomenę, prieš turtinguo- 
sius.

Trys kapitalistų partijos remia turtinguosius ir yra!
prieš biednuosius.

Komunistų Partija kovoja už taiką, kovoja prieš im- ( 
perialistinį kurą, už gynimą vienatinės darbininkų res-
publikos pasaulyj—Sovietų'Sąjungos. ' i «n., nao.„,iv Pinn a,,.

Republikonų ir demokratu partijos savo politika gal-L u i r
vatrukčiais traukia Į kitą pasaulini karą, Į karą priešpr°ce®tis.: ‘Į?h* 
Sovietų Sąjungą. Socialistų partija remia tą karo pro-jletaiiato, Kini tuu tvntą 
gramą, migdydama darbininkus pacifistinėmis iliuzijo-i'P0^ltinį sąmoningumą, sten
inis. v : giasi, sulig Markso ir Leni-

■ Republikonų, demokratų ir socialistų partijos remia no mokinimo, suvienyti vi-, 
kapitalizmo sistemą, sistemą, kuri nusnlerkia darbininkų: so pasaulio proletariatą,” 
klasę į skurdo ir vargo gyvenimą....................... pareiškė Maksimas Gorkis,

ja, stoja už sunaikinimą kapitalistinės sistemos.

' valdžią, kad biednieji -vhldytų, kad visiems darbo žmo- j 
nėms būtų darbo ir maisto. - 1

Komunistų Partija yra vienatinė partija, kuri kovo-! 
ja už lygias teises negrams. Tai yra vienatinė partija, i 
kuri kovoja už teisę negrams valdytis “Juodajame 
Ruožte.” „

Komunistų Partija yra vienatinė partija, kuri kovo
ja prieš lynčiavimą, prieš Jim Crow (negrų atskyrimo 
nuo baltųjų) diskriminaciją ir prieš padalinimą baltųjų 
darbininkų prieš juoduosius.
y Komunistų Partija yra vienatinė partija, kuri kovo
ja už bedarbių ir socialę apdraudą darbdavių ir valstybės 
lėšomis.

, Komunistų Partija yra vadovybėje ir sūkuryje Ame
rikos darbininkų klasės kovų pagerinimui savo padėties 
dabar, kaip lygiai ir ateityj.

Kuomet jūs remiate Komunistų Partiją, jūs remiate 
kovą už darbininkų klasės paliuosavimą. Jūs remiate 
kovą už panaikinimą bado, algų kapojimo, bedarbės ir 
imperialistinio karo.

Kuomet jūs remiate republikonų, demokratų ar so
cialistų partijas, jūs remiate kapitalizmo sistemą—tur
tingųjų rojų, bet peklą kiekvienam darbininkui ir jo šei
mynai.

Lai tie, kurie turi naudos iš kapitalistinės sistemos, 
remia tas tris kapitalizmo partijas.

Jūs remkite savo klasės partiją—Komunistų Partiją.
Paaukokite savo penktukus, dešimtukus ir kvoterius— 

ir doleriuš, jeigu dar bankieriai ir bosai nepavogė nuo 
{ūsų—į $100,000 Kovos Fondą Komunistų Partijos rin-
:imij kampanijai.

Kiekvienas jūsų paaukotas centas pagelbės Komunistų
Partijai ir “Daily Workeriui” ;___ 1.77 __ ’ .7. ..
darbininkų klasės programą kiekvienam Jungtinių Vals-p*0

• tiįjįį kampe ir kampelyje. ‘ j 7

Komunistų Partija, vienatinė darbininkų klasėš parti- visam pasauly pagarsėjęs 
TZ - . x - . -■ ~ / 777 / .’ . ' darbininku klasės; rašytojas.
Komunistų Partija stoja uz darbininkų ir f armėnų ■ '• “Kapitalistai sėja tarp* 

(tautinę neapykantą. Prole- 
i tariatas, suvienytas Komu- 
j nistų Internacionalo, trokš
ta panaikinti visam pasauly 
beprotišką išnaudojimą jo 
darbo jėgos; jis nori panai
kinti ‘idiotiška’ tvarka, ku- v c- 7
ri neišvengiamai pasireiš
kia perviršiaus pagaminime 
maisto ir įvairių kitų pre
kių, ir reiškia badą milio- 
nams darbininku. 

C-

Prekiauja Darbininkų 
Krauju

“Kapitalistai nori vesti 
prekybą. Jie nori vesti pre
kybą po to, kaip jau praša
lino milionus darbininkų su 
jų pačiomis ir vaikais iš pir
kėjų eilių—milionus, kurie 
neturi pinigų įsigijimui 
drabužių ir maisto. Pasku
tinėj vilty j jie griebiasi ve
sti prekybą darbininkų 
krauju ir intelektualų sme
genimis. Jų prekyba neiš
vengiamai veda visų šalių 

! kapitalistus į karą vienus 
pastFelstr'reVoiiueinės' Prieš kjtus- " KaiP"

’cr i- !jie .veda karą tų ,pačių 
j darbininkų spėkomis ir ran- 

^Kiekvienas jūsų paaukotas centas yra smūgis kapitalis-i komis.”: , . . ..
tfrlei sistemai—yra smūgis, užduotas prieš kapitalistui Nurodydamas, kad dabar- 
atakas, prieš sistemą vagystės, išnaudojimo, bedarbės (tiniu laiku Francija yra ša,- 
badO' ir karo žmonėms. i lis, kuri vyriausiai sėja ne-

Jeigu jūs esate darbininkas ar biednas farmerys, tai!apykanta kapitalistiniam 
Komunistų Partija yra jūsų partija.. J pasauly/Gorkis sako, kad

Remkite ją visomis savo jėgomis! ■ - --
$100,000 Kovos Fondą! Padarykite tai dabar!

Siųskite aukas Komunistų Nacionalini Rinkimų Kam-

ja proletariatą, Gorkis, nu
rodo, kaip naiviškai elgėsi 
tūli Vokietijos darbininkai, 
kurie balsavo už Hitlerį iš 
neapykantos prieš Francija.

Kapitalistai Neapkenčia 
Sovietų Sąjungos

Tas pagarsėjęs darbinin
kų klasės rašytojas toliaus 
pažymi svarbiausią i tikslą 
žvėriškos kapitalistų neapy
kantos Europoj ir Ameri
koj. Sovietų Sąjunga, sako 
jis, yra tos neapykantos ob
jektas; šalis, kur “kapitaliz
mas tapo panaikintas ir kur, 
darbininkai ir valstiečiai, po i 
vadovybe Lenino Partijos, Į 
yra pilni valdonai.” .

“Per penkiolika, metų Le
nino Partija parodė kapita
listams, kokia jėga ir koks | įvairiose 
talentas, randasi užslėptas i įvyko demonstracijos prieš

tys kapitalistai pradeda pa- (įstatymą. Metalo gamykla 
mn' rl niinirimLii iri n

Raiteliai Užkariavo 
Laivyną

Pasiųsdami būrius raitė-, 
lių per užšalusią jūros už
lają, Francūzai užkariavo..
\isą Holandijos laivyną 
1795 metais, ir to pasekmė
je Holandija buvo prijung
ia prie Francijos. Kariš- 
• kas Holandijos laivynas, 
; mat, buvo surakintas ledais 
! užšalusios jūros.
I ■
i --------------------
i

T . .. !Washingtonas Nebuvo Pir-Jo tikslas-sulaikyt! veteranus nuo tikros, mutinis šfog šalieg Pi,czi.
dentas.

dos grįš?’yti bile ką UŽ Jl’ Lain7° Nesra* Darbininkui I tiškį81'Laikotarpiai °kn^ri- 
Pasmerkęs Kerenskio vei- Teismu kos Istorijoj, kaip kad. se

kimą Paryžiuj, jis trumpai' a y 1 ^IlaL0/n\Sn
kalba apie Anglijos/darbi-1 v ■ 
ninku rolę, kas liečia Angli- j 
jos kapitalistų imperialisti
nę politiką.

“Gana aišku, kokia didelė 
rolė gali būt darbininkų kla
sės, kas liečia nusiginklavi
mo klausimą,” baigia jis. 
“Tačiaus dar didesnės svar
bos yra tas, kad proletaria
tas supranta, jog jis turi 
rengtis savo isminčia ir sa
vo rankomis prie paskutinės 
sprendžiamosios kovos, prie 
kovos už valdymą viso pa
saulio.”

Iš Annapolis, Md., prane- i mas 1910 m. padavė ištrau- 
kad augštesnis teis-; kas iš to veikalo senate, 

mas išpildė Tarptautinio I tvirtina, kad. Jurgis Wash- 
(Darbininkų Apsigynimo rei-' ingtonas nebuvo pirmutinis 
'kalavimą ir suteikia naują'„prezidentas Jungtinių Vals- 
teismą del Yuel Lee, juod/tijų. Įrodo, kad pirmutinis 
veidžio darbininko, kuris i prezidentas buvo John Han- 

iyra nuteistas mirtin. Jis 
kaltinamas užmušime stam-

! baus farmerio, pas kurį Lee 
į dirbo. Bet farmerys jam 
atsisakė užmokėt algą. Del 
to kilo ginčai. Farnierys 
puolė Lee užmušti. Bet | Jungtinių Valstijų pYeži' 
darbininkas pirma buožę 
farmerį nukirtęs. Vadina
si, jis gynė savo gyvybę.

T.D.A. ir darbininkų ma
išinio judėjimo veikimas ga-

son, išrinktas į tą vietą 
kongrese 1781 metais. Ir 
pats generolas' Washin g to-, 
nas, sumušęs Anglijos ka
riuomenę Yorktowne, vadi
no savo laiške Hansoną

Kovingos Bedarbių De- Į h darbininko Lee 1781 metais "visos" trylika 
monstracijos B e rlyne | gyvybę.

Berlyne, birželio 17 d. Sovietų Mokslininkas 
s miesto vietose Spėja Buvimą Salos

proletarinėse masėse; ir pa- (naują ypatingą, Von-Papeno ; LENINGRADAS. _
tys kapitalistai pradeda pa- (įstatymą. Metalo gamykla k", k
matyti jog darbininkų kla- Gartung Berlyne savo įmo- kad Kara jūroj, t 
sė valdo salį ^nepalyginamai nes susirinkime vienbalsiai/X|murius nuo tos vietos, kur 
geriaupr išmintingiau, negu išnešė protestą prieš ypa

tingus parėdymus. Gamyk
la Gartung reikalauja nu
imti demonstracijų uždrau
dimą; ji pilnai palaiko pa
siūlymą Kompartijos apie

Europa susieina su Azija, 
randasi sala, kuri dar yra 
neatrasta. Jis tą spėjimą 
daro pasiremdamas savo ty
rinėjimu gautų davinių 
apie ledų judėjimą, vandens

išnaudotojams neleidžia su
sivienyti, kad užduoti bend- tein ir Kopei savo vakarykš
rą smūgį pasaulinio proleta- čiam susirinkime išnešė sa- metu mokslinę ekspediciją
riato avangardui. Bet ne- 1
žiūrint to, pramoniniai ban- kina Berlyno srities komi- 
ditai be pertraukos stengiasi 
nuorganizuoti ataką prie'š 
Sovietų Sąjungą, kaip kad 
jie bajido sukelti piktą atsi- 
nešima linkui 'Sovietu Są- 
jungos tarpe .darbininkų ir 
intelektualų.’' ■

Primindamas melus ir 
šmeižtus-, kapitalistų pa
skleistus su tikslu diskredi-

panijos Komitetui, P. O, Box, 87, Station D, New York. užkariauta, tarptautinė 
N. Y., arba “Daily Workeriui”, arba Komunistu Par- neapykanta nesibaigtų.
v, v L— « 177.7.N ^.-7- ’ .77 7__ 7 “Jeigu visa make Europos
munistų Partijos atstovams (kaip tai, Lietuvių Centrę ‘ darbininkų aiškiai neperma-

NEWARK, N. J.—Miesto . nas i savaitę. Tuo būdu ne- 
valdžia paskelbė, kad ji ne- tenka darbo 6,492 darbinin- 
begali duoti darbo tiems1 kai. Jie vėl subloškiami į 
darbirnnkamš, kurie buvo (bedarbių cites ir į bado nas- 
paimti dirbti po tris die-irus.

tys, kokiam kriminališkam 
rate kapitalizmas juos, ap
supo—saujalė žmonių , go
džiai trokštančių praturtė
ti iš darbininkų kraujo, — 
tai ta neapykanta vėl. pa
saulį prives prie kruvinos 
skerdynės.”

1 Nurodydamas, kaip kapi
talistai sėja neapykantą pa
sauly ir tuo būdu užnuodį-

teto šaukimą masinėn de
monstraci j on.

Hamburge įvyko taip pat 
protesto demonstracija. Po
licija išstojo prieš demons
trantus, atidengdami šaudy
mą. Buržuazinių laikraš
čių žiniomis šaudymasis po
licijos su demonstrantais 

------ -------- ------  . --- prasidėjo. 5 darbininkai su- 
tuoti Sovietų Sąjungą" darbi-' žeista ir sunkiai sužeista 2 
ninku akyse, ir iškeliant! policininkai, 
juos, kaipo manevrus, tai-( 
komus sulaikymui darbinin
kų nuo kovos gynime socia
listinės tėvynės, Gorkis sa
ko:

“Tarptautinė savitarpinė 
darbininkų parama turi;tu7 
rėti ne tik ekonominį, bet ir 
politinį pobūdį. Bile atsiti
kime neturi rasti išraiškos! 
tokiam tolerantiškam atsi- 
nešime linkui tarptautinių

Višta Persimainė į Gaidį
Kad višta gali persimai

nyti i gaidį, jau ne sykį įro
dyta. Dr. M. S. Gillespie 
1927 metais iš Pennsylvani- 
jos parsivežė į Brooklyną 
tokią vištą, virtusią gaidžiu, 
ir jinai buvo rodoma Brook- 
lyno Muzėjuj, gamtamokslių 
skyriuje.

Ta višta per kelis metus
vandens gilu-ld^° kiaušinius, perėjo vis- 

ma ir t. t.’ Tokį spėjimą!čiukus, kol pradėjo keistis 
prof. Vyse darė prieš 1980Ii gaidį; paskui ėmė jai aug- 

- -• ................Jti didglė skiauturė, ilga uo-
kitoj tos jūros vietoj. Ir' dega, o^ant kojų pentinai, ir 
ten sala buvo atrasta ir pa- -iau giedojo,, kaip gai- 
vadinta prof. Vygės vardu. I ^ys. Kada paskui tas persi-

uKOMEDIJANTAS CHAP
LIN MILIONIERIUS
LOS ANGELES.—Kome- 

i dijąntas Charlie Chaplin tu- 
įri turto vertės $8,000,000. 
sakoma, jog jis yra turtin
giausias pasaulyj judžių ak
torius.

Per visą .naktį Hamburge 
ir labiausia Altone ėjo su-. 
sirėmimai ir demonstraci- j 
jos. ■' Atvykimas nac.-soc. Į 
pirmoj fašistinių šturminin- ! 
kų formoje iššaukė tarp ^<o nuo jų fašistų formą.

Hanovere 100 nac.-soc.
Berlyne daugely j/ bandė šturmu paimti prof

sąjungos namą. Darbinin-

darbininkų aštrų pasipiktiJ 
nimą. Berlyne daugelyje 
vietų taip pat įvyko rev 
liūtinių darbininkų susirė- kai parodė pasipriešinimą 
mimai su atvykusiais pilnoj ir pravarė nacional-socialis- 
formoj nac.-soc. tus (hitlerinius fašistus).

Gartmanas.
“Pravda”, 19 birželio.

avantiūrištd,1 kaip kad yra Atskiri nacional.-socialis-' 
rusai emigrantai, kurie pa- tai sužeisti; darbininkai vil-

MEXICO CITY.—South
ern Pacific gelžkelio kom
panijos darbininkų streikas' 
tebėra nesulaužytas. Meksi
kos valdžia visais būdais pa
deda bosams streiką sukriu- 
šinti, bet dar nepavyko.

POTVYNIAI RUMUNIJOJ

Pranešama iš Maldavijos, 
! Rumunijos teritorijos, kad 
i ten nuo lietaus išsiliejo upės 
ir.užėjo baisiausi potvyniai. 
Šimtai tūkstančių žmonių 

i paversta benamiais.
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PR
ALPMS. Suvažiavimui Praėjus

Amerikos Lietuvių Proletarinio Meno Są
jungos suvažiavimas jau prabėgo. Padary
ta eilė tarimų, kuriuos mes tinime praves- 

j ti gyvenimam Pravesti gyveniman Meno Są- 
' jungos suvažiavimo tarimus yra darbas ne 

tik naujai išrinkto Centro Biuro, bet ir visų 
mūsų sąjungos vienetų—chorų, dramos kuo
pų ir orkestrų. Jei tik visi gerai ir bendrai 
dirbsime, tai mūsų darbas duos gerų vaisių.

Be to, reikia pasakyti, kad Meno Sąjun
gos suvažiavimui nebuvo gana laiko aptarti 
ir gerai išdiskusuoti visus mūsų reikalus ir 
naujai keliamus klausimus. Reikėjo daly
kai tik prabėgti arba apičiupai atlikti. Tą 
laiką sumažino kiti mūsų suvažiavimai.

Čia minėsime tik kaikuriuos tarimus ir 
naują kryptį mūsų veikime. Būtent: 1) Or
ganizavimas literatlnių grupių (Proletarinių 
Rašytojų Ratelių). 2) Leidimas daugiau nau
jų mažų veikalų. 3) Organizavimas te
atro kuopelių ir vaidinimas agitacinių vei
kalų. 4) Dalyvavimas rinkimų kampanijoj. 
5) Susiartinimas su Sovietų' Sąjungos drau
gais ir bendradarbiavimas. 6) Meno Są
jungos vaju si

Paliesta ir kiti klausimai, kuriuos negali
ma šiame rašinėlyje suminėti.

Pirmiausia mes turime pažymėti klausi
mus, kurie dar yra nauji ir reiškianti nau
ją veikimui ateitį. Reikalinga pakalbėti 
apie suvažiavimo nutarimą organizuot lite- 
ratinės mūsų jėgas. Organizavimas Prole
tarinių Rašytojų Ratelių, reiškia naują vei
kimo pobūdį Meno Sąjungoj. Iki šiol mes 
buvome daugiausia tik chorų organizacija. 
Apie veikalų leidimą pati mūsų organizaci
ja mažai tesirūpino. Parašė veikalus visai 
kiti draugai. Meno Sąjunga vystymu lite- 
ratinių jėgų nesirūpino.

Taip pat leisdavo veikalus apskričiai. 
Apskričių leisti veikai^, kaip tai “Pepita,” 
“Nebaigta Kova” ir kiti labai toli nuo pro
letarinio meno. Galima pastebėti, kad Cen- 
tro3°}st’ veikalai yra daug geresni. Tad ši
ta?/ iuvažiavimas -padarė tarimą, kad ir vie
netai arba apskričiai, 
veikalėlius, turi duoti 
Biurui peržiūrėti.

Gi organizavimas 
kels Meno Sąjungą
kia, kad ALPMS. pakyla į didesnį darbą. 
Meno Sąjunga palieka ne tik dainavimo, 
bet ir literatūros kūrimo organizacija.

Suvažiavimas padarė tarimą, kad šiuo 
klausimu reikia kreiptis ir į kitas mūsų or
ganizacijas, kurios rūpinasi darbininkų kul
tūra. Šį darbą reikės dirbti ne tik meno 
darbuotojams, bet ir kitų mūsų organizaci
jų nariams.

Teatro Propaganda

Suvažiavimas priėmė tarimą ir užgyrė 
pirmesnį darbą buvusio Centro Biuro, kad 
reikalinga gaivinti dramos veikimas. Rei
kia steigti dramos kuopelės kiekvienoje ko
lonijoj.

Kiekvienas mūsų choras, jei nėra atski
ros dramos kuopos, turi steigti teatro mėgė
jų grupę. Reikia žiūrėti, kad šitas darbas 
būtų pravestas gyveniman.

Bet ir pats vaidinimas reikia reformuo
ti. Kaip kad iki šiol mes darydavome, tai 
vaidinimas buvo tik linksmybė ir iškalno jau 
nutartam parengimui programos sudarymas. 
Suvažiavimas pareiškė, kad vaidinimas turi 
pasivyti gyvenimą. Vaidinimai turi kilti iš 
klasių kovos: Atvirai reikia pasakyti, 
mūsų vaidinimai turi būti klasiniai ir 
pagandiniai.

Tam reikalinga naujų jėgų, naujų
gėjų. Tam reikia organizuoti naujos jėg 
naujos teatro grupės.

Dalyvavimas Rinkimų Kampanijoj

Gal daugelis klaus, kaip Meno Sąjunga 
gali dalyvauti rinkimų kampanijoj ? šį klau
simą labai lengvai galima išrišt, kuomet susi 
pažinsime su 'veikimo būdais.

Wes galime dalyvauti rinkimų kampam^ 
joj sekamais būdais: 1) Meno Sąjungos vie? 
netai turi remti savo darbu Komunistų Par- ' 
tijos rinkimų kampaniją, dalyvaudami kovo
se, masiniuose mitinguose. Reikia padėti 
tokius mitingus organizuoti, suruošti.

Kaipo menininkai, mes galime dalyvauti 
rinkimų kampanijos masiniuos mitinguose su 
dainomis. Kitas būdas, tai galima ruošti 
rinkimų kampanijai parengimus su vaidini
mais, kurie liečia rinkimus ir numaskuoja 
buržuazinių partijų veidmainystes. Greitai

kurie gaminasi sau 
Meno Sąjungos Centro

rašytojų ratelių pa- 
literatiniai. Tai re»š-

I
I

LAISVE Puslapis Trečias

THRU.
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bus išleista tokių veikalėlių, kurie liečia rin
kimus. Juos bus galima gauti Meno Sąjun
gos centre. Kiekvienos teatro grupės yra 
pareiga tokius veikalėlius vaidinti.

šitas naujas veikimas pakels mūsų Sąjun
gą j tikrai proletarinio meno stadiją. Mes 
liekam darbininkų klasės kovų dramatizuo- 
tojais 
eina j 
ei ją.

ir vaidintojais. Meno Sąjunga per- 
pilnai darbininkiškos kultūros organi-.

Meno Sąjungos Vajus

Suvažiavimas nutarė laikyti naujų na
rių gavimui vajų rugsėjo mėnesį. Reikia 
rengtis jau išanksto, kad tas vajus gerai pa
sisektų..

Rugsėjo mėnesis yra pats svarbiausias pri
sirengimo mėnesis naujam sezonui. Koncer
tai ir vaidinimai prasideda tik spalio mėne
sį. Tad rugsėjo mėnesį labai geras laikas 
verbavimui naujų narių—naujų dainininkų, 
mėgėjų ir kitų meno jėgų stiprinimui.

Mūsų chorai turi pasirūpinti, kad šitas 
vajus gerai ir sėkmingai būtų pravestas. 
Reikia paskirti tinkami vajininkai ir gerai 
prisirengti tam darbui.

Rudenio vajus turi padaryti mūsų chorus 
masiniais chorais. Reikia gauti jaunimo, rei
kia palaikyti ir grąžinti senus choristus, ku
rie tinkami meno organizacijai. Leiskimės 
visi darban, kad mūsų suvažiavimo tarimai 
neliktų ant popieros.

šiame suvažiavime buvo iškeltas klausi
mas ir artimesnio susirišimo su Sovietų Są
jungos draugais menininkais. Gauta suva
žiavimui “Priekalo” redakcijos pasveikini
mas, kuris tiesia liniją į artimesnį bendra
darbiavimą. Mes raginame mūsų rašytojus 
rašinėti ne tik į mūsų meno skyrių, bet ir 
sykiu į “Priekalą,” kuris eina Sovietų Sąjun
goj?/Mes taip pat kviečiame draugus prie- 
kaliečius dalyvauti mūsų meno skyriuje su 
gera ir konstruktyve kritika.

Lai gyvuoja proletarinis, menas ! Lai 
ALPMS!

Lietuva

kyla

WINDSOR, KANADA
KRIKŠČIONYBE PRAKTIKOJE

VIENO VEIKSMO KOMEDIJA
SOOOOO^OOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOO E/. Svyrūnėlis QQ<XXXxX><X>O<X>OOOO<>OOOO<>OOOOOOOd(

NUO REDAKCIJOS. —Šį veilkilėlį lei
džiame per laikraščio špaltas dėl sekamą prie- 
žasčią: 1) Meno Sąjunga dabar turi keletą 
pirmesnią veikalėlią, kurie laukia išleidimo. 
Tad veikalėlis greitai išleisti nebūty galima. 
2) Veikalėlis, mūsą manymu, turi trukumė- 
lią ir nedateklią. Tad lai draugai-kritikai iš- 
sireiškia apie veikalą ir jo turinį. O tuo
met gal bus galima patobulinti ir išleisti. 3) 
Mūsą judėjimui reikalinga įvairią veikalėlią. 
Tad patariame draugams išsikirpti iš laikraš
čio šį veikalėlį ir vienur-kitur gal bus galima 
juo pasiūaudoti mūsą scenoj.

Veikiantieji Asmenis’. 
t

Rokas Pagieža, mažažemis kaimietis, 45 me
tų amžiaus.

Katrė, jo žmona, 40 m.
Stasė, Pagiežų duktė, apie 16 m.
Pabilionis, susipratęs kaimietis, laisvamanis 

literatūros platintojais, 32 m.
Plūdas, Pagiežos kaimynas; katalikas, 45 m. 
Veronika, varpininkė (špitolninkė<), senmergė 

davatka, 38 m.
Burdulis, parapijos klebonas.
Vargonininkas.
Zakristijonas.

.SCENA: 
giežos gryčia 
niais siiolai.
lėtas šventąją paveikslą, 
lo ir skaito mdldaknygę. 
pečią. Ruduo, rytas.
STASĖ: (ruošdamosi apie pečią) : Mama, aš 

jau viską apsiruošiau !. . .
KATRĖ: Gerai, vaikeli.
STASĖ: Jau laikas būtų pusryčiauti!

tėtis; kad taip ilgai neateina?
KATRĖ: Ką čia taip striokavojies 

ryčiais. Ateis ir pavalgysime.
paėmus maldaknygę paskaitytum rytine^ 
tines maldas, tai 'įr pusryčiai valgyti gar
džiau būtų!

STASĖ: Gal būt... (iš stalčiaus išsiima 
knygą, geografiją, atsisėda ir skaito).

KATRĖ: (Tuo sykiu skaito): Viešpatie, iš
klausyk mūsų maldos, mes nusidėjėliai 
prie tavęs šaukiamės. .. . (Pamačius, kad 
Stasė skaito ne ^maldaknygę, sušunka). 
Dar tu ten skaitosi kokias svieto balabai- 
kas! Sakiau,, kad imkis maldaknygę ir 
skaityk rytmetine^ maldas! Arba ne. 
Eik šian pergiedošime visų šventų li
taniją!

STASĖ: Kad, mama, nebi čia yra laiko kada 
pradėti su maldoms. Aš taip noriu val
gyti.

KATRĖ: Su tuo savo valgiu. Nusprogsi! 
Negali palaukti kol tėvas ateis. Eik čia, 
greičiau, giedoti litaniją,.

STASĖ: Kam, mama, bariesi be reikalo.
(Ateina, atsisėda gale stalo šonu į publi
ką, knygą pasideda ant kėlią, padeda 

• motinai giedoti iš atminties, o pati kny
gą po stalu pasikišus skaito.)

KATRĖ: (Pradeda giedoti) :
STASĖ: 
KATRĖ: 
STASĖ: 
KATRĖ: 
STASĖ:

balabaikos

moksliška

prieš die-

ir malda- 
. Gi die-

Iš taip 
Prašom

Su svar-

bėgioji?

I IŠ ALDLD. 21 Kuopos Men.
Susirinkimo

Liepos 3 d., šių metų, įvy
ko kuopos mėnesinis susirinki
mas, kame tapo apsvarstyta ir 
priimta eilė naudingų tarimų, \ 
surištų su šių dienų darbinin
kų gyvenimų. Kuopa, pri
klausydama prie Tarptautinės 
Darbininkų Pagelbos, kaip na
rys, užsidėjo pareigą rūpintis 
tuo, be ko darbininkas apsiei
ti negali, k. t., be pastogės, be 
maisto, drabužių...

Kaip tik tuo momentu va
karų Kanadoje, Albertoje, ei
na mainierių streikas. Strei
kas gali užsitęsti iki žiemai. 
Ten labai šalta.

Mažažemio kaimiečio Roko Pa- 
Pečius, stalas, apie stalą pasie- 

Gali būti lova (jei galima), ke± 
Katre sėdi už sta- 
Stasė ruošiasi apie

Kur tas

su pus- 
Geriau

Pereitą mėnesį buvo renka
mi jiems drabužiai. Drabužių 
gavimas tiesiog negalimas-! 
Turčiai nepaiso, biednesni sa
ve dengiasi. Einant toliaus, 
piniginę . ąuką tapo priimta 
rinkti neatlaidžiai, kas mėnuo 
pagaminti tam tikrą blanką ir 
iš eilės įteikti naujam nariui, 
kuris kalbintų bile vieną.

Kitas svarbus dalykas, tai 1 
d. rugpjūčio. Ji jau visai ne
toli. TD Pagelba imasi dide
lę pareigą. Ant minimos die
nos šaukia darbininkų ekono
minę konferenciją į Ottawą 
(Kanados sostinę). Ten su
keliaus delegatai darbininkai, 
iš visos Kanados kampų. Jie 
su savim nusives tūkstančius 
parašų, su griežtais reikalavi; 
mais: bedarbiams apdraudos, 

; aptaksuojant tik turčius; prieš 
algų kapojimą; prieš karą.

Parašus įteiks ten sėdintiem 
ponam.

STASĖ: Kaip, mama, tau nenusibosta ta li
tanija? Vis ta pati ir ta pati per dienas.

KATRĖ: Ah, tau dievo žodžiai nusibosta grei
tai ! Kodėl tau visokios svieto 
nenusibosta?

STASĖ: čia ne balabaikos, ale 
knyga.

KATRĖ: Visokis mokslas—niekai 
vo mokslą.

STASĖ: Mama, juk visas knygas 
knygeš tie patys žmonės parašė
vas nei vienos knygos neparašė.. ..

KATRĖ: (piktai) Tylėk! Jau perdaug išma
nai !

VERONIKA: (įeidama) Garbė, Jėzui Kristui!
KATRĖ: Per amžių amžius, amen, 

toli tokia ankstyva viešnia? 
arčiau!

VERONIKA: Ačiū.. Mat, tarnystė, 
biu reikalu...

KATRĖ: Tai su kokiais reikalais
Sakyk?

VERONIKA: Atėjau pranešti Užbalių kaimo 
gyventojams, kad šiandie atvažiuos ku
nigėlis kalėdoti. Mat, vakar naujosios 
klebonijos grindis ploviau, tai nebuvo lai
ko. Tai šiandie kunigėlis iš ryto liepė 
bėgti ir pranešti. ,

KATRĖ: O, viešpatie! Taip ūmai, mes nieko 
nepasirengę...

VERONIKA: Kokio čia prisirengimo da rei
kia. Mes kaip kožną dieną kunigėlį ma
tom, tai taip pripratom, kad kartais ir 
ranką užmirštam pabučiuoti.

KATRĖ: Tu laiminga, Varut, kad prie kle
bonijos gyveni. Ar koks netikėtas grie- 
kas, tai tuojaus gali išsispaviedoti.

VERONIKA: Ką ten. Mes ilgai jų nelaiko- 
Tuojaus pasisakom kunigėliui. O 

duoda.
kokia laimė prie kleboni-

yra ir klebonijoj!
Varut! Gal srėbsi

Kadangi turčius krečia tik 
masiniai darbininkų išsijudini- 
mai, aldiečiai, beveik visi, tam 
tikruose rajonuose, namas 

i nuo namo, eikime su blanko- 
mis rinkti parašų.

O atėjus 1 rugpjūčio, masi
nė demonstracija ir Windsore, 
solidarume už tuos pačius sie=~ 
kius—prieš skurdą! Nusita- 
rėm dalyvauti iki vieno.

Spauda ir Literatūra

Paskutiniuoju momentu, Ka
nadą kaipo kapitalistinės sis
temos dalį ,ekonominis krizis 
žymiai supurtė. Tas atsiliepė 
į darbo klasę. Mat, alkis ju
dina jieškoti gyvenimo. Šis al
kanų besijudinimas už dau
giau duonos, drabužių ir t.t., 
skaudžiai gilia Kanados eks
ploatatorius. Pastarieji užsi
spyrė militarizmo metodomis 
izoliuoti skurdžius nuo kitų 
kontinentų, bent iš kur galė
tume gauti bent dalį tiesos, k. 
t., judamus paveikslus, kny
gas, laikraščius. . .

Mūsų draugai, kurie akyliau 
budi sargyboje, nelaukia iki 
reakcionieriai nuims paskuti
nį žibintuvą ir paliks mus tam
soje graibstyties. * Tad laiku 
sumanė išgvildenti apystovas 
ir susikurti žibintuvą ant vie
tos. Tai draugų Torontiečių 
'numatymas išleisti laikraštį 

. lietuvių kalboje, Kanadoje.
ALDLD. 214 kuopa'šitą su

manymą ėmė domėn. Plačiai 
apsvarstė ir daro žygius: Iš 
kuopos iždo aukavo $3; pa
vieniais aukojo: L. Svirplys $1, 
B. Butrimas 50c., O. Gindre- 
nienė 25c., ir P. Pargelėnas 
25c. Viso $5. Pinigai pri
duoti užrašų raštininkui per
siuntimui kur reikia.

Auka Nepaskutinė

Tuo klausimu tapo išrinkta 
ispecialė komisija iš trijų drau
gų : P. Pargelėno, J. Kaušpėdo 
ir K. Marcinkaus. Komisija 
kreipsis į visas vietines kita
kalbių organizacijas ir pavie
nius ir rinks aukas naujam 
laikraščiui.

Patogumo delei, leidimo ko
misijai patartina laikyti ryšius 
tiesiog su išrinkta komisija 
vardu: P. Pargelėnas, 243% 
Hickory Rd., E. Windsor, Ont

Kp. Koresp

me.
jis vis išrišimą 

KATRĖ: Tai sakau, 
jos gyventi.

VERONIKA: Visko
KATRĖ: Prašom sėstis,

įšilto viralo? Ar dar niekur negavai pus
ryčių?

VERONIKA: Kas čia duos.
KATRĖ (Į Stasę) : Įpilk, vaideli, šiltų barš

čiu bliūdą. (Pamačius Stasę skaitant kny
gą) Ar jau tave, vaikeli, piktoji dvasia 
apsėdo prie tos knygos? Nebeatsitrauksi?! 
Eik greičiau, įpilk barščių. (Stasė, bars
čią paduoda Veronikai ir išeina. Veroni
ka valgo.)

VERONIKA: Apsaugok viešpatie tas knygas, 
kaip jos jaunus žmones iš kelio išveda.... 
Ar negirdėjai, kaip aną nedėlią kunigėlis 
per pamokslą barė tėvus, katrie duoda 
savo vaikams visokias knygas skaityti. 
Sako, kaip tik jauni pradeda skaityti 
knygas, tai nebenori eiti į bažnyčią.

KATRĖ: Girdėjau, girdėjau, kur čia negirdė
si, Taigi ir aš ant savo Stasės baruosi 
už tas knygas. Aš sakau, tos knygos tur 
būt turi kokius nuodus, kad taip traukia 

prie

miglotasis veidas

V

Amunicijos Darbininkų Daina

Ką tas

tu,

DARBININKŲ TEATRAS

(Daugiau Meno 4-tam pusi.)

mama, 
Joje

kad
pro-

ži-
ap-

A$ suprantu, kas čia do 
Geografija.” 

reiškia

jaunus žmones, kaip girtuoklį 
degtinės.

(Tąsa bus)

me

Lietuva, žemė mano gimtoji! 
Apsiniaukus naktiniu ruku, 
Kiek fašistų budelių globoji, 
Kurie minta drąsuolių krauju.
Rustus tavo
Proletarui nešypso džiaugsmu!
Vien tik gaujos fašistų palaidos 
Isteringu klykauja šauksmu.
Neplasnoja ant tavo krūtinės
Laisvai raudona vėliava, 
Nes kietos vergijos grandinės 
Tave varžo, brangi Lietuva!
Nepraskamba laisvai Tarptautinė, 
Jei nebent komunaro širdyj!
Ir žmonės visi nusiminę, 
Jų laimė tik tavoj ateityj.
Bet klausyk! Tavo girių ošimai, 
Upės, lankos, laukai, ežerai— 
Skelbia laisvę! O jos atgimimui 
Darbininkų jati dirba būriai.
Ji išdygs ten, kur krauju nulieta!
Jau ir šiandien žymėjas diegai, 
Ir' bujos j galingus Sovietus— 
Išvysi raudoną vėliavą augštai.
Dings, kaip musės, pajutusios marą— 
Visos gaujos fašistų bailių;
O Smetoną, “galingąjį carą” 
Pasodins už geležinių grotų, s
Sveikinu aš tave širdyj proletarų, 
Kuriems šaukiant tave atlankysiu— 
Ir eilėse drąsių komunarų—:
Tau istorijos lapą su kardu rašysiu!

Palanta.

(Workers Theatre)
Už birželio ir liepos mėnesius “Dar

bininkų Teatras” (Workers Theatre) 
jau išėjo. Šiame numeryje telpa 3 vei
kalėliai ir geros kritikos.

Greitai užsisakykite platinimui. Vi
sas 100-tas kopijų yra Meno Sąjungos 
Centre. Reikia jį platinti ir skaityti vi
siem menininkam. Kaina 15c. Rašy
kite: V. Bovinas, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Kirijo eleison.” 
“Kristo eleison, Kirijo eleison.” 
’’Kristau, išgirsk mus.” 
“Kristau, išklausyk mus.” 
“Tėve, iš dangaus dieve.” 
(Užsiskaičius knygą nieko neatsako,

pamiršta.)
KATRĖ: (pamačius, kad Stasė skaito knygą) : 

Ar tu nepadėsi tos knygos, sterva. Aš 
meldžiuos ir giedu iš širdies, o ji gal ko
kią bedievišką knygą skaito!... Tai pa
sileidimas! Visai apkvaišo nuo tų kny
gų ! Man, žiūrėk, nuo šios dienos ne- 
parsineši nei jokios knygos! (ištraukia 
knygą). Iš kur tų ją gavai?

STASĖ: Pabilionis davė, sakė, kad labai nau
dinga knyga pasiskaityti.

KATRĖ: Tas bedievis^. .. Pabilionis, duos tau 
gerą knygą!
knyga (skaito antgalvį). 
Kas čia per “geografija?” 
žodis “geografija?”

STASĖ: (įtikinančiai) : Kad 
notum, kokia ta knyga gera,
rašoma visa žemė, visas svietas. Kaip 
kur kokie žmonės gyvena. Rašo, kad 
Šveicarijoj yra tokie augšti Alpų kalnai, 
ant kurių sniegas žiemą ir vasarą stovi.

KATRĖ: Mat, mat ko užsimanė, skaityti apie 
kalnus, apie sniegą! Ar tu nesupranti, 
kad ta knyga meluoja. Kaipgi gali būti 
sniegas ant kalno. Juk kalnas arčiau 
saulės! ' ■

STASĖ: Jeigu tu, mama, tokių knygų pa
skaitytum, sužinotum, kad jos yra geros. 
Tada nei man negintum skaityti.

KATRĖ: Palauk, aš sužinosiu, kas tas žodis 
yra “geografija.” 'Jeigu tik koks bedie
viškas, taip ir žinok, mergele, gausi...

STASĖ: “Geografija”—yra žemės aprašymas. 
KATRĖ: Mat, kas tau rūpi, apie žemę! O 

apie, dangų visai užmiršai! Su ta savo 
knyga man tik litaniją sutrukdėt

2—em indention
Tin tan, tin tan skamba plienas, 
Darbas eina naktis, dienas. 
Dirbtuvės suodžių tvane 
Juda žmonės, kaip sapne.
Kokią naudą darbas duos, 
Jei mūs plienas ginklu stos, 
Kad žudyti proletarą
Tokį pat, kaip šie ką daro ?
Fabrikantui duos milionus, 
Mums vergiją, naujus ponus, 
Kurie ves žudyt kitų 
Darbininkų pavergtų.
Darbininkus bosas varo
Gatvėn, kate mažiau padaro;
O paskiau ima kitus, 
Kad gaminti sau ginklus!
Bet nekvailas proletaras— 
Neprivers jo ir žandaras. 
Ir kai plienas ginklu stos, 
Prieš buržujus jį naudos!
Mūs gyvybės laisvas dienas— 
Teišgelbės ginklas vienas;
Tik ne karu, o audra 
Skriaudų keršto sukurta.
Tin tan, tin tan kalam dienas, 
Lai į ginklą virsta plienas.
Tuoj bus kova kruvina— 
Nes vergauti jau gana!

Palanta.
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MENO SKYRIAUS DALIS
Kaip Darbuojasi Sovietų Cirkas

Sovietinis Cirkas pradeda atgimti naujoj 
Jyasioj, naujoj kūryboj. Jisai keičiasi, kaip 

’ kiti meno kūriniai. Pirmu sykiu savo is
torijoj jisai priima charakterį klasinio po
jūdžio. žinoma, senovinis cirkas turėjo sa- 
Ųo tradicijų iš pirm-revoliucinių laikotarpių.
Bet šios tradicijos tampa perkeistos. įvy
ko, taip sakant, persilaužimas, atsinaujini
mas linkui naujų sąlygų, naujo gyvenimo. 
Sovietų akrobatai gali taip jau vikriai, pa
vojingai ir sujudinančiai žaisti, neblogiau už 
kitų šalių akrobatus. Bet jų vikrūs žais
lai, lošimai surišti su nauju gyvenimu.

Revoliucinė Pantomima

Delei pavyzdžio, paduodame šį vaizdelį 
iš vieno perstatymo, kuris vaizduoja vieną iš 
pavergtų kolonijų kur nors Azijoj.

Paleidžiama stipri elektros šviesa į patį 
centrą didelės arenos. Ant scenos matosi 
šimtai klounų, apsirengusių kaipo darbinin
kai, pirkliai, šokikai, turistai, vertelgos, po
licija ir vergai, kurie vaikščioja išilgai are
ną. Girdisi šiurkštūs balsai vietinių gyven
tojų : arabų ir musolmanų, kurie prekiauja 
šilku ir variu. Matosi didelis karavanas, 
paskiaus kupranugariai, sunkiai apkrauti 
dideliais šilko pundais, traukia linkui dirb
tuvės, kuri matosi skersai gatvės. Paskui 
šį karavaną, eina didelis būrys apskurusių 
darbininkų. Darbininkų veiduose matosi
skausmai ir agonija nuo sunkaus darbo naš
tos ir bado. Viename būryje darbininkas
nuo didelio persidirbimo ir bado apalpsta, 
bet žvėriškas boso sargas, be jokio pasigai- 

- Įėjimo, pradeda mušti šį darbininką su il
gu botagu. Jo sandraugas, nepakęsdamas 

•tokio pasielgimo, užsistoja už savo drau
gą. Tuojaus visi darbininkai sukyla. Gir
disi šiurkštūs, pikti darbininkų balsai. Bet 
jie be jokios vadovybės, nežino, ką daryti. 
Tik staiga iš tarpo darbininkų pasirodo su
sipratęs darbininkas, kuris su savo karšta 
kalba kviečia prie kovos už savo teises. Bet 
kaip ir visose darbininkų kovose, pasiro
do ant scenos taip vadinamas “taikytojas,” 
apsirengęs, kaip Indijos Ghandi, kuris sa
vo minkštais, švelniais žodeliais kviečia prie 
taikos.

Trys metai atgal Maskvoj tapo įsteigta ne
paprasta mokykla vardu ‘Cirkinė Technika.’ 
Ji lavina naujų darbininkų, artistų delei 
daugelio organizuotų perstatymų visoj So
vietų Sąjungoj.

Po vadovybe'Komunistų Partijos ir Jau
nųjų Komunistų Lygos, ši mokykla padarė 
smarkaus progreso verbavime naujų moki
nių, kurių dabar randasi virš du šimtai. Mo
kinama tris metus apšvietos. Būtent: poli
tinės apšvietos, fizikos, matematikos, dikci
jos, fizinės kultūros, vaidinimo, akrobatikos, 
magikos, ir muzikos.

Naujos mokyklos instruktorius paskirtas 
senovinio cirko vedėjas, kuris turi gerų paty
rimų technikos moksle. Tai šitaip darbuojas 
Sovietinis Cirkas linkui naujo gyvenimo, pa
dėdamas darbo masėms varyti pirmyn pra
dėtą didįjį socialistinį darbą.

D. K—tis.

Penkmetukę Baigiant

Statyba, kaip sodnas 
Pavasary, žydi, 
Bujoja plačiai 
Socialistinis ūkis, 
Ir klasinis priešas 
Su baimę pavydi, 
Kad sekasi baigt mums 
Sava penkmetukė.

Ir nors “kultūringa” 
Europa vis dūksta, 
Keliauja bauginus 
šešėliais sunkumų— 
Mes matom: Kuzbaso, 
Magnitkalnio rūksta 
Augšti kaminai— 
Sutirštėjusiais dūmais.. . .

skaitos. Veikiausiai šią kny
gą perskaitys visi organizaci
jos nariai.

Spaudos piknikai! jau suor
ganizuota didžiulis busas, ku
ris ima 40 važiuotojų ir apie 
desėtkas automobilių važiuos. 
Tad iš Norwoodo darbininkiš
kos spaudos piknike bus vir
šaus šimto žmonių.

SLA. 131 kp. piknikas ne
vykęs. žmonių mažai. Bar
nių ir riksmo daug. Liepos 
3-čią d. SLA. 131 kp., tikrų 
fašistų kontroliuojama, turėjo 
nurengus pikniką. Nors ren
gėjai uždyką su troku vežė I 
žmones, bet \piažai kas važia
vo. Viso labo žmonių suva
žiavo 50 ar 60 ypatų. “So
či a 1 f a šistiški” republikonai 
smarkiai rėkė ant fašistinių 
tautininkų, kam pastarieji ne
įleido Bagočių į SLA. prezi
dentus. Tautiški fašistai drą
siai atrėžia, kad “neįsileidom 
ir neįsileisim.” Nors tuose 
betvarkiškuos ginčuose dau
giau logikos buvo pas social-re- 

i.publikonus, bet aiškiai matyti,I 
kad, Babilai, Pratašiai ir Bla- 
ziai SLA. organizacijoj yra tikjn (L; ■ ■
kaipo “burdingieriai.” O rei-' 995 N 
kalui prisiėjus fašistai duris 
jiem parodys iš SLA., nes tas ne 

| yra gerai gyvenime patirta. ,)et 
i Fašistai su socialfašistais skai
tėsi, kuomet jiems reikėjo tal-

yra organizacijų, kurios siun
čia delegatus, eikvoja pinigus, 
o delegatai sugrįžę nei žodžio 
negali pasakyti iš seimo nu
veiktų darbų. Visas raportas, 
kad turėjau “good time.” Aiš
ku, kad visi klausovai tik pa
sijuokė iš tokių delegatų, o la
biau iš jų “raportų.”

F. M. Bedarbis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kuopos susirinkimas 

įvyks utarnike 12 liepos. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turime svarbių rei
kalų apsvarstymui. Taipgi reikės 
išrinkti delegatus į ALDLD 15 Aps- I 
kričio konferenciją.

Sekr. J. Bagdonienė.

PHILADELPHIA, PA.
Kompartijos Lietf rakei ja šaukia 

svarbų susirinkimą 9 d. liepos, ru
sų name, 995 N. 5th St., 8 vai. va- 
kare, šis susirinkimas yra šaukia- I 
mas tikslu prisirengimui veikti pre- l 
zidentiniuose rinkimuose. _ ia bus
diskusuojama kompartijos rinkimų 
platforma. Į. rinkimų kampanijų'turi , 
stoti visos darbininkų organizacijos, j 
k. t.: ALDLD kuopos, LDSA kuopos į 
ir pašai pinos draugijos. Tokių (Irau- ! 
gijų komitetai ar atstovai turi daly- ! 
vauti šiame susirinkime. Taipgi 
ALDLD 6-to Apskričio ir LDSA 5-to 
Rajono komitetai yra kviečiami da
lyvauti.

Da- 
rei-

sei-

Susirinku darbininkai su panieka atmeta 
to “geradario” kalbą. Kada šitas negelbs
ti, pasirodo ginkluota policija, kuri begai- 

“Testingai pradeda mušti darbininkus. Darbi
ninkai narsiai kovoja, bet galų gale darbi
ninkų sunkios kovos laimi, užima dirbtuvę.

Tai šitaip Sovietinis Cirkas duoda darbi
ninkams pavyzdį konkrečiu parodymu, kaip 
reikia kovoti už savo būvį. Sulyginkite ka
pitalistinį cirką su Sovietinių. Matysime, 
kad kapitalistiniam matome tuščias pamėg
džiojimas ištvirkėlių kapitalistinių bernų. 
Jame neduodama jokio supratimo, apart 
pigios propagandos apie kapitalistinį surėdy- J 
mą.

Nauja Dvasia Cirko Arenoj
4

Šiandien tenai matoma manifestacija 
naujos dvaąios cirkinėj dailėj. Klaunai su 
savo mimika satirizavo bėgančias kapitalis
tines įstaigas. Bet dabar pirmu sykiu sa- 
tirizacija priima, tikrą klasinį charakterį. 
Ten dabar satirizuojama ne tik darbai pasiro 
dančio biurokratizmo bile kurio Sov. įstaigoj, 
dirbtuvėj bei konstrukcijos darbuose, taipgi 
satirizuojama ir svarbūs pasauliniai įvykiai 
iš klasinio taškaregio. O tokie reiškiniai mo
kina žmones taisyti savo klaidas ir priim
ti pasčtulinius įvykius iš klasinio taškaregio.

Įvykinimui tos naujos dvasios ir kūrybos ! 
tapo suorganizuotas “Sovietinis Cirko Trus- i 
tas”- po direktyva Krasowskio.

Draugas Krasowskis, tai pirmas marksis- Į 
tinis cirko direktorius pasauly. Jam 
geriausios darbui perspektyvos.

Akrobat’nė Mokykla
Prieš revoliuciją, senojoj Rusijoj, buvo tik 

keli cirkai. Didžiuma artistų ir vaidintojai 
buvo importuojama iš kitų europinių ša
lių. Šiandieną Sovietų Sąjungoj randasi 
140 cirkų ir 85 nuošimčiai vaidintojų, ar- 
tistų-lošėjų yra vietiniai piliečiai.

pražuvo, 
bedarbės 
ir nebuvo.
tokių

duota

Kasdien vis daugiau 
Stalingrado gamykla 
Stipriausių plieninių 
Mašinų padaro, 
Kur buvo vien tyrlaukiai, 
Tuščios ganyklos,— 
Ten traktoriai rėžo 
Milionus hektarų.

Bernai ir biedniokai, 
Valstiečiai vargingi 
Sau tveria drąsiai 
Vis naujus kolektyvus, 
Nebegręsia jiems
Tasai amžinas jungas, 
Kai dvaras ir buožė 
Iš jų čiulpė syvus.

Statyba plėtojas, 
Bedarbė 
Tarytum 
Pas mus 
Sulaukti
Pasekmių neregėtų 
Pavyko vienai 
Tik šaliai Sovietų!

Atminkim, jog ten, 
Anapus barikadų, 
Kasdien vis didėja

\ Išalkusių minios,
Jos kenčia nedarbą, 
Ir šaltį ir badą— 
Slankioja gatvėms, 
Neturi nakvynės.

Veltui gaivalai
Kapitalo dar rengias 
Sugauti darbininkus 
Panaujintu tinklu, 
Vis plaka smarkiau 
Revoliucijos banga, 
Visur darbo masės 
Jau tveriąs už ginklo.

Jos stoja į kovą, 
Jų tūkstančių būriai 
Siekimuose mūsų 
Sau pavyzdį rado, 
Jie tiki mūs darbui, 
Pri jaučia ir žiūri 
Į mus, kaip į savo 
Udarną brigadą.

Viskaras.
(Raudonasis Artojas)

NORWOOD, MASS ipanijai. , Aukauta varde ALD 
ILD. 9 kp. Raportai priimti ir 

ALDLD. 9- Kp.. Stoja | Rinki-' išri"kta Por* drau«f k“r‘e ejs 
v . rinkti piliečių parašų del uz-

mV Kampaniją uz Komun.stą d Komunistų Partijos
Part-joa Platformą .r j kandidatų ant Mass. va]stijos

Kandidatus j ba]oį-o
Liepos 3 d. įvyko ALjDLD. i Taipgi išrinkta pora draugų 

9 kp. susirinkimas. Narių da-j (Misevičia ir Grybiehė), kurie 
lyvavo vidutiniai, buvo išduoti padės suorganizuoti busus va
du raportai iš Komunistų Par- žiavimui į spaudos pikniką, 
tijos sauktų konferencijų del kuris atsibus 10 d. liepos (Ju- 
rinkimų kampanijos. Dalyva-'ly), Worcester, Mass.
vę konferencijoj draugai au-| Taipgi išrinkta draugai, ku
kavo $4 Partijos rinkimų kam-'rie išrinks metines duokles iš

(161-162)

NEWARK, N. J.
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One Way
2.00

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

4.00

WILKES BARRE, PA.
I Nedėlioję, 
; Barre Aido Choras rengia didelį iš 
; važiavimą:
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ELIZABETH, N. J.
Pikniką rengia LDSA 4 kp., nedč-

nio Parke, Meadow Grčve, Division 
Cranford, N. J. Pradžia 

dieną, įžanga 25c. ypatai.
(161-162)

kur reikės suktis. Tėmykite gerai 
kur ženklai ant stulpų.

Komisija.
<160-162)

KOMISIJA.

Ju_

NEW BRITAIN, CONN.
Piknikas su Programa

Rengia Vilijos Choras ir^Simfoni- 
jos Orkestrą, nedėlioję, 10 d. liepos, 
(July), Wilson Station Pavilion Par- ! 
ke, Newington, Conn. Prasidės 2 į 
vai. po pietų ir tęsis iki vėlai nak- ; 
čia. Visa apielinkė jau tą gerai ži- i 
no, kad Vilijos Choras ir Simfonijos ' 
Orkestrą savo parengimuose . publi-j 
kai duoda naujos dailės ir tinkamu į ____
prisirengimu užganėdina publiką.! lioje 10 d. liepos (July), 1\ Vai’čio- 
Taigi ir šiame išvažiavime visi čia i ; " ’ • - -■ • -
atsilankę liksite užganėdinti ir sykiu A.ve., Cranford, N. J. Pradžia 12 
mūsų dailininkams priduosite cnergi- i vai. 
jos toliau darbuotis, progresuoti dai- ! 
lės srityje.

Užprašo Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro pusmetinis susirinki 

”į, 
8 vai. vakare, 
5th St. Tai bus svarbus su- | taipgi graži 

nes delegate iš AIJ>MS. ' pasivažinčti 
jsduos raportą laipgi inksniinti. 
ir visose atsilankykun, Q pavalgyt 

Kelrodis:
Park, važiuoti po tiesiai, pavažiavus 

i tolyn, reikia laikytis vis po tiesiai 
į iki pamatysit ženklus ant stulpų,

si rink imas,
suvažiavimo

tik visi
ir naujų narių atsivestom.

L. Choro Sekr. Potienč.

10 d. liepos, Wilkes
>“ I 

Weeny Roast” Čum- j 
liepos (July) j mings Pond., netoli už “Fern Brook”, I 
Rusų name, | bus gardžių valgių ir visokių žaislų, 

vieta maudytis, laiveliais' 
ant ežero; ir taip pasi- i 
Tikietas tik 50 c. ypatai, ; 
kiek tik kas norės. 
Privažiavus Fern Brook

CLEVELAND, OHIO
LDSA. 24 kuopos susirinkimas 

j Įvyks 13 liepos, trečiadienį, 7:30 vai. 
Į vakare, Lietuvių Darbininkų svetai- 
■ nėję, 920 E. 79th St. Visos narės 
atsilankykite išgirsti raporto iš pra
eito šios organizacijos seimo.

K p. Org. M. Valentą.
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Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, *

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

Philadelphia
ROUND TRIP

HOURLY 
EXPRESS 
SERVICE

BALTIMORE 
BOSTON ____
WASHINGTON 
RICHMOND 
PITTSBURGH 
DETROIT ____
CHICAGO ___
ALBANY and TROY

ROUND TRIP ___________5.00
KAINOS ROUND TRIPSŲ

0 Labai Smarkiai Nužemintos *

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St., CHickcrins 4-1600

kos prieš darbininkus, 
bar socialfašistai jau nęra 
kalingi.

Davė raportą iš SLA. 
mo ponia Jurenienė—Tuma-
vičienė ir Jurėnaitė. Taipgi, 
p. B. Tumavičius. Visi vienos į 
šeimynos. Tumavičiėnės ra-j 

> portas, kad viskas gerai buvo, j 
“socialistai” nugalėti, kad na- j 
rių balsavimas nieko nereiš-i; 
kia del fašistų. Gali nariai į K^da, 
būti visi prieš juos, bet fašis
tai, kuriuos sudaro ] 
vertelgos, daktarėliai, advoka- 

•tėliai, suvažiuoja savo lėšomis 
ir su narių nuomone kaip no
ri, taip ir pasielgia. O jeigu 
kurioj kuopoj nariai nerenka 
advokato ar d'aktaro į dclega- j mo 13 kuopos susirinkimas įvyks 10 
tus, tai tokis tojaus pasiskel

bia pats save esant kuopa ir . 
važiuoja, kaipo delegatas.

P. T. tokių delegatų labiau
siai reikalinga ir juos priima, 
kaipo teisėtus delegatus. | 

Jurėnaitės raportas buvo to- ( 
kis: “Buvau seime. Viskas 
labai gerai, turėjau daug 
“good time.” Važiuočiau, kad 
ir kas metai.” (Jurėnaitė at
stovavo Dorchesterio jaunuo- ; 
lių kuopą). Tai tik, sakau, iri

pasiturinti | žinom
. i mėto
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NEWARK, N. J.

—i--------------
NASHUA, N. H.

Kurie pasimokėję už busą ir kurie 
j dar nepasimokčję, o norite važiuoti 

spaudos pikniką, susirinkite 9:30 
ryte, nedėl., 36 High St. Lis ar pa- 

, važiuosim vis vien. Nes ten 
a puiki svetainė ir bus gana pa- 

. Kurie važiuosite savom ma- ' 
, būtu gerai, kad atvažiuotu- 
int 36 High St., iš čia visi kar

tu važiuotume į pikniką, į Worces- i 
torį.

V. Vilkausiąs. i

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni-

10:30 vai. ryte, 
29 Endicott St.

nes yra svarbių r ei 
aptarimui.

Org. H. S.
(161-162)

ci. liepos, ..... 
Svetainėje, L..', 
riai susirinkite 
kalų

Lietuvių 
Visi na

PLYMOUTH, PA.
I.DS 60 kuopos susirinkimas įvyks ! 

.11 dieną liepos, 7 vai. vakare, 118 ■ 
Walnut St., Plymouth, Pa. Visi na
riai malonėkite ant šio susirinkimo 
atsilankyti, nes yra svarbių reikalų ! 
aptarti. Gavome mokesčių knygeles, Į 
tai galėsite pasiimti jas ir užsimokė
ti.

Rast. J. Kazlauskas.
(161-162) |

iiiieiHgm

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU A VE. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie- 
Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy- 

} BAKING, Keptuves DUONA, 
geri, duona visuomet šviežia ve- 

žam į storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. I 
miestus.

' nam. Kas noi 
kit SCHOLES hili! . »If Mūsų miltai g

~-- y --- —j —X--------
Siunčiam per pačtą ir į kitus j į 

'V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas. .

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N Y Phone stagg 9645

Pirmas Didžiausias
nBiHsitiamoiiioiiiouisiiiai

Metinis Piknikas
RENGIA NEWARKO KETURIŲ DARBININKIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄRYŠIS

Nedėlioję, 10 <4. Liepos-July, 1932
Pradžia 10 Vai. Ryte, Ant Fen ske Grove, Livingston, N.I

dar nepasimokėjusių narių. 
Jie prirašinės ir naujus narius. 
Reikia pažymėti, kad šiais me
tais daug anksčiau pasimokė- 
jo nariai duokles. Rodos, tik 
pora yra nepasimokėjusių. 
Šiais metais gauta du nauji 
nariai ir dar matomai gausim 
keletą. Todėl ALDLD. 9 kp. 
šiais metais narių skaičium vir_< 
šys pereitus metus.

šiame susirinkime nariai ga
vo po naują knygą “Religija 
ir jos Socialė Reikšmė.” Kny
ga gera ir patraukiančiai

o

o

o

“o

O

□21

n ■ ' ir Draugai darbininkai! Šis piknikas turi būt vienas iš didžiausių šioje apielinkėje, nes tai bus jau pas- 
Drauges aros sezone jr vienas iš įvairiausių. Čia dainuos Sietyno Choras ir bus prakalbos bėgančiais šių 

Rūtinis sw . thino-i ir draugijų reikalais. Bus ir geri, visai nauji muzikantai, kurie grieš įvairius šokius. Salė 
dienų Klausimais, u - ■ j ru ir lytu
dlBūkite ^įn/vkos^ajikst ’̂ir^iesiveškif valgių iš namų,nes turėsime čia Įvairiausių, kokių jūs namuose neturite. 

Taigi bus ja^yt Vnvo ^ašlnu^mes paėmėm busą; už 45 centus nuveš ir parveš; 2 vai. po pietų išeis nuo Broad St.
Kurw netUplte. s<hf l f ; iaiką nes busas nelauks ilgiau. Praeitą syki kada buvo Sietyno Choro piknikas, tai daug Washington Paric b^B 1 Ta.g>. vLsa valan(?a vėliau y

žmonių nesp j < nanome ]<ad šitas laikas nėra vėlus ir galima apleisti ir ant tyro oro ilgiau pabūti, nes darbinin- 
2 valandą. < nritreria suteršto oro ir dulkių per dienų dienas mieste.
kas žmogus ytenk< - i^g k apiaikšme iš Sovietų Sąjungos didelį “keną” labai skanių saldainių (kendžių), 
kurios ^aip ir kvepia taip iš tolo, o jau jų skanumas puikiausias. Taigi ruoškitės visi ir užtikrinam kad būsit pil
niausiai, užganėdinti. Visus ir visas kviečia

n
S 
i 
n
ra
n
I 

2 
2
2
2
n
2 
i 

2
2
M

IIEIIIBIIIBIIieillSllieilieil|OHieillEIIIEHIEIIIOIIIOUlOinomOmO»HSHIS>»PIIIBmS»iBHISHIDHIG»HtrT



k

• ^K1<*'W^I'*B-'V^>—^"KT— -U-——-i^fcj--------------------------- ---------- --------------  ---------- ------ -- ------------- - - _ _   _      . . _ _ _ ..... ........ -. - ■ - -   - ■-■ - - -- ____ ____ a

\ '■ ' ■’rfRRF'?T.„....

šeštadienis, Liepos 9, 1932
r, Į ' ••*!*’ '

Puslapis PefiEtas

“KELEIVIO” IR JO ŠALININKŲ ROLE TARP 
MONTREALO LIETUVIU DARBININKU

(Pabaiga)
Primetimas dirbantiems to

je daugijoj nariams “kaulas 
komunistų gerklėje’’ yra šlykš
tus šmeižtas. Jeigu tie drau
gai darbininkai dirbo, stengė
si draugijos gerovei, o atsira
dęs viršminimai “iiuprogresa- 
vęs” asmuo šmeižia juos, tai 
labai apgailėtina, del tokio 
pasidarbavimo šmeištams. Ne
apsieidamas vien savo draugų 
šmeižimu, stengiasi apšmeižti 
ir kitas darbininkiškas orga
nizacijas. Sako: “Nes jie 
per pastaruosius metus nusi
bankrutavo finansiniai ir na
riais.”

Jeigu tokią nuomonę tamsta 
turi apie darbininkiškas orga
nizacijas, tai labai klysti. Kad 
veikimas šiandien daugiau po
žemyje, nes vengiama provo
katorių, tai p. Z. Janauskui 
rodosi “nusibankrutavo.” Pa
tartina mesti tą nuomonę, kad į 
darbininkų organizacijos eina 
prie bankruto ar pavergimo 
kitų organizacijų bei jų iždų, 
ir tokį šmeižimo būdą nevar
tok, nes nepavyks darbininkus 
tuomi apgauti ir sukelti nuo
monę prieš darbininkiškas or
ganizacijas.

Primetimas kitų organiza-! 
cijų nariams, kad jie būk tail

' tadarius.” Bet jeigu nori, kad 
jūsų “Keleivis” niekuomet ne- 

: suplyštų, tai patarčiau kiek- 
1 vieną savaitę nusiųsti . “K.” 
leidėjams po porą veršio odų, 
kad jie jums “Keleivį” specia
liai ant odos atspausdintų, tai 
tuomet nesuplyš, ir bus nau
dingas “Keleivis” kailiniams 
pasiūti.

Del skriaudžiamo nario, ne
norint išmokėti pašalpą su
žeistam nariui, kuris kapitalis
tui vergavo, išvykęs iš Mont- 
rcalo, primeti, būk drg. “K. 
ir jo sėbrai pirmi reikalavo, 
kad reikia laikytis konstituci
jos ir suspenduotam nariui pa
šalpos neišmokėti. Gi sekan
čiam susirinkime jau tas pats 
K. rėkia,- kad nežmoniškai pa
daryta ir pašalpa turinti būti 
išmokėta, neatsižvelgiant į 
konstituciją.”

Kiek man žinoma, tai drau
gui K. yra labai neteisingas 
primetimas, nes drg. K. kaip 
pirmame, taip ir antrame susi
rinkime stojo už išmokėjimą 
pašalpos. Tik skirtumas, kad 
pirmu kartu buvo labai neaiš
kiai ir dalinai pridengtai pers
tatytas susirinkimui nuotikis, 
todėl griežtesnių išstojimų ne
darė, bet balsavo už išmokė
jimą. O Z. Janauskas kaip

riu į TDA. ir kas mėnuo mokė
tų komunistams duoklę nuo 
kiekvieno nario po 5 centus.”

Apart melagingo pažymėji
mo vietoj 5 centų į metus 
Z. J. padaro 5 centus į mė
nesį. Kame čia tikslas tai da
ryti? Ir, man rodos, kaip tai 
darbininkas tiek užsispyrusiai 
gali kovoti prieš tai, kad dar
bininkai prisidėtų iš savo su-

....... .y—-.-.. .=

bai, kad juos gyvus kalėjimuo
se supūdytų ar išdeportuotų. 
Bet tokis kovos būdas prieš są
moningesnius darbininkus ne
patartina vartoti; nežiūrint, 

j kad jeigu ir “Keleivis” tai pa- 
i taria daryti.

Ateityje del nuoseklesnio 
darbo toje Draugijoje turėtu
me daugiau atkreipti domės į 
darbininkų lavinimosi klausi-

VIETOS ŽINIOS

mokamų draugijai mokesnių; mą, ruošiant prakalbas, pas- 
penkis centus į metus del pa-j kaitas, diskusijas, ir taipgi
rėmimo politinių kalinių, pū-i karts nuo karto turėkime susi- 
domų kapitalistų kalėjimuose, rinkimuose savitarpinės kriti- 
už darbininkų reikalus ,ir ba-1 kos. Tuomet mūsų darbas eis
dalijančių jų šeimynų, bei del 
kovos prieš persekiojimą viso 
darbininkų judėjimo? Z. J. 
kelia darbininkuose nuomonę, 
būk tai komunistų naudai ir 
dar padailina, “kad Limbi
niams tos mokestys eitų. Gė- ; 
da, tai sakyti!” Ir kame pras-

visais atžvilgiais geriau, kilu
sius viduryje organizacijos ne
aiškumus galėsime ant vietos 
išspręsti, o tas bus sveikiau 
mūsų draugijai ir bendrai vi
sai darbininkų klasei,

Angus.

Kovojantiems Šiaučiams Bū
tinai Reikia Pagelbos

NEW YORK.—Wm. Z. Fos- 
te r ir kiti nariai Darbo Unijų 
Vienybės Lygos komiteto at- 

.sišaukia į organizacijas ir pa- 
į vienius darbininkus, kad grei
čiausiai paremtų karžygiškus 
streikierius Millerio ir Gelle- 
rio čeverykų kompanijų. Siųs
kite aukas tuojaus šiuo adre
su: Shoe Workers’ Strike Re
lief Committee, 5 East 19th 

ISt., New York City. 
------- ------------  i

Bosas prieš Negrą 
i Vaikų Šelpimą

DAR VIENAS SOCIALDE- LONDON-.—Profesorių ir 
MOKRATŲ MALDAVI- ! rašytojų delegacija atsilan-MAS HINDENBURGUI | kė < Amerikos ambasado-

Į riaus Meliono ofisą ir bandė
BERLYN.—Kuomet fa- ipasimatyti su juo, kad pa

žįstai užpuolė socialdemo-1 re i kalavus paliuosavimo 
kratų buveinę Lindenstrasse Scottsboro jaunuolių. Bet 
ir ją apardė, tai socialdemo- milionierius Mellon atsisakė 
kratų vadai parašė Hinden- matyti rašytojų delegatus, 
burgui maldąyimo laišką, Radikališki anglai protes- 
kas jis juos apsaugotų nuo tuoja prieš nuteisimą mirtin 
fašistų. nekaltų jaunuolių.

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

Nedėlioję, 10 d. Liepos (July), 1932

eina į draugiją su tikslu griau-, 
ti ar kenkti draugijai, yra be 
pamato, ir šį užmetimą gal ne
bus tamstai galimybės įrodyti 
atsitikime, jeigu tie nariai pa
klaus viešai, reikalaudami įro
dymo. Vartodamas šmeižtą, 
kad tie nariai “drasko į salę 
ateinantį ‘Kei.’ ” ir “pradeda 
asmeniškumus kelti susirinki
muose,” neturi jokio pagrin
do; o jeigu tai pastebėjai, ko
dėl susirinkime neiškėlei, rei-j 
kalaudamas nubaust tuos “pik-

pirmame, taip ir antram susi-] 
rinkime stengėsi pravesti, kad 
tam draugui nebūtų išmokėta I 
pašalpa, nežiūrint, kad daugu-1 
ma reikalavo, kad būtų išmo
kėta.

Toliaus p. Z. J. labai ašaro- j 
ja, kad MLS. ir D. P. Draugija 
buvo pakviesta stoti nariu į 
TD Apsigynimą, sakydamas:; 
“. . .komunistai, palikę daugu
moje, (nors jų nei vieno ten 
nebuvo—A.) sumano, kad ši 
pašai pine draugija įstotų na

mė šio tamstos išsireiškimo: , ,0 _
“ši draugija yra darbininkiš- Kruvinoj! Cues
ka organizacija ir jos nariams; ya]^ja Darbuojas!
kalai: jie ėjo ir eis už darbi-] oANIIAGU. Sugrįžęs 01- j ųaitųjų bedabrių vaikams, 450 

.lės diktatorius Ibanez keti-iw. 53rd St. Tų namų savi- 
na įeiti į Davilos kabinėta. ninkas, nepakęsdamas, kad ne- 

;Tuo tarpu ‘Pirmos Socialis-. grų vaikai ten maišosi su bal- 
, tines Čili Respublikos” kru- tųjų vaikais, norėjo išmesti D. 
i vina valdžia skelbia, kad i T. Pagelbos virtuvę iš savo na- 

išvada • galutinai
“ ’ ] komunistinį judėjimą toje

. Bet, žinoma, tai bus 
j valdžios pasigyrimas, nes 

truks-š komunistinio judėjimo jokie 
kraugeriai nesukriušins. Ga-

ninku reikalus?”
Tenka pridurti: “jie ėjo ir 

eis,” bet Z. Janauskas stoja 
skersai kelio, kad jie neitų.

Baigdamas savo korespon
denciją, 
“Tad laikas padaryti jų bim . .
biniams jomarkams galą, kad j 
mūsų draugija galėtų ir toliau ' '•-------
dirbti kultūrinį darbą, 1 
m a d a r i ų n e t r u k d o m a.

čia nežinau, ką p. Z. J. ma- i Ii tik jam laikinai užduot
no daryti su savo 
“jomarkais.” Pats daugiausia 
atsižymi sukėlime tų “jomar- 
kų” ir pats rėkia. Kas per 
išskaičiavimas tai daryti? Ne
suprantama.

Tamstos vadinami komunis
tai, kurie ligi šiol daugiausiai

NEW YORK—Darbininkų 
Tarptautinė Pagelba turi įtąi- 

Į sius virtuvę penėti negrų ir

Philadelphia, Pą.
Tęsis iki Vėlumos

skelbia
sukritlšinus ■ rnų. Prieš tokį boso užsimoji

mą yra šaukiamas protesto mi- 
j tingus.

ir nuvaryti į pogrin
dinį gyvenimą.

toje draugijoje dirbo,, be abe
jo, ir dirbs, jeigu vedami į j 
Draugiją neaiškios reputacijos j 
žmonės juos neišprovokuos, ' 
sufabrikuodami apkaltinimus j Rytoj 
ir įduodami Kanados žvalgy-1

SUAREŠTAVO 150 
KOMUNISTŲ

SOFIA.—Bulgarijos val
džia suareštavo 1.50 darbi
ninku komunistu. Dar te
beina masinis medžiojimas 
revoliucinių kovotojų.

visi būkite LDS. Ikp. 
Išvažiavime, Forest Parke

Mass. Spaudos Piknikas1 A A

Rengia Mass. Valstijos Darbininkiški] Organizacijų Apskričiai, Naudai 
‘Laisves,’ ‘Vilnies’ ir ‘Daily Workerio’

r

Namą Budavojimo 
Pramonės Smukimas

i NEW YORK. — Queens 
i paviete per birželio mėnesį 
projektuojamų namų staty- 

' mas tebuvo už $1,218,226. Gi 
pernai per- birželio mėnesį 

: buvo pastatyta naujų namų 
j už $8,322,231. Vadinasi, 
j šiame paviete namų staty- 
■ mo pramonė sumažėjo per 
i vienus metus ant 85 nuoš.
I

VYTAUTO PARKE
Hulmviile Pike ir Galloway Road

Prasidės 10 Valandą Ryto ir

Lenku Karo! Sbičko. Dai-

JONAS BAGOČIUS

Pagarsėję Kumštinin

kai ?r Ristikai, Risis Ne-

nuos Lyros Ciyoras ir Bus 
i ,

Įvairių Kitų Programos 

Pamarginimų, Kurių čia 

Visų Negalima Surašyti.

Bagočius su Drūtuoliu

pergalimas Drūtuolis J.

KELRODIS: 
atvažiuoti iki Frankford Ave. 
No. 66 City Line ir važiuoti 
busas nuveš iki parko. Su 
Avc. dar už Holmesville Pike
nyčios, važiuok -tiesiu keliu po kairei už pusantros mailės rasite 
Vytauto Parką.

DALYVAUS:

---------------------------------------------------------- -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Važiuojant gatvekariu iš visų miesto dalių reikia 
ir Bridge Station, čia imti karą . 
iki galo, čia atvažiavus, pikniko 

automobiliais važiuokite Frankford 
už antrų tiekių svičiaus netoli baž-

i Ex-Kareiviai Demonstruos

Nedėlioję, 10 Dieną Liepos-July, 1932

i prieš Kongresą
_________________

WASHINGTON.—Liepos 
9 d., šiandien, po vadovybe 
Ex-Kareivių D a rbininkų 
Lygos veteranai demons
truos Pennsylvania gatve ir 
paskui trauks prie kongre
so rūmų. Statomi du reika
lavimai: 1. Valdžia turi tuo
jaus aprūpinti veteranus 
maistu, drapanomis ir pas- 

i toge. 2. Kongresas turi nu- 
i tarti išmokėti ex-kareiviam 
j bonus.

OLYMPIA PARKE,
SOUTH QUINSIGAMOND AVENUE, ■ ■ ' wdllCESTEK, MASS.

Pradžia 10 Valandą Ryte

iFinliandija Pasirašė Sutartį 
Su Sovietų Sąjunga

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer-

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

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

<♦>

<P

<♦>

4>!

J. J. BAKŠYS

Žymus atletas risis su 

A. Kižu, taipgi pagar

sėjusiu ristiku

Dalyvaus Visa Naujoji Anglija ir Daugelis

Rengiasi net iš Brooklyno Vykti į šį

MILŽINIŠKĄ SPAUDOS PIKNIKĄ
A. BIMBA 

“Laisves” redaktorius sakys 
1 prakalbą šiame piknike

HELSINGFORS. — Fin- 
Į liandija liepos 7 d. pasirašė 
nepuolimo sutartį su Sovie
tų Sąjunga. Taip pat pasi
rašyta arbitracijos sutartis.

Panašios sutartys per So- 
■ vietų Sąjungą yra pasiūly- 
| tos Estonija.i, Latvijai ir 
I Lenkijai. Laukiama, kad 
neužilgo ir tos šalys pasira
šys.

MILWAUKEE, Wįs. — 
Kartu su visais reakcionie
riais 
vieto 
džios 
leisti 
romi
mokintis karinio muštro.

socialistai balsavo pa- 
taryboje, kad yisi val- 
darbininkai būtų pa- 
dviem savaitėm ir va- 
į nacionalę gvardiją

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos Į 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
ry.

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

6S S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J 
Tel. Trinity I-87ZI

ųasse

PROGRAMOS DALYVIAI: So. Bostono Solidarity Players; Sporto Grupe 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 Ball lošimas tarpe Brocktonp ir Wdįcesterio Tymų; Bos
ton ir Stoughton lenktynes 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!

Palengvina inkstų ir 
pūslės pakrikimus

Vyrai ii’ moterys, kurie turi silpnus inks
tus ar pūslę, dėlei ko prisieina tankiai keltis 
naktimis šlapintis, džiaugsis del geros žinios, 
kad Nuga-Tone suteikia naują stipruma ir 
pajėgą tiems organams. Jis sustabdo kėltmą- 
si naktimis ir sutelkia pailsintą, atgaivinan
tį miegą... Nuga-Tone yra pastebėtina gyduo
lė del silpnu svarbiųjų organų, nuo pilvo 
pakrikimo, nuo nervų ir praradimo stipru
mo ar svarumo... Milionai žminių per perei
tus Ū5 metus rado Nuga-Tone vertinga svei
katos gyduole, ir jeigu jus turite vieną mi
nėtų ligų, ar esate silpnos sveikatos, jūs tu, 
rite imti Nuga--Tone ir Vėl pasidžiaugti kom
fortais ir smagumais, kuriuos teikia gera 
sveikata ir stiprumas.
....Nuga-Tone yra pardavinėjamas aptiekinin- 
kų. Jeigu aptickininkas jo neturi, paprašyki
te' jj užsakyti iš savo urmininko. Neimkite 
substitutų. Jokie vaistai negali suteikti jums 
tos sveikatos ir stiprumo, ką Nuga-Tone pa
darys.

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mešlažarnės, 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 Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NĄUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

DR. Z1N S 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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KUR BŪSITE RYTOJ?
VIETINĖS ŽINIOS

PARDAVIMAI

mą.

PROGRAMA

TĖMYKITE!AIDIEČIAI,
Generalė

ne

it. ;

pas mane

A.L.P.M.S. CENTRO
LDS. Narys.

156

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

f

BROOKLYN, N. Y.

rinki-

Kailiasiuviy Streikai

NOTARY 
PUBLIC

ži- 
nu-

Vazis: po
Matuzai,

$2: Stanulis, 
Barkauskiene, 
II. Dennis, J.
J. Didžiūnas,

—Palauk, palauk, tai negali 
kaltinti visus narius. Tik Pru- 
seika ir Butkus nori sabota- 
žuoti. Darbininkai jau ir jiem 
priešinasi.

t 
| 

Įf 
i

&

tijos rinkimų platformų ir 
tokios klasinės darbininkų 

‘teratūros.

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Sercdoinis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

daimantua 
daiktų 
pigiau

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

L AIK- 
NA U- 

MADOS
PRIEINAMA 
KAINĄ

7 metai, kaip pasilaiko šis 
galima daryti puikų pragyv

169 Perry St. New York C

popiečiais 
į Coney 
ir pakvė- ■
Visi jie |

Telefonas i Btagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

suminėta, užsibaigė lygiai 
vai., išviso paimdamas tik- 
dvi valandas laiko.

Rep. V.

PARSIDUODA
Parsiduoda grosernč ir ‘ dc 

tessen krautuve už visai žema ki 
Jau

IŠRANDAVOJIMAI
DYKAI VIENAS MĖNUO

PASIRANDAVOJA 5 ir 6 kambariai 
visi su langais, yra vanos, atski

rai’dining room ir elektra, prie Ga
tes ir Broadway stoties, 729 Monroe 
St., Brooklyn, N. Y. Savininkas ant 
viršutinio floro, po kairei.

(161.-162)

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagysles, niežinti 1ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų jdegimo, yra gy

domi be
DR. O.PAJIEŠKOJIMAI

SU 19 METŲ patyrimo mėsininkas 
(butcher), kalbantis 5 kalbas jieško i 

darbo. Vladas Dumbliauskas, 309 I 
So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

(161-163) I

Visiems aukotojams širdin 
gai aciu!

LDS. 1 kuopos nariai kalba, ( Kuopos korespondentu iš
rinktas drg. Tamošiūnas.

Ir šis pavydingas susirinki- 
važiuoti'mas’ su daugiau darbų negu

u 
o
o

Šį Vakarą Visi j Coney Island Stadium 
Didžiausią Demonstracini Mitingą

šiandie 8 vai. vakare atsida
rys didžiausias masinis mitin
gas Coney Island Stadiume, 
kaipo masinis protestas prieš 1 
valdžios ir kapitalistų terorą, 
prieš streikų laužymus, prieš 
indžionkšinus, už bedarbiams 
teiktiną pragyvenimą kaštais 
valdančiosios klasės, ir prieš 
uždarbių kapojimus. Tai sy- į 
kiu bus oficialio užgyrimo mi
tingas Kom. Partijos kandida- 

’tams šioj rinkamų kampanijoj.
Visi lietuviai darbininkai, 

važiuokite į šį nepaprastą de 
monstracinį minių suplaukimą

Daugelis subatos 
ir taip sau važiuoja 
Islandą pasimaudyti 
puoti pajūrio oru.
vakare galėtų ir turėtų ateit į 
tą masinį mitingą, taipgi atvi- I 
rame ore. I

Visi kiti lietuviai darbinin- Į 
kai ir darbininkės taipo

raginta nariai važiuoti šiandie 
į Kom. Partijos kandidatų ir 
platformos užgyrimo didįjį 
mitingą, kuris įvyks šį vakarą 
Coney Island Stadiume. Pir
mininkas parodė nariams nau
ją meno žurnalą anglų kalba 
“Workers’ Theatre” ir pata- 

jo nusipirkti. Apart šio 
susi-

sigrožėti darbininkiškomis dai
nomis, vaidinimais ir muzika.

Gana jau tik savitarpėje de
juoti: kas čia bus? Važiuo
kite i šio vakaro masmitingą 
ir sužinokite, kokią išeitį iš da
bartinių vargų rodo organizuo
ti revoliuciniai darbininkai su 
Komunistų Partija priekyje-.

Nei vienas ši vakarą nepa
silikite namie! Visi į Coney 
Island Stadium !

Dainuos Darbininkiškų Cho- 
- rų Federacija, tame skaičiuje 
Aidas ir Freiheit Choras; vie
nu sykiu revoliucines dainas 

i trauks kokia 700 ar daugiau 
choristų. Bus revoliucinių or
kestrų muzika, proletariniai 
kovos vaizdeliai ir tt.

praktika visų 
pat minimų chorų sykiu bus daro- 

privalo vykti į šią demonstra-; ma šeštadienį, Coney Island 
ciją; pasiklausyti 
kurias sakys drg. W. J. Ford, 
negras komunistų kandidatas 
į Jungtinių Valstijų vice-prezi- 
dentus, ir Wm. W. Weinstone, 
kandidatas į senatorius; ir pa-

prakalbų,1 Stad iume. Prasidės lygiai 6 
vai. vakare. Toj praktikoj 
būtinai dalyvaukite visi aidie- 
čiai ir nei vienas nepavėluoki
te. Drg. Schaeffer vadovaus 
praktikai.

Policija Neduoda Teisės 
Vaikams Demonstruot

I Deportavimui Areštavo 
37-nis Bedarbius

Smagiausia ir geriausia vie
ta praleisti nedėldienį, liepos 
10 dieną, tai yra LDS. 1 kuo
pos išvažiavimas, šitas išva
žiavimas įvyksta Forest Parke,!
kur visuomet mūsų organiza- rė 
cijų būna išvažiavimai. Drau- žurnalo, pusėtinai tarp 
gai ketina ne tik patys būti ir rinkusių paskleista Kom. Par- 
dalyvauti išvažiavime, bet rei
kia ir kitus kalbinti, kad jame 
dalyvautų.

NEW YORK. — Valdžios ’ met įvyko “Laisvės 
agentai užpuolė bedarbius Tai pą, ar tai 
Majestic darbų suradimo ag- darbininkų judėjimo? 
entūroj ir areštavo 29, kuriuos kenkiate jam. 
žada deportuoti iš Amerikos, i 
Tą pačią dieną, ketvirtadienį, 
ateivybės agentai padarė ab- 
lavą ant žydų Hias labdarybėj 
susirinkusių bedarbių ir suė
mė aštuonis delei deportavi
mo.

NEW YORK. — Policija 
duoda leidimo vaikų ir motinų 
demonstracijai, kurią ruošė 
Suvienytas Vaikų Komitetas 
liepos 12 d. Buvo planuoja
ma demonstratyviai numar- 

___,iuot prie City Hali ir parei
kalaut visus bedarbių vaikus 
aprūpint maistu, drabužiais ir 
pastoge per vasarą. Policijos 
vyriausybė atsisakė duot tai 
demonstracijai leidimą todėl, 
kad, girdi, tokie maršavimai 
kenkia automobilistams, pra
eiviams ir abelnam judėjimui 
gatvėse.

Vaikų Komitetas atsišaukia 
į visas darbininkiškas organi-i 
zacijas, kad siųstų protesto 
rezoliucijas miesto majorui, 
feoard’ui of Aidermen ir poli-i 
cijos valdybai prieš tokį sau- 
vališką patvarkymą.

Sykiu su tuom pažymima, 
kad demonstracijoj būtų daly- j \ 
vavę ir daug negrų vaikų, ku-:. .
ne randasi skurdziausioje pa- , .._, .... v. . . i bedarbiu eilese.detyje ir kuriems mažiausiai; . ’ . , , ,/ . . . . . ,. _ . i parankos dabar laikomas ka-pasalpos teduoda miestines ir ., r .. ,. L _ ... , _ x . liejime. Kapitalistinėj tvarko-pnvatines labdarybės, taip . v ,f j ± je žmogus geras tik tol, kolkad negrųLvaikų miršta antra .... . . . ,.. . , . .. . ~ , turi pinigų arba įplaukų,tiek, kaip baltųjų. O ir bal- 1 _ ______
tųjų apie 25 procentai fakti-'p. m v n A C v* 
nai badauja, sulig pareiškimų |D. N. !• vl*g. barySlO 
daktarų, peržiūrinčių vaikus,,Konferencija Liepos 17 
lankančius pradines mokyklas. I r . ,I Vakarykščiam numeryj bu-

kad jie apleis Coney Islandą ir 1 
visas “partes” del šio išvažia
vimo. Ve kokios eina kalbos:

—Na, tai reikės i v * maudytis šį nedėldienį,—sako j cia 
vienas sklokininkėlis. ; 10

—Kaip tai, juk tu dar pri-jtai 
klausai prie LDS. 1 kuopos?’ 
—klausia nuoširdus narys.— Į 
Tad reikia visiems, kaipo na-j 
riams ir simpatikams, dalyvau- Aukos D. Workeriui ir Kom. 
LfiavinTsų organizacijos Mos Rinkimy Kampanijai, 

—Bet, kad yra ir kitas iš-1 SllfillktOS “L,” Piknike 
važiavimas,—nedrąsiai prabi
lo sklokininkas.

—Koks išvažiavimas, kur?
—Nugi, tai naujos draugijos 

išvažiavimas,—aiškinasi sklo
kininkas.

—O, tai tamsta kalbi apie 
naujų sabotažninkų išvažiavi
mą. Jie ir atsirado tam, kad 
sabotažuoti darbininkų organi
zacijas.

—Tai ne. Jie tai daro, kad 
padėt komunizmui ir darbinin
kų judėjimui.

—Cha-cha-cha... Na, vy
rai, tik jau nekrėskite juokus 
patys iš savęs. Juk jūs ren
giate tą pačią dieną savo iš
važiavimą, kuomet LDS. 1 kp. 
rengia. Be to, jūs rengėte 
savo piknikėlį tą dieną, kuo- 

piknikas. 
čia rėmimas 

Jūs i

Išbadėjęs Gydytojas Areš
tuotas už “Valkatystę”

NEW YORK. — Areštavo 
kaipo “valkatą” daktarą Otto 

: Goldie, 76 metų amžiaus, bu
vusį pasekmingą specialistą 
ausų, nosies ir gerklės ligų, 

i Visus jo sutaupymus nunešė 
Clarke Brolių bankas, suktai 
subankrutuodamas; o dakta- 

Į ras jau buvo persenas, kad 
’galėtų tęsti savo profesiją; 

pavargėlių, 
Jis net be

Per “Laisvės” pikniką buvo 
surinkta $49.61, pusiau Kom. 
Partijos rinkimų kampanijai ir 
pusiau Daily Workeriui. Drau
gai aukojo sekančiai:

Po 
$1: 
Mrs; 
kas,
kiančius, E. Divetzko, J. Cibir- 
ka, J. Karpavičius, J. Voleskis ; 
Dobilis $1.25; A. Lukys 77c.; 
po 50 cent. II. Kvedarą, F. 
Shinkus, P. Mingles, K. Klaus- 
tauskas, J. Senis, S.. Dareška, 
A. Ražanskas, J. Klimas, No- 
ruša, Vincas Karkinas, Smith, 
Stasiukaitis, P. Beeis; P. Ya- 
sulaitis 30c.; po 25 cent.: P. 
Frank, Z. Yuska, T. Sascek, 
C. Milen, Stasulis, J. Zablac-i 
kas, J. Brunzą, P. J., C. Ruda- 
vichius, D. šemedienė, C. Si
mon, J. Chirik, Marčulaitis, 
Bitermaniene, A. Bečienė, Mi
sevičius A., Kalokauskas J., j 
A. Balčiūnas, Damininkas, j 
Bolševikas iš Baltimore, 

! Kulbis, J. Į Barkauskas, šupe- 
—Jei taip, tai labai gerai, jnas, J Avison, E. Rudman, V.! 

Mes visi esame LDS. nariai ir, Naskauskas, G. Laukaitis, M. I 
turime‘remti savo organizaci- j Budricikis, F. Mazurka, K. j 
ją. Eime visi į šį išvažiavi- Snoski.
mą ir kitus kalbinkime.

—Gerai, aš būsiu.
—Ir aš būsiu. Visi būsime. 

Kitus kalbinkime, šalin sabo- 
tažninkai! BIU

RO SUSIRINKIMAS

Pavykęs LDS. Pirmos 
Kuopos Susirinkimas

Kriaučiai Užgiria Kom 
Partijos Platformą

NEW YORK.—šimtai___ ,
tos darbininkų entuziastiškame 
mitinge Memorial svetainėje, 
pereitą ketvirtadienį užgyrė 
Komunistų Partijos t rinkimų 
platformą ir pasižadėjo visais 
įmanomais būdais varyti kam
paniją už komunistų kandida
tus ir balsuoti už juos 
muose.

NEW YORK.—Streikuoja 
kalliasiuviai 14-kos dirbtu
vių, reikalaudami pridėt algų. 
Prasidedant naujam darbo se
zonui, dabar kairioji industri
nė unija pasmarkina kovą de
le! sąlygų pagerinimo kailia- 
siuviams.

Vakarykščiam numeryj bu
vo pranešta, kad Didž, New 
Yorko Darbininkiškų Organi
zacijų Sąryšio konfer. įvyksta 
nedėlioj, bet nepasakyta, ko- 

, kioj. šiuomi pranešimas da- 
Ada- Į pildoma, kad konferencija bus 

kitą sekmadienį, liepos 17 d., 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St. Pradžia 10 vai. die
ną. Visos priklausančios or
ganizacijos privalo išrinkti ir 
atsiųsti delegatus.

..................... . V.........

NEW YORKO APIELINKĖS 
ATYDAI

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

PIKNIKO KOMISIJA.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo pirma kuopa turėjo 
skaitlingesnį, negu paprastai, 
susirinkimą ketvirtadienio va
kare , “Laisvės” svetainėje. 
Susirinkime viešpatavo rimtu
mo ir solidarumo dvasia; įs
pūdis tokis, kad nariai įverti
na savo Susivienijimą labiau, 
negu bent kada.

Susirinkimui davė tinkamą 
raportą drg. J. Siurba iš LDS. 
pirmo seimo. Drg. R. Miza- 
ra raportavo apie klausimą vie 
nybės LDS. su Augščiausia 
Prieglauda Lietuvių Amerikoj.

Išrinkta delegatai į 'Didž. 
N. Y. Darb. Organizacijų Są
ryšio konferenciją liepos 17 
d. Taipo pat išrinkta kuopos 
delegatai į darbininkiškų ko
respondentų koferenciją, kuri 
įvyks liepos 15 d., ateinančio 
penktadienio vakare, Workers 
Centre, 35 East 12th St., New 
Yorke. Kitos darbininkiškos 
organizacijos irgi turėtų pa
siųst ten savo korespondenci- 
nius delegatus.

Nutarta pasiųsti protestas 
senatoriui Wagneriui prieš 
Dies deportavimų bilių su rei
kalavimu, kad senate jis bal
suotų už atmetimą to fašisti
nio sumanymo.

Pirmininkas drg. Bovinas 
paragino visus dalyvaut šios 
kuopos išvažiavime, kuris bus 
šį sekmadienį, liepos 10 d., 
Forest Parke; taipgi buvo pa-

Seno ir naujo Centro Biu
ro narių ir alternatų susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
liepos 10 dieną, 10 vai. ry
te, “Laisvės” svetainėj.

Visi draugai būtinai turi 
dalyvauti šiame susirinki
me. Kaip minėjau, turi su
sirinkti visi—buvę Centro 
Biuro nariai, nauji nariai ir 
alternatai. šiame susirinki
me reikės apkalbėti visi vei
kimo planai ir išrinkti įvai
rios komisijos. Taip pat rei
kės suorganizuoti ir pats 
Centro Biuras. Tad visi bu
tiniai dalyvaukite.

V. Bovinas, Sekr.

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys vyrui. Yra šėpa drabužiams; 
gdru apšildomas, galima pasigaminti 
ir valgį Mokestis $10 į menesį. Sa
vininką galima matyti apie 6tą vai. 
vakare, ant viršutinių lubų po kairei. 
206 Bushkwick Ave. Brooklyn, 
N. Y.

(160-1602)

LIETUVIU KOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, ‘‘Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.
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PERSHING HOTEL

S. South Carolina Ave.178

X
X

maudynes, 
pusėje, pa
kaluos že-

Iš hotel io tiesiai į 
Visi kambariai marių 
tarnavimas mandagus, 
mos. Prašome atsilankyti.

x

filurin
. 12th St.

ir 3rd Avės 
YORKE

nuo 10 iki 1 
4 iki 8
nuo 10 iki 2

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

. NEW
Valandos 

Nuo
Nedėliom i

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmia* ir chroniikat vyrų ir 

moterų ligai krnujo ir odai. 
Padarau ižtyrim* kraujo ir ilapuma.

DR. MEER
W. 44th St., Room 88? 

New York, N. Y.
Valandai Priėmimo i 

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

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

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BfELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

Mūsų IŠTAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS * DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų SALIU, ir iš čia 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1NĮ, AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIET/\ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I% MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENA^ JR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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1 Laikrodžiai, Deimantai ir 
; Auksiniai Dalykai
į Dovanom ar patys sau norėda- 
Imi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
• sipirksite.

j ĮVAIRŪS

I RODŽIAI
.JAUSI OS
I Už

I 
I Taipgi taisau visokius laikrod- 
| žius ir kitus papuošalų daiktus. , 
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
i Williamsburgiečiams, kuriems ■ 
• pertoli pas mane atvežti pataisy- 1 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius | 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ■ 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- ?

| kosite “Laisvėje.” i
VIKTORAS JANUŠKA į

127-17 Liberty Avė į
Tarpe 127 ir 128 gatvių į

I Richmond Hill, N. Y. J

JONAS STOKES
Fotografas

Siuorrd pranežu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
5J2 Marion Stn 
kam p. Broad-; 
way, Chauncey 
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
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

SKAITYKIT, PLATINĖTI
“LAISVŲ.”

•ĮBHigiliaillBIIIBI°]
o

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261 * i
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