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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik -

' Retežius, o Išlaimčsite 
Pasaulį!

Visi Sovietu Sąjungos laik
raščiai sausakimši žiniomis iš 
žemės ūkio ir industrijos fron
tų. Pavyzdžiui, palygink ♦Mas
kvos “Pravdą” su New York 
“Timesu.” Tik paviršutiniai 
akimis perbėgęs tų dviejų dien
raščių turinį, pamatysi milži
nišką skirtumą. Pamatysi, kad 
“Pravda” atstovauja jauną ir 
naują pasaulį, kur gyvenimas 
ir gyvybė visur verda. Gi 
“Times” reprezentuoja pūvan
čią kapitalistinę sistemą. 
“Timese” rasi žinias ne apie 
kūrybą ir progresą, bet apie 
draugijinius skandalus, saužu- 
dystes, biržoj spekuliaciją, smu
kimą pramonėj, bankrūtą ban
kų, graftišką sportą ir t. t.

Birželio 26 d. “Pravda” duo
da ilgą editorialą apie Sovietų 
žemės ūkį ir apie pavasarinius 
pasėlius. Su birželio 20 d. pa
vasariniai pasėliai pasiekė 94,- 
500,000 hektarų. Pilnai pasi
vyta pereitų metų pasėliai.

Kas svarbiausia Sovietų že
mės ūkyje, tai nauja bazė. Pa
sėliai parodo, kad ir žemės ūky
je socialistinis sektorius galuti
nai pralenkė ir nugalėjo priva
tinio žemės apdirbimo sektorių.

Pirmoj progreso vietoj stovi 
Sovietiniai valstybiniai ūkiai. 
Su birželio 20 d. jie turėjo ap- 
sėję 10,776,000 hektarų, arba 
102.9 nuoš. išdirbto plano. Gi 
pernai valstybiniai ūkiai tetu
rėjo apsėję 9,206,000 hektarų.

Paskui seka valstiečių kolek
tyvai. Pernai kolektyvai suda
rė 54.7 nuoš. viso žemės ūkio 
ir turėjo apsėję 58,641,000 hek
tarų. Gi šiemet jie sudaro jau 
61.50 nuoš. ir apsėjo 66,875,000 
hektarų.

Paėmus į daiktą kolektyvus 
ir valstybinius ūkius, jie suda
ro 82 nuoš. visų pasėlių. Va
dinasi, privatiškai valstiečių 
apdirbamas žemės ūkio sekto
rius susitraukė iki 18 nuoš.!

Štai kodėl su revoliuciniu pa
sididžiavimu “Pravda” gali pa
reikšti :

Šių metų pasėlių daviniai pa
rodo, kad Sovietų Sąjunga ga
lutinai apsidrūtino ant naujo so
cialistinio kelio, kad nulemiamą 
socializmo laimėjimą galima 
skaityt jau^ pasiektu.”

Kita “Pravdos” pusė pašven
čiama pranešimams iš industri
nio fronto. Kiekvienas pasise
kimas pabrėžiamas ir perstato
mas pavyzdžiu tiems, kurie nė
ra pravedę plano. Kiekvienas 
nepasisekimas bei trūkumas iš
keliamas aikštėn ir begailestin- 
gai iškritikuojamas.

į Maskvos automobilių fabrikas 
Stalino vardu birželio 19 d. pa
darė 22 automobiliu, birželio 20 
ir 21 padarė jau po 50 automo-i 
bilių, gi birž. 22 teišleido 32 
mašinas, birž. 23 pašoko iki 40 
mašinų. Kodėl šis nepastovu
mas? “Pravda” iškelia aikštėn 
ir nurodo, kad šis fabrikas ne
gauna automobilių dalių ir to
dėl nepajėgia išlaikyt gamybos 
reikiamoj augštumoj.

Leningrado popieros fabrike 
sėkmingai pradėta gamint po- 
piera iš durpių. Popiera bus 
tinkama laikraščiams. Galuti
nai .užbaigtas planas delei pa- 
budavojimo naujo popieros fab
riko prie pat Juodųjų jūrų, tar
pe Sukumo ir Batumo. Į me
tus duos 25,000 tonų geriausios 
popieros. •

Stalinsko geležies fabriko 
krosnis No. 1 pilnai išpildė ant
ro bertainio planą, duodama 
52,965 tonus čiuguno. pir
mą bertainį tepadarė 52,861 to
ną.

Gi Amerikos pramonėje teb
eina procesas smukimo. Užsida
rinėja dirbtuvės ir nauji tūks
tančiai proletarų atsiduria mie
stų gatvėse.
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ŠALIN IMPERIALISTAI NUO CHINIJOS SOVIETŲ—DEMONSTRUOKIME 1 DIENĄ RUGPJŪČIOEXTRA!
BERLYNAS.—Nauji Vo

kietijoj mūšiai tarpe komu
nistų ir fašistų. Paskelbi
mas karo stovio ir uždraudi
mas laikyti mitingus atvira
me ore nesulaiko darbinin
kų kovų. Po paskelbimui 
naujo įstatymo jau kilo ke
li susikirtimai tarpe koyoz 
j ančių klasių.

Tik per mėnesį laiko jau i 
žuvo šiose kovose 100 as
menų. O 1,125 asmenų su
žeista. Valdžia palaiko fa
šistus. Darbininkų masės 
remia komunistus.

GENEROLAS MA PLA
NUOJA OFENSYVĄ

HARBINAS.—Švedų laik
raščio korespondentas kal
bėjosi su chinų sukilėlių va
du, generolu Ma, apie Man- 
džurijos padėtį. Šitas gene
rolas pareiškė, kad jisai vėl 
pradės karą 'prieš Japoniją, 
kuomet tik tai bus jam ga
lima.

Lenkijos Fašistai
Teisia Darbininkus

VARŠAVA. — 32 darbi
ninkai buvo teisiami tik už 
tai, kad valdžia manė, jog 
jie priklauso prie organiza
cijų, kurios yra Lenkijoj 
slaptos. Tokios organizaci
jos, kaip Tarptautinė Rau
donoji Pagelba Lenkijoj yra 
nelegalės.

Vienas darbininkas nutei
stas kalėjiman ant 6 metų 
prie sunkių darbų, o kiti 
kiek lengviau. Iš jų 12 dar
bininkų nuteista po 6 metus 
kalėjimo. Du jauni darbi
ninkai už prigulėjimą prie! 
Jaunų Komunistų Lygos nu
teisti po 4 metus. Teisia ir 
kaimiečius.

Amerikos Imperialistai Peržiūri Naujus Karo Pabūklus.

KRUVINS MŪŠIA! CHINIJOJ; TŪKS
TANČIAI DARBININKU IŠMUŠTA

Mūšiai tęsėsi Dvi Dienas-išmušta 10,000 darbininką Kovo
se; Imperialistinės Valstybės Gelbsti Nankingo Valdžiai 
Prieš Chinijos Sovietus

Vokietijoj įvesta Karo Stovis;
Draudžia Laikyti Susirinkimus Lauke

✓

Už Laikymą Masiniu Mitingą Vokietijos Valdžia Grąsina 
Mirties Bausme; Armija Pašaukta Kauti Darbininką Pro
testus ir Demonstracijas

BERLYNAS. — Dabartį- 
nė valdžia, kuri eina arčiau 
ir arčiau fašizmo, paskelbė 
naują patvarkymą, kad‘dar
bininkai negali laikyti ma
sinių mitingų, nei demonst
racijų lauke, gatvėse. Franz 
Papen, ministeris pirminin
kas, paskelbė, kad už laiky
mą demonstracijų arba ko
kių parodų bus labai smar
kiai baudžiama. Gali bausti 
ir mirties bausme.

Valdžia paskelbė, kad da-l 
bartiniu laiku Vokietija yra 
tokioj padėtyj, kaip kad ji

nai buvo 1920 metais, kuo
met komunistinis judėjimas 
buvo labai pakilęs. Polici
ja jau negali suvaldyti dar
bininkų ir fašistų bruzdėji
mą.

Fašistai reikalauja, kad 
jiems būtų leista ginkluotis. 
Hitleris pareiškė, kad 5,000 
ginkluotų fašistų “gali nu
malšinti visus žydus ir Mas
kvos banditus.” Vokietijoj 
artinasi ir aštrėja piliečių 
karas. Komunistų Partija 
veikliai dalyvauja darbinin
kų teisių gynime.

Smūgis Amerikos Prekybai Matoma 
Ottawa Konferencijoje

OTTAWA.—Taip vadina- nada sumažės. Dalį to biz- 
ma imperiška ekonomine nj0; sakOma, gaus Anglija, 
konferencija, kuri dabar su
sirenka šiame mieste, sako- -^er pereitus metus Kana- 
ma, negali kitaip pasibaigti, da pirkusi Amerikoj už
kaip tik smūgiu į Jungtinių 
Valstijų biznį. Tai reiškia, 
kad Amerikos biznis su Ka'

$548,407,000, o iš Anglijos 
pirkta tik už $149,497,000. 
Tad vyriausias Anglijos tik

FRAKCIJŲ SEKRETORIAMS

Komunistų Partijos lietuvių frakcijų sekretoriams 
išsiuntinėta tam tikros narystes kortos organizavi
mui laikinų kliubų rėmimui darbininkų klases kan
didatų. Jose nurodoma tokių kliubų užduotys, na
rių pareigos ir t. t. Jeigu kurios frakcijos negautų 
tokių kortų arba permažai gautų, lai tų frakcijų sek
retoriai kreipiasi į Centro Biurą, pranešdami, kiek 
tokių kortų reikalinga.

Taipgi visų frakcijų sekretoriai turi tuoj aus pra
nešti Centro Biuro rinkimų kampanijos vedėjui, kaip 
jų kolonijoj eina rinkimų kampanijos darbas: ar bu
vo sušaukta darbininkiškų organizacijų konferencr 
ja, ar darbininkiškos organizacijos turi išrinkusios 
komitetus rinkimų kampanijos darbui, ar daromi 
kokie nors žingsniai organizavimui darbininkų kliu
bų, ar platinama Komunistų Partijos rinkimų plat
forma, kas veikiama, kad pagelbeti Komunistų Par
tijai sukelti $100,000 i Kovos Fondą vedimui kuo- 
pl/ačiausios rinkimų kampanijos?

Kiekvienos frakcijos sekretorius būtinai turi į tuos 
klausimus tuojaus atsakyti.

Centro Biuro Rinkimų Kampanijos Vedėjas,
J. Siurba,

46 Ten Eyck St., Brooklyn N. Y.

slas šioje konferencijoj yra 
atgauti daugiau biznio ir 
pralenkti Ameriką. Vadi
nasi, Amerikai dar vienas 
smūgis iš Anglijos pusės. 
Tai Amerikai reiškia dar di
desnę bedarbę. Kanada la
bai daug pirkdavo Ameri
koj geležies ir kitų panašių 
gaminių. > Dabar tai gaus 
Anglija.

Papeno Valdžia prieš Komu

BERLYNAS. — Pasta
ruoju laiku dar labiau paaiš
kėjo, kad Vokietijos val
džios galva, Papenas, ruo
šia suvaržymą komunistų 
veikimui. Tai parodo ir lai
kraštis “Dortmunder Gene- 
ral-Anzeiger.” Šitas laik
raštis paskelbė, kad valdžios 
kabinetas ruošia planus var
žymui komunistinio judėji* 

(mo. . . : i

IMPERIALISTINES VAL
STYBĖS PRIEŠ 

MAŽĄSIAS

LAUSANE —Mažoji En- 
tantė labai nepatenkinta 
Lausanos konferencijos im
perialistinių valstybių susi
tarimu. Čechoslovakija, Ru
munija, Jugoslavija, Graiki
ja ir kitos valstybėlės mano, 
kad prieš jas ir jų reikalus 
imperialistai vienijasi.

Kada Atsirado 
Šampanas

Šiomis dienomis Reimse, 
—šampano ^sostinėj, — bus 
atšvęstas 250 metų šampa- 

jno jubilėjus. Kaip žinoma, 
i kaip gaminti šampaną išra- 
i do 1682 met. vienas bene
diktinų vienuolis.

Iki XVIII amž. vidurio 
1 šampanas buvo vadinamas 
I “Perinono vynu” arba 
“kamščiamušiu.” Paskuti
nysis pavadinimas buvo aiš
kinamas tuo, kad šampanas 
išmušdavo kamščius, dažnai 
s u s p r o g d indavo bonkas, 
kuriose buvo laikomas. Tik 
vėliau, 1836 met. vaistinin
kui Fransua pavyko rasti 
būdą, kaip užlaikyti šampa
ną, kad jis nesusprogdintų 
bonkų.

SHANGHAJUS. — Per- 
eitą šeštadienį Nankingo ir 
Cantono valdžios . bendrai 
pradėjo militarišką puolimą 
ant Chinijos Sovietų, šiam 
Nankingo ir Cantono val- 

įdžių puolimui visais būdais 
I padeda imperialistų kariniai 
laivai, kurie randasi Chini
jos vandenyse.
» Chinijos darbininkai grer 
tai stojo ginti savo šalį nuo 
svetimų ir savų imperialis
tų. Mūšiai ėjo penkiuose 
frontuose. Laike dviejų die
nų jau išmušta virš 10,000 
darbininku-kareiviu.

Šitas puolimas ant Chini
jos Sovietinių distriktų yra 
planuojamas ir varomas 
daugiau išlaukinių imperia
listų, negu kad Nankingo ir 
Cantono valdžių, šitas pa
sikėsinimas reiškia, kad im
perialistai ruošiasi vėl pasi
dalinti Chiniją, atimti iš 
darbininkų užkariautas vie
tas ir juos pavergti iki že- 

' iriausio laipsnio'. Visi dar- 
I bininkai turi atsakyti į šį 
imperialistų puolimą. 1-mą 
dieną rugpjūčio.

Rau do n o j i A r m i j a sum u šė

visą Cantono valdžios divi
ziją prie Tayulingo, netoli 
Sinfengo, Kwantung pro’ 
vincijoj. Tad Nankingo val
džia greitai siunčia 5,000 ar
miją cantoniečių pagelbai. 
Šita armija jau arti Sinfen
go. O pilni traukiniai ve
ža sužeistus kareivius į li
gonines.

♦ Raudonoji Armija Gerai 
Laikosi

Pranešimai sako, kad Rau
donoji Armija gerai laikosi. 
Jinai kol kas dar laiko po
zicijas ir eina pirmyn. Ry
tinėje dalyje Kiangsi provin
cijos Raudonoji Armija ve
da griežtą kovą prie mies
telio Kweiki, kuris dar yra 
baltųjų naguose.

Nankingas ir Cantonas 
skelbia laimėjimus, bet tie 
laimėjimai dar nėra patvir
tinti. žieminėj Hupeh pro
vincijos dalyje Raudonoji 
Armija, kuri yra 50,000 
skaičiuje, atkirto miestą 
Machang. Jos laimėjimus 
pripažįsta ir Nankingo pra
nešimai.

i PpLICI jVbRUTAHŠK Al KVOSDAMA
NUKANKINO NEKALTĄ JAUNUOLĮ

Mušė Guminėmis Puipomis, Spardė Kojomis, Daužė Gal' 
vą ir Burną Jaunam Vaikinui, kad Jisai Prisipažintų 
Kaltu. Taip pat Vaikščiojo ant Jo Vidurių Kojomis ir
Smaugė.

Brazilijos Valdžia 
Pradėjo Ofensyvą 

_ _ _ _ l
RIO DE JANEIRO.—Fe

derates valdžios jėgos, ku
rias kontroliuoja preziden
to Getūlio Vargas valdžia, 
pradėjo ofensyvą ant revo
liucionierių sukilėlių. Pir
miausia savo puolimus fe
derate valdžia pradėjo ant 
Sao Paulo. Sakoma, kad, jau 
kelis miestus atkariavo.

500 ŽMONIŲ IŠMIRĖ NUO 
CHOLEROS CHINIJOJ

WASHINGTON, D. C.— 
Čia gauta žinios, kad Chini
joj nuo choleros, kuri 
tenai siaučia, jau yra išmi
rę 500 žmonių. Cholera da
rosi labai pavojinga epide
mija Chinijoj ir jau pereina 
į kitataučių apgyventas vie
tas.

MINEOLA, L. L—Šios 
apielinkės policija ir detek
tyvai nukankino iki mirčiai 
jauną vaikiną Hyman Stark. 
Policija jį įtarė, kad jisai 
mušęs detektyvo motiną. Jį 
policija klausinėjo per 8 va
landas Nassau pavieto poli
cijos stotyje ir mirtinai nu
kankino.

Policijos gaivalai, bruta- 
liški žmogžudžiai, užsigynė, 
kad jie nukankinę jąunuo-i 
lį Hymaną. Bet jo draugai, 
kurie irgi buvo įtarti, paro
dė į tuos policistus ir de
tektyvus, kurie kankino Hy
maną. Tai liudijo ir dak
taras, kuris rado kankinimo 
žymes.

Liudininkai parodė, kad 
detektyvai ir policija daužė 
paipomis, “blakdžiakiais,” 
kumštimis, spardę kojomis 
savo auką. Paskiaus jie net 
priėjo prie to, kad vienas 
jų užsistojo ant kankinio vi
durių viena koja, o kita pri
spaudė jam gerklę ir lamdė. 
Šitas lamdymas ir galutinai 
užbaigė jaunuolį Hyman 
Stark.

Prie to brutališko darbo 
prisidėjo ir policijos virši-

________ . *
ninkas ir republikonų lyde- 
rįs Frank J. Tappen. Už ši
tą inkviziciją, sakoma, 13 
policistų suspenduota. Bet 
ar ilgam? Veikiausia jie 
negaus jokios bausmės už 
žmogaus nukankinimą.

Japonijoj Komunistę
Teismas Prasidėjo

TOKIO. — Japonijoj jau 
senai prasidėjo komunistų 
teismas. Byloje yra apie 
200 kaltinamųjų. Šitie dar
bininkai kaltinami priklau
syme pyie Komunistų Parti
jos ir organizavime Jaunų 
Komunistų Lygos.

Teismas jau kelis kartus 
buvo pradėtas ir vėl atidė
tas. Kaliniai išlaikyti kalė
jime be teismo dar nuo 
1928-29 metų. Teisme kal
bėti niekam neleidžiama, 
kaip tik valstybės prokuro
rui.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy])
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Liberalai Remia Socialistų Kandidatus, ' | ĮVAIRŪS DALYKAIAPŽVALGA Kad Gelbėti Amerikos Kapitalizmą
Socialfašistas Grigaitis

KUR LINK TIE ŽMONES EINA?i

1

kovoja už bedarbių ir sočia-1

ir
Reiškia visos kalbos apie

Ji sa- darni, kad tos partijos ir jų Liberalai remia socialistų “nusiginklavimą” iš imperi-
vadai savo “nelanksčia” po-

čiaplikėnas.
f

nepapras-

markes—1,5 nuo., kurie už-J. S.

“grie- 
Roma

Pasaulis yra ant vulkano 
. 4,600,000 kar-

darbinin- 
ta fakta, I 
kokiomis i

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

Išrinkta komisija
I , I| planų.

nudžiugo, 
du buvę dar

bų sandariečių organas
“Sandara” nuskriaudus- sa-

sirišę Rooseveltas ir Hoove- priversti eiti į teismą, tai!
ris, jie yra atstovai parazr galima suprasti, kaip s’/iJais demokratų" kandidato Roo

imas, kad kapitalistine sis
tema galėtų gyvuoti.

. LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, Ine.

•▼•ry day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

teklius.
D. M. šolomskas.

ir uždirbančių ligi 
—5 nuoš. Šie 

" i duot val- 
,_|džiai per metus 400 mil.
5 1 i •

Jis (Dr. Dewey) teisingai 
kaltino senas partijas 
žiant smuiką kuomet 
dega.”...

Svarbiausia priežastis mū-

|6.00 United States, six months.......... |8.00
08.00 ‘ Brooklyn, N. Y., six months... .4.00 
$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
.6.00 Canada and Brazil, six month.). $3.00

■ karo reikalam išleidžiama į 
-----  ---- „ 'metus laiko daugiau $4,000,- 
Todėl liberalai remia tą! 000,000. Gi prieš 1914 metų

WATERBURY, CONN.

Liepos 24 d. įvyksta metinis 
išvažiavimas LDS. 5 Apskričio. 
Lietuvių Parke-Indian Grove, 
New Haven, Conn. Daug wa- 
terburįečių rengiasi važiuoti. 
Yra organizuoįamąsi važiuoti 
busais.. Kurie dorite važiuoti, 
įsigykite tikietus iš anksto. Ti- 

į abi puses.

kapitalizmą nuo 
sios buržuazijos, jie yra ka- nes revoliucijos, 
pitalistinės sistemos gynė- liberalų programa.

i jai. Ju tikslas—dėti visas'

tų, išnaudotojų klasės ir elgėsi ponai sandariečiai.

SUBSCRIPTION RATES > 
United States, per year.........
Brooklyn, N. x., per year.. 
foreign countries, per year. 
Canada and Brazil, per year

_  _ __  . demokratų kapitalizmą, negu republi-! nigu.
• pati “Šanda- partijas ir jų vadus, šaky- konų ir demokratų partijos.

jir griežtais reikšti savo : pro* 
! testus’ prieš imperialistų 

Liberalai, smulkiosios i ruošiamus karus ir pareikš-
! ti savo nusistatymą už So-

ji patraukė laikraštį teis- bekonų 
man. Dabar 
ra” tai pripažįsta.

dentas .Hoover’is yra katalikų Darbininkai Patraukė 
prezidentas “Sandarą” Teisman

as. Patirta, kad jis yra gimi
ningas gailestingųjų seserų 
kongregacijos įsteigėjai moti
nai E. A. Setton. Romoje da
romos sėkmingos pastangos 
šią pastarąją paskelbti palai
mintąja. Motina Setton šio 
krašto Katalikų Bažnyčios is
torijoje užima aukštąją vietą.

Mes jau žinome, kad prezi-

JA.'UJ J

Draugai skaitytojai, be abejo, matė pirmadienio “Lais- 
vej” korespondenciją iš St. Louiso, Mo., apie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 120-tos kuopos narių mėnesinį 
susirinkimą, įvykusį liepos mėn. 10 d. Kuomet dalis 
narių pasipriešino neteisėtam kuopos viršininkų elgesiui, 
tai kuopos pirmininkas, Prūseikos-Butkaus pasekėjas, 
pasikėlęs išėjo laukan ir sugrįžo su virš 20 policijantų! 
“Jie bolševikai, imkit ir areštuoki! juos!” šaukė prūseiki-| 
nis sugedęs žmogus, Bereišis.

Bet policija šiame atsitikime nepaklausė prūseikinių 
; skundų. Policija smaginosi rytdienai,’ liepos 11 d., bedar

bių demonstracijai. Ji buvo perdaug užimta, kad mušti 
ir areštuoti LDS 120-tos kuopos narius-darbininkus. An
tra, ji žinojo, kad jei šiandien, policija su prūseikiniais, 
sumuš ir suareštuos LDS 120-tos kuopos narius, tai ry
toj, bedarbių demonstracijoj, darbininkų kerštas ir ko
vingumas bus dar griežtesnis.

Ant rytojaus ta pati prūseikinių šauktoji policija iš- 
I liejo savo kerštą, pašaudama keturis darbininkus, dauge- 
1 lį sunkiai sumušdama ir daugybę suareštuodama! Tie 
bedarbiai, tie demonstrantai buvo šaudomi, mušami, areš
tuojami, žinoma, kaipo “bolševikai,” kaip tie 120 kuopos 
nariai, kuriuos prūseikinis Bereišis skundė ir ragino po- 

’ ličiją areštuoti.
Tai berods pirmas toks įvykis LDS istorijoj. Pirmas 

kvailas, bjaurus, nenaudėliškas,, baisiai LDS žalingas įvy
kis! Tai kopija to, kas buvo 1930 metais SLA Chicagos 
seime! Kaip, kokiu būdu gegužiniai sutvėrimai pasiliko 
Lietuvių Darbininkų Susivienijime, sunku išsiaiškinti. 
Tokiems, aišku, negali būti vietos nė jokioj darbininkiš- 

4 koj organizacijoj. Juos turėtų išvyti, jei ne kas kitas, 
B tai sveika, proletarinė LDS narių ir apskritai lietuvių 

darbininkų masių revoliucinė nuotaika!
Sprendžiu, kad LDS Centro Taryba tuo klausimu tars 

Į savo ^odį. Bet čia nepakanka tik to. Čia reikia juo dau- 
I giau domės kreipti į pačius tos kuopos narius darbinin* 
’kus, kurie dar vienokiu ar kitokiu būdu paremia prūsei- 

kinius gaivalus. Mūsų draugai neatlaidžiai privalo sa
kyti darbininkams: “Žiūrėkite, prūseikiniai, sugedę poli
tiniai ir męr Aliai, šaukias^ policiją į kuopos susirinkimus 
areštavimui ii- mušimui tųŽIMdpos narių darbininkų, ku- 
rie nepritaria žalingai Prūseikos-Butkaus taktikai, skal
dymui lietuvių darbininkų organizacijų; tą pačią poli
ciją, kuri šaudo darbininkus, kuri brutališkai muša de
monstrantus; kuri vaišina buožėmis tuos, katrie alkani!

(Ar jūs, darbininkai, sutinkate su tuo?!”
Pagaliaus, reikia darbininkams įrodyti, kad šičia, St. 

Louisė, Prūseikos pasekėjai ne pirmu sykiu šaukiasi 
į policijos “darymui tvarkos.” Chicagoj ir Clevelande 
Prūseika “pats” buvo tuo herojum, kuris už kapitalisti- 

|nės policijos buožės ir šautuvo stovėdamas, prunkštė 
nuodais ant revoliucinio darbininkų judėjimo. Skirtumas 

įtik tame, kad ten jie šaukėsi bedarbių ir revoliucinių , 
■darbininkų persekiotojus į savo rengiamas prakalbas, o 
fSt. Juouiso Prūseikos pasekėjai tai padarė Lietuvių Dar
bininkų Susivienijime!

Šis negražus ir baisiai žalingas įvykis yra pirmas LDS 
istorijoj. Jis turėtų būti paskutinis!

Gėda ir pasmerkimas renegatams-ardy tojams revoliu- 
įcinio judėjimo už tai, kas įvyko St. Louise liepos 10 d.!

priešai darbininkų; bile ku
ris jų išrinktas prezidentu 
gins kapitalistų reikalus, 
slopins bile darbininkų pasi
priešinimą i š n a u d ojimui, 
slopins bile darbininkų rei
kalavimą geresnio gyveni
mo.

xx ^xx^xx Todėl katalikai darbinin- 
ratų kandidatai, protesto- kai, nesileiskite, kad jus 
nai, taipgi yra susirišę ir su “Draugas” ir kiti klerikalų 
katalikų religiniais burtais, i laikraščiai ir vadai mulkin- 
Na, ir išvada aiški: jūs, ka-jtų. religiniais, burtais ir už- 
talikai, balsuokite už tuos; agituotų remti kapitalistų 
“dievobaimingus” žmones, i kandidatus.
Štai kokių dalykų “Drau- yRemkite Savo klasės kan- 
gas” (No. 168) pasakoja:

Demokratų partijos kandi-

Klerikalai ir Demokratą 
Kandidatas

Klerikaių “Draugas” sten
giasi lietuvius katalikus 
darbininkus užagituoti rė
mimui kapitalistų partijų 
kandidatų. Jis nurodinėja, 
kad republikonų ir demok-

didatus, Komunistų Partijos 
kandidatus, kurie kovoja už Į 

datas į prezidentus yra New j darbininkų reikalus, kurie i 
Yorko valstybės gubernatorius • r
Franklinas Delano Roosevelt’- apdraudą valdžios ir ka-| • I 1 • i 1 — v • i * 1 lpitalistų lėšomis, kurie ko

voja už sutrumpinimą dar
bo valandų, prieš algų ka
pojimą, prieš imperialistų 
rengiamą naują skerdynę. 
Remdami Komunistų Par
tijos kandidatus, jūs prisi
dėsite prie tos kovos.

labai džiaugiasi, kad libe
ralai savo konvencijoj Cle- 
velande nutaVe remti socia
listų kandidatus šiuose rin
kimuose. “Naujienų” No. 
164 jis rašo:

Nepriklausomo P o 1 i t i nio 
Veikimo Sąjunga (League for 
Independent Political Action) 
savo konferencijoje Clevelan- 
de nutarė nestatyti atskirų 
kandidatų ateinantiems Ame
rikos prezidento ir yice-prezi- 
dėnto rinkimams, bet remti 
Socialistų Partijos kandidatus 
—Thomasą ir Maurerį.

Tos Sąjungos pirm, yra į 
garsus filosofas, Columbijos į 
universiteto prof. Dewey, ir1 
tarpe jos narių randame vi
są .eilę stambiausiųjų Ameriko
je liberalų, kaip tai: Chicagos 
Universiteto profesorius Paul 
H. 'Douglas, savaitraščio “The 
Nation’’ redaktorius Oswald 
Garrison Willard ir k.

Kas gi tie liberalai ir 
koks jų tikslas?

Jie yra atstovai smulkio-

Jungtinių Valstijų impę- 
rialistai prie Chinijos pa
kraščio jau sutraukę 52 ka
ro laivus. Ten yra ir karo 
orlaiviai. 456 oficieriai ir 

i 5,844 jūreiviai. Prie to
T A. V A. A IV A-7 *• J k 1 U4 e e e #

sų ekonominio susmukimo yra Shanghajuje, Pekine ir ki- 
pašėlusiai nelygus padalini- tur Chinijoje laiko pėstinin- 

mas turto ir nuosavybės Jungti-Į kus. 
nėse Valstijose. Tiktai pra- ! 
plečiant ir padidinant pirki-; 
mo jėgą mes galime tikėtis 
sudaryti perkančiąją publiką, 
kuri padarytu amžinu gerbūvį 
(“prosperity”) prie kapitaliz
mo. Bet Hooverio politika ta
po nustatyta tolimesniam tę
simui ir padidinimui tos nely
gybės......

...Platforma, siūlanti tikrą 
viltį išvengimui galutinos re
voliucijos, buvo atmesta arba 1 
ignoruojama. Jeigu ateis re- I 
voliucija, tai bus įrodymas, J 618,335,563. 
kad nėra pakankamai demok- j armįj0St reikalams paskirta 
ratuos ir kad kapitalizmas ; $464 645 809. 0 karo laivy.

i'nui $349,628,298. Tai tik 
1 os ištraukos puikiai tiesiogines karo išlaidos, 

parodo liberalų tiksią. Jų _____
svarbiausia tikslas — gėlbč- Pasaulis yra ant vulkano 
ti kapitalistinę sistemą nuo į nauj0 karo. 4,600,000 kar- 
žluginio, gelbėti Amerikos j eivių p0 ginklu ir apie 50 

proletari-;mį)jonlj išlavintų rezervų! 
Tai tokia 12,000 karo orlaivių paruoš- 

i tu karui. 4,500 karo laivų, 
Liberalų supratimu, re-;Su 5,600,000 tonų Įtalpos,

Anglijos biudžetas del 
1932 metų yra $4,016,830,' 
000. Iš tos sumos armijos 

Į reikalams paskirta $199,- 
1650,000. Karo laivyno bu- 
| davojimui ir tvirtinimui 
■ $258,025,000 ir karo orlaivy- 
<nui $90,500,000.
i . .-4---------- -----------

i Jungtinių Valstijų biudže- 
I tas del 1932 metų yra $3,- 

Iš tos sumos

l

kunigo sutuoktas, 
žinome, kad vice- 
Curtis kataliku apkrikštytas. 
Dabar tenka sužinoti, kad mi- i pranešė, 
nėtas demokratų kandidatas 
yra giminingas garbingajai 
šio krašto katalikei, motinai 
Setton.

Tai kas, kad jie yra 
Wall Streeto tarnai, darbi
ninkų priešai, bet jie yra 
“geri krikščionys”; nors jie 
protestonai, bet taipgi yra 
susirišę su katalikiškais re
liginiais burtais. O Roose- Į 
veltas net giminė davatkos, 
kurią popiežius rengiasi 
“šventąją” paskelbti. Ir 
“Draugašh ragiųą;k^taji- 
kus darbininkus juos rem-' 
ti.

Bet katalikai 
kai turi žinoti 
kad nežiūrint 
“šventenybėmis” nebūtų su-

L- - i . XJWC1CUU supiauniu, ie-;SU t),bUU,UUU tonų ItaipOS,
anuaiij ivioiiiuu j pastangas išgelbėti kapita- publikonų ir demokratų par- į gatavi-.karui, ir tiesioginiam
Kiek laiko atgal “Vilnis” I nuo žlugimo, prave- tijos savo politika greitin" 1 * ” 1

kad pusiau fašis-1 šiokias tokias refor- kapitalizmui galą.

___ _  _______ ______ ________ Libe" Partiją, kuru jų supratimu, J^arą į metus laiko buvo iš- 
j vo darbininkus, ir pastąrie- vadai kritikuoja repu- geriau drutina Amerikos i leidžiama ant pusės tiek pi

trečiąją kapitahstų. a1istų pusės nieko nereiš- 
Jie atvejų atvejais at

metė Sovietų Sąjungos pa- 
Taigi, Amerikos darbi- i siūlymus nusiginkluoti ii 

........ j' kas kart vis labiau apsigin- 
kad . socialistu i

Visų darbininkų pareiga

Bolševikų “Vilnis 
kad “Sandarą” 
bininkai patraukė teisman už, 
užsilikusią algą. Tiems dar-! £)r> 
bininkams nebūtų jeikėję eit Į «New ' yorko World-Tel 
į teismą, jeigu jie būtų buvę1 
sukalbami. ' 
kad Sandara perdaug', 
jo tiems darbininkams. Jie ją Clevelande, nusiskundžia, tinę sistemą, 
pasijutę turinti “kazyras” savo Į Kad kapitalistinė spauda la- 
rankose, mane galėsią gerai j mažai apie ją rašė, ma- • Liberalai, __ ___  r.--------
rndo^vmVi'ni iuhTniamiF be- i Jai Pydavusi svarbos; Į buržuazijos vadai, socialistų j ti savo nusistatymą už So- 
išdegsią. C ' 'daugiau rašiusi apie milio- Į partiją pasirinko, kaipo ka-Į vietų Sąjungą, ant kurios
J ' nieriaus Revnolds nusižu-: pitalistinės sistemos gynė- imperialistai pirmoje vieto-
Jeigu darbininkai buvo!.dym% apie demokratų ir ją.

republikonų “kovas,” apie i 
i koji buržuazija remia so 

sevelto vakacijas,_negu apie i eialistų partiją. Socialistų! ' - 
partiją godoja ir stambieji ] įaldžios jstaigas. 
kapitalistai ; k a pitahstmč i |g.įa dįena policija turėjo 
spauda prielankiai apie jai(jauJ kovu" 4- a-a i 0DTTA I \

tar?'prieš policijos viršininką ir 
.... klasei į Washington© garnizono ko- 

i mandierių, kuriuos pirmiau 
'jie sveikindavo. Pradėjo 
; daugiau prasiblaivyti pro
tas ir praregėjo, kad val
džioje yra jų priešai, nuo 
kurių nieko gero negali bu
vusieji kareiviai laukti.

4-.....      ■

Sovietų Sąjungoje pavasa
rinių pasėlių planas neįvy
kintas pilnai. Valstybiniai 
ūkiai apsėjo 192,000,000 ak

litika stumia kapitalistinę į partiją, jos programą ir kįa< 
sistemą prie žlugimo. Įjos kandidatus.

Vienas žymus liberalas, '
Harry Elmer Barnes, ninkams aiškesnio įrodymo 

igu ne Dutu ouve • --v jnebeieikia, . uwiunuvu,
Tai atsitiko* todėl, Sram” liepos 18 d., rašyda- partija yra kapitalistu par i 

pasitikę- mas apie liberalų Convener tij a, kad ji gina kapįtalis-i yuošt.ls Į rugpjūčio

Nepaprastas Vokietijos Valdžios
Dekretas prieš Biednuomenę

gynė- I imperialistai pirmoje vieto- 
i j e rengiasi pulti.

Bet ne vien tik liberalis- Washingtone buvusieji ka
reiviai, skaičiuje V,000 jau 
pradėjo šturmuoti miestą ir 
valdžios įstaigas. Birželio

Sumažinimas Pašalpos bed dirba iki 300 markių—2,5 
arbiams, išskaitymas iš Už- nuoš.

darbio, Mokesči 790 nrai ki ii 
ai Mažažemiams i išskaitymai turės

BERLYNAS. Birželio 15: w
išdirbimui d.—Birželio 14 d. vakare

Vokietijos

Kitą susirinkimą nutarta lai- paprastą dekretą.
dekreto bus

IŠ WLPQ. Sąryšio Susirinkimo -. -
į T. 14 J ♦ i • • i - ’Ryti rugpj. 11 d., 103 Green. Šio i Liepos 14 d. įvyko susirinki-1

UTT rv-rs c v.< ' St. į šį susirinkimą bus šautinas WLPD. Sąryšio. Pasiro-' 1 
|dė, kad kai kurias draugijas1 hiami bedarbiai ir dirbanti. 
Įyaldo fašistai. Jaunikaičių! Bus einama per stubas ir su- 
*draugijos buvo prisiųstas at-, rašinejami bedarbiai. Bus iš- 
Movas atimti; mandatą Mat ,eisti j Hai. Tai ; visi jsi. 

|fašistams netinka kad Sąrys.s; t6 kite ta diena ir ateikite. 
nutarė organizuot! bedarbius; atsivesl|ite savo drau-
ir reikalauti pašalpos organi-i jr kaimynįls. Pagakykite 
iv 1 1 V • • • • a visur darbininkams, kad toksJ va | s Jie s ai o PĮasi'i susirinkimas yra šaukiamas ir 
žengimu girdi darbmmka. tu-1 a inkite juos ateiti 
Ti vieni kitus šelpti. Tai tik-U 
Jras valdžios ir kapitalistų nu-i LDS. 5 Apskr. Išvažiavimas 
įstatymas. Juk kapitalistai! 
ne tik sako, bet ir verčia dar 
dirbančius darbininkus šelpti 
bedarbius.

Nutarta atsišaukti į visas 
^draugijas laiškais, kad prisiųs- 
^tų delegatus, kurios jau ture- 
|jo ir kurios dar neturėjo dele
gatų-Sąryšy j. Taipgi bus aiš-ikieto kaina 75c. 
Akinama . visur reikalingumas Į Bušai išvažiuos iš Waterburio 
^bedarbius organizuoti. į 12 Vai. dieną, o grįš iš išvažia- 
B x i tx-1 vimo 9 vai, vakare.| Antras nutanmas,. kelti 
^klausimą draugijų vienijimo.

Be to, naujas 
tas dekretas taipgi žymiai 
sumažina darbininkų, tar- ( 
nautojų ir invalidų apdrair 
dą; šių pavidalų apdraudi
mai vidutiniai sumažinama 
20 nuoš. ir pensijas pašiau 
dirbantiems karo invali
dams, pagalba vaikų prieg- 
laudoiiis ir “karo aukų” 
našlaičių namams.

Vienkart su šituom spau
džiama mokesčiais mažaže
miai valstiečiai ir amatnin- 
kai, kurie lig šiol buvo pa- 
liuosuoti nuo mokesčių. 
Įvesdama tokius 'mokesčius 
valdžia mano gaut per me
tus 100 mil. markių. Taipgi 
įvedama mokesčiai už drus-

• nietus turi

Von - Papeno 
valdžia paskelbė naują ne-

Sulig 
suma-

1 žinta bedarbiams pašalpa 
Į 23 nuoš. ir sumažinta pa- 
Į šalpos teikimo laikas nuo 
20 iki 6 savaičių. Vienkart 
įvedama griežtesnis patikri
nimas del reikalaujančių

i pašalpos.
I •

Tokiu būdu taip vadina
moji' labdaringa krizio pa
šalpa sumažinama 15 nuoš.

į Šiomis priemonėmis valdžia ma
no suekonomint sumažinus be
darbiams pašalpas 250 mil. 
markių. Negaunančių pa
šalpos bedarbių skaičius val
džios išskaičiavimais turi Rą, kurie per 
padidėti nuo 750 tukst. iki duot 70 mil. markių.- 
850 tūkstančių žmonių. Kar- (Birželio 16 d., “Izvestije”).
tu su pašalpos bedarbiams 
sumažinimu įvedama išskai- i 
tymai iš uždarbio, kurie eisi 
“bedarbių
dan.” šian fondan bijis iš
skaitoma iš darbininku irv

BUCHARESTAS. - Val- 
pagalbos fon-1 džios ministeris pirminin

kas, Aleksandra Vaida-Voi- 
vod, jau siūlo rezignaciją, 

tąrnautojų ‘uždirbančių 125 'kuomdt rinkimai pasisakė 
■ .prieš jo valdžia.

kapitalizmo gelbėtojų libe
ralų konvenciją. Tasai li
beralas sako:

Ta padėtis neturi praeiti be 
pastebėjimo. Tai yra liūdnas 
atspindis ant demokratinės 
valdžios, kad ta proga išgel
bėjimui mūsų dabartinės sis
temos ant kokio ilgesnio lai
ko taip tapo visai užmiršta , 
republikonams ir demokratams mainiškai pasakydami žodį 

kitą prieš kapitalizmą, 
stengiasi į savo pusę pa
traukti ir vadovauti tuos 
darbininkus, kurie yra at
sikratę nuo republikonų ir 
demokratų partijų, kurie 
pasiryžę kovoti ir kurie ga
li greitai pereiti į revoliu
cinio judėjimo pusę po ko-Irų arba išpildė planą ant 
munistų vadovybę. Sočia- 80.4 nuošimčiu. Atskiri val
halų partija ypatingai da-Įstiečiai apsėjo 240,000,000 
bartiniu krizio ir imperia- j akrų arba planą išpildė ant 
listų rengimosi į karą metu 96 nuošimčių.
daug pasitarnauja kapita- Komunistų Partija kriti- 

tvar- listams, mulkindama darbi'!kuoja, kad vietomis Sovie- 
ninkus, idealizuodama bur- tų valdžios įstaigos, parti- 

Įžuazinę demokratiją, liep-’ jos vienetai ir kooperaty- 
Idama darbininkams tikėti i vai, stengdamiesi padėti ša" 
i imperialistų a p g a v ingoms Į lies industrializacijai, nega- 
Į kalboms apie taiką, liepda-Įna darbavosi pasėlių reika- 

k ir /ra I ma darbininkams nekovoti, Į le. Jau dabar pradėta kam
pa oimfb : 0 x prisiimti dar sunkesnę Į panija sėkmingai pravesti 

'skurdo naštą, kad kapitalis-1žieminius pasėlius, kad at- 
!tai galėtų išeiti iš krizio pildžius pavasarinius neda- 
, darbininku klases lėšomis. !

Kuris darbininkas rem^J 
šiuose rinkimuose sociąlis- ’ 

Į tų partiją ir jos kandida- Kiekvieno darbininko 
tus, tas prisidės prie palai- Į pareiga visais būdais remti 
kymo kapitalistinės sistė-isavo klasės partiją, Komu- 
mos, kuri darbo žiĄonėms i nistų Partiją, ir jos kandi- 

a, ba- datus.

spauaa prieianKiai apie jąidaug kovų> Buvusieji kar- 
laso, nes ta partija savo Įejviai paniekinančiai šaukė 
pardavikiska politika t"” 
nauja kapitalistų 
abelnai. F 
pardavikiški vadai demago-j 
gi š k o m i s frazėmis, veid-,

besirengiant į mūši.
Jeigu Hjooveriš ir jo drau

gai laimės, tai mes, gal būt, 
įeisime į fašizmo gadynę, ku
ri dar labiau padidins pama
tines ligas ir pagreitins kapi
talizmo galą. Jeigu Roosevel
tas laimės, tai gal galėsime gy
venti prie geresnio ir žmoniš
kesnio valdymo, kas pratęs 
dabartinę sistemą dešimtmetį 
ar panašiai ilgiau, negu bū
tų galima prie Amerikos fa
šistu režimo, t

Trumpai pasakius, mes- 
turime turėti tokią partiją, 

kuri supranta dabartinė 
kos silpnumą, pasiryžus toli 
eiti jos atgaivinimui ir pripa
žįsta, kad tai yra didesnė eko
nomija subudavoti gyvenimą 
ant esamų pamatų, negu padė1- 
ti naujus pamatus ir naują 
struktūrą. Kaip tik 
tokia partija ir i 
ką profesorius Dewey ir 
lyga pasiūlė Amerikos žmo
nėms.

Jis sako, kad liberalų 
programa “išgelbėtų” Ame
riką nuo' revoliucijos, “iš
gelbėtu” kapitalizma nuo 
žlugimo. Bet, ot, girdi, 
stambieji kapitalistai ir jų 
partijos to “nemato.” To
dėl ponas Barnes toliaus de
juoji:



J

1

1

1

i
<
*

j
<
i

I

t

1

I

i

r
• c 

s
i 
t 
r

C 
C 
g 
r

r

k
t

I

c
i

f

*

sisakom už tuoj autinį orga
nizavimą kiekvienoj ąpielin- 
kėj kliubų rėmimui darbi
ninkų klasės kandidatu.

Mes pasižadame per sa- 
e i' vo organizacijas energingai 

i darbuotis, kad pagelbėti Ko
munistų Partijai’ sukelti 

Nutarė Sukelti $200 J Kovos Fondą, Išplatinti 5,000 Ko- ' $100,000 į Kovos Fondą, 
munistų Platformos Kopijų; Bus Organizuojama Kliubai 
Rėmimui Darbininkų Klasės Kąndidatų; Lietuviai Darbi
ninkai Raginami Darbuotis Rinkimų Kampanijoj už Sa-.
vo Klasės Kandidatus

Lietuvių Darbininkų Organizacijų 
Konferencija Brooklyne Užgyre

Komunistų Partijos Kandidatu

' a

t

I

I

f

f

LAISVE.
> ;'

DRAUGU ŽINIAI
> Rašo B.

Draugų laiškai duoda daug 
vilties dienraščio pasilaikymui 
net ir šiuo momentu, kada fi
nansiniai esame kietai suspaus
ti. Labai svąrbu visiem dien
raščio skaitytojams įsitėmyti že
miau paduotus laiškus: 
“Gerbiama ‘Laisvės’ Red.!

Jau trys mėnesiai, kaip mane 
lanko mylimas dienraštis, o už
sirašydamas prisiunčiau tik $2. 
Taigi, šiame laiške prisiunčiu 
$5, kuriuos skiriu šiaip: $4 už 
“Laisvės” prenumeratą, o vieną 
doleri paaukojo į dienraščio po- 
pieros fondą. Su komunistiniais 
linkėjimais redakcijai, adminis
tracijai ir spaustuvės darbinin
kams.

P. Bepirštis, Į
Ont., Canada.”

. v,— ------- Draugas Bepirštis, užsimokė-
nuoliai ir vaikai, piliečiai ir I damas prenumeratą be paragi- 
nepiliečiai, meskimes visa I 

. . _ _ energija į rinkimų kampa-
ko lietuvių darbininkiškų' gi užginame ištisą NewJnij0S darbą. Dalyvaukime 
organizacijų atstovai, susi-'Yorko valstijos Komunis- masiniuose mitinguose, 
rinkę j Lietuvių Darbinin-1 tų Partijos nominacijos; rengkime mitingus ant gat- 
kiškų Organizacijų Sąryšio• konvencijos priimtą kandi-:vįu įvairiose miesto dalyse;
sušauktą konferenciją rinki-■ datų sąrašą, tame tarpe ir; skleiskime darbininkų kla- 
mų klausimu, liepos 17 d.,|l. Amter, kaip kandidatą: s§s kovinga platformą.
46 Ten Eyck St._, Brooklyn,; Į New Yorko valstijos gu-j Kiekviena organizacija 

turi sušaukti nors vieną 
vnmnnmo masinį mitingą rinkimų 

_ “ klausime, kviečiant kitų po
rins ir abelnai Didžiojo ^inių partijų kandidatus 
New Yorko lietuvius darbi- i debatuoti su Komunistų 

. Partijos atstovais.
Kiekvienos organizacijos

Todėl mes pasisakome,Pereitą sekmadienį įvyko
Brooklyno, N. Y., lietuvių kad šiuose rinkimuose rem- 
darbininkų organizacijų'sime tiktai Komunistų Par- 
konferencija rinkimų kam-itijos kovingą programą ir 
panijos klausimu. Tuo jos kandidatus, 
klausimu konferencija pri-i 
ėmė sekamą rezoliuciją:

Rezoliucija Rinkimų 
Klausimu.

Mes, Didžiojo New Yor-ldą—į vice prezidentus. Taip-

Mes p a s i ž adame sukelti 
mažiausiai $200.00 tam tiks
lui.

Mes pasižadame išpla- 
i tinti mažiausiai 5,000 Komu- 
Įnistų Partijos rinkimų plat-i 
munistų Partijos rinkimų

Mes pilniausiai užgiria- 
• me Wm. Z. Fosterį, kaip 
darbininkų klasės kandida- 

I tą į Jungtinių Valstijų pre- 
izindentųs; James W. For-

ir anglų kalbomis) tarp vie
tos darbininku.

Mes raginame kiekvieną 
lietuvių darbininkiškų org. 
narį imti aktyvų da- 
lyvumą rinkimų kampani-i 
joj. Vyrai ir moterys, jau-Į

bernatorius.N. Y., pažvelgę į vietos pa-; 
dėtį ir į abelną krašto padė-' 
tį surandame:

Iš priežasties krizio ir! 
didėjančios bedarbės, darbi-; 
ninku klasė vis labiau stu-j 
miama į didesnį skurdą ir! 
badą. Tie, ką šiandien val
do šalies turtus, kapitalis
tų klasė, deda pastangas 
išeiti iš krizio darbininku 
klasės lėšomis: dirbantiems 
darbininkams kapoja algas, 
verčia skubiau dirbti; abel- 
nai masėms darbo žmonių 
uždeda naujas taksas; gi 
milionams darbininkų, iš- .
mestiems iš darbo, atsisako; Lėtus iš trijų narių

Taipgi mes 
visus mūsų organizacijų na
rius ir ;

Puslapis Trečias

Buknys
jau pasibagė. žinokite, drau
gai, kad “stampos”-paštaženk- 
liai dabar pabrango ir praneši
mų išsiuntinėjimai daug kainuo
ja. Rūpinkitės greit išpildyti 
savo dienraščio prašymą, greit 
atsinaujinkite prenumeratą po 
šių paraginimų. Patys sau, 
kaipo darbininkų klasės reika
lams, sutaupinsite keletą desėt- 
kų dolerių, jei nelauksite dar 
tolimesnių paraginimų užsimo
kėjimui.

i 4464 Junction Ave. • ' : 
Detroit, Mich, 

Kadangi Washington^ ban
do Įvykinti gyvenimai! Diės 
bilių, todėl komitetas nutarė

1

5

ALDLD 10 Apskričio 
Komiteto Posėdžio 

Tarimai
Liepos 11 d.a atsibuvo AL 

DLD. 10-to Apskričio komite-
Į nimo, sutaupo dienraščiui išlai- P°se(lis pas d. Alvinus stu-
das ir su auka padeda “Lais
vei” gintis nuo kompanijų 
rioms “L.” yra skolinga.

ku-

“Gerbiama ‘Laisvės’ Adm.:
Šiuomi prisiunčiu $10 

tės money order, iš kurio $6.85 
yra apmokėjimui bilos, o $3.15 
lai bus auka dienraščiui.

Draugiškai, Julius Vaitkus,
Philadelphia, Pa.”

Puiki parama dienraščiui! 
Ypač šiuo sunkiausiu vasaros 
metu, kada kitos įeigos sumažė
jo-

ver-

skoloj. O mes žinome, kad T 
DA.: šiandieniniame darbinin
kų gyvenime lošia didelę rolę, 
gelbstant politinius kalinius 
laike streikų, demonstracijų ir

raginti Apskričio kuopas, kad-kitokių persekiojimų pažan- 
siųstų protesto rezoliucijas Į gių jų darbininkų per policiją 
prieš tai. ir jų mušeikas.

Kadangi 10-tas apskritys tu< , .. . .. . , , 1 .... - žinome, kad dabartiniaisri dar skolos nuo senai hku- , ... , , . . . ., , , , .2 r laikais yra labai sunku sunnk-sios, todėl komitetas dės pas-i2. . x.. ... .... . .v , - 1 ti auku, tik galime tikėtis ištangas skolas išmokėti ir su- : „ , , v., ... t parengimų. Todėl čia ir svar-kelti finansų. . , . .. ,XT , , > .v , bu kreipti domę 1 musų paren-■Nutarta atsisaukt) 1 Mich.; . 11 . ]. . ,gimus. ' rvalstijos miestus, kur yra lietu- i < « N
vių, kad gauti antrašų ir tver- Prie TDA. kp. prisidėjusios 
ti ALDLD. naujas kuopas. i yra ALDLD. 52 kp. ir LDSA.

Maršruto klausime, nutarta j 17-ta kp. Visi bendrai dirbda- 
turėti vieną ar du maršrutus' mi, tikimės turėti 
su 
niu klausimu, o antrą, 
bus galima, 
sveikatos klausimu, 
niojo reikalu nutarė 
į ALDLD. Centrą su 
kalbėtojo.

Antras regu Haris 
mas atsibus liepos 29 d 
d. Alvinus stuboj.

ALDLD. 10 Apskr. Sekr
J. K. Alvinas,

2322 Scotten Avė.,
Detroit, Mich.

pasekmes.
23 d. Beech Nut’ 
ant Middle Belt 
visi. Pradžia 6 ■
ALDLD. 52 kp. 
apie 4 vai. po

prakalbomis; vieną politi- Todėl liepos
jeigu i Grove darže 

Dr. Kaškiaučiui 'Rd. būkime 
Pirmes- vai. vakare.
kreiptis Į nariai būkite apYe 4 vai. 

klausimu > pietų, nes turėsi rife susirinki-
i mą ant atviro oro. >

Alvinas.susirinki- Į
pas Iboj. Atidarė posėdį sekr. J.

K. Alvinas ir buvo patiektas I 
| dienotvarkis iš trijų punktų: 
ji. komiteto reikalai; 2. Aps- 
i kričio darbuote; 3 Maršruto 
klausimas.

Kadangi Apskričio komite
tas neturėjo pilno ir reguliario 
susirinkimo, todėl dabar bus 
laikomi susirinkimai paskutinį 
penktadienį kiekvieno mėne
sio.

Komiteto antrašai ir vardai Į 
yra sekami:
Organizatorius A. Dapšis,

3014 Yemans St., 
Hamtramck, Mich.

Fin. sekr. J. Stakvilas,
700 Liddesdale Ave., 

Detroit, Mich. ' 
Užrašų sekr. J. K. Alvinas,

2322 Scotten Ave.,
Detroit,

Iždin. U. Litviniene,
7749 Cahalan, 

Detroit, Mich.
Kontrolės komisija, J. Gugas

DETROIT, MICH

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Li et u vos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik* 
: : : raštis (su paveikslais) : t :

BALSAS”Vakarinio Pikniko Reikale
Nors parengimas nebūtų la

bai svarbus, nereikėtų daug ką ; 
i rašyti, bet šio vakarinio pik-i 
niko pelnas bus skiriamas del ; 
parėmimo TDA. ir kitiems or- 
ganiz. reikalamas, todėl ma-i 
tau reikalą pažymėti ir atsi-. 

Įšaukti į visus darbininkus ir 
jsimpatikus biznierius, kad pa-, 
remtų savais centais mūsų pa
rengimą.

Vakarinio pikniko sumany-į 
mas buvo, tai atsišaukimas T i 

; DA. distrikto į TDA. kp., kad ' 
I gelbėtų finansiniai, nes TDA. Į 
; organizacija rapdasi didelėj

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menes gyvenimo ir fašistu 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkš pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams ..... 11.50 1 ’ 
šešiems mėnesiams . . .80
Pavienio num. kaina . .05

ninkus visokiais būdais rem
ti Komunistų Partijos’ ko
vingą platformą ir jos kan- narių pareiga stengtis su- 
didatus šiuose rinkimuose, šaukti savo

Mes raginame kiekvieną darbininkų susirinkimus ir 
organizaciją, kuri prisiuntė juose 
savo atstovus į šią konfe
renciją, tuo jaus išrinkti 
(jeigu kurios organizacijos 
dar nėra išrinkusios) rin- 
k i m ų k a mpanijos komi- 

į, ir kad 
suteikti tinkamą paramą; Į tie komitetai bendrai dar- 
visu frontu veda kovą, kad1 duotųsi su šios konferen- 
numažinti darbininkų gyve-;cįios išrinktu komitetu rin- 
nimo normą iki žemiausio i kampanijoj, 
laipsnio. ' I Kad būtų galima rinki-

TT , , v. , - ,. :mų kampanijos vajų kuo-
Valdancioji klase, vedi-j plačiausiai išplėsti, mes pa’ 

mui ir apgynimui savo rei- j 
kalų, pravedimui savo bado, 
programos kas liečia darbo Į 
mases, turi savo politines; 
organizacijas — republiko
nų, demokratų ir socialistų’ Helsingforsas.
partijas. Demokratų ir re-! 14 cp_ Nivalijoj (Ostrobot- nalą, bet policijos kariuo

menės būriai juos atmušė. 
Nivalija ir jos apielinkės 
daro kariuomenės stovyklos 
vaizdą. Ant visų einančių 
į Nivalija kelių išstatytos 
kariuomenės sargybos, kad 
neleidus prisijungti nau
jiems sukilusių valstiečių 
būriams. Valdžios jėgos 
darė pastangas, kad sua
reštavus sukilėlių 
bet nepavyko.

kaimynystėje

kviesti komunistų 
kandidatus aiškinti rinkimų 
kampanijos klausimus.

Aukokime ir rinkime 
aukas į Komunistų Partijos 
Kovos Fondą.

Lai nei vienas pilietis 
darbininkas nebalsuoja už 
savo priešų kandidatus!

' Lai gyvuoja bendras, 
kovingas darbininkų klasės 
frontas už Komūnistų Par
tijos programą ir kandida
tus !

“Brangi ‘L.’ Administracija!
Prisiunčia $7.00. Už ‘Lais

vės’ prenumeratą yra $6.00, o 
$1.00 ‘Laisvės’ paramai. Mąlo- 
nėkite vėl siuntinėti man dien
raštį.

Draugiškai,
D. Zurlis,

Port Washington, N. Y.” 
Gražus atsiminimas darbinin

kiškos spaudos! Daugelis dir
bančiųjų dienraščio skaitytojų 
turėtų tai įsitėmyti.

Mich.

“Gerbiami Draugai!
Mano prenumerata už 

vę’ jau pasibaigė. Tat prisiun
čiu $6 už prenumeratą ir 50c 
aukoju dienraščiui.

Aš pilnai sutinku su ‘Lais
vės’ užimta politine linija va
dovybėj Komunistų Partijos...

Draugiškai, C. B. Stepon,
Lewiston, Me.”

Ir pusdoleriukas aukų yra di
delė parama įstaigai.
ir tai, kad drg. Stepon 

Birželio | imt vietinį Šiuckoro arse‘ dienraščio nusistatymą.
. ma, renegatai: Prūseika 

kus purkštaus del to.

Ginkluotas Valstiečių Išstojimas Finlandijoj

imami aiiiami iiariiBiiiBiiiamBtiiCTliBiiiBiiiHUM mamauiaiirraJmamaiiiaiiilojnuBiitBmsiiiaiHaniGHiaiiiaiiigi
‘Lais

Smągu 
užgiria 

žiho- 
ir But-

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

TI, 6 JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kadmokėti nors dalinai apsiginti.
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žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,

| Kas tai yra Pirmoji Pagalba?
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas.

I Krauįjingųjų žaizdų ypatėbė.
Aprašoma arterijų veržlumas.
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas.
Apsideginimai ir apsišutinimai.
Kas daryti su apsideginimais ?
Pavojus įkandimų ir įgilimų.
Tekėjimas kraujo iš nosies.
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti.
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį.
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis.
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir Tam panašiai.
Įsireižimai, persitempimai ir t.t.
Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai.
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus.
Apalpimai del skirtingų 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.
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 akiu tinkama priežiūra.
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 

mas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

KNYGA Iš 126 PUSLAPIŲ, KAINA $1.00
f

Kas užsiprenumeruos dienraštį “Lai svę” visiems metams, užsimokės $6.00 
šią knygą gaus dovanai

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

publikonų partijos yra Wall i nick0 parapija) eina vals- 
Streeto, stambiųjų kapitalis- tįečių sukilimai prieš vai- 
tųĮ partijos. Socialistų par- ^žią. Neišpasakytas Fin- 

landijos valstiečių skurdas 
kas kart didėja. Negalė
dami toliau kęsti tokį skur
dą, valstiečiai daro ginkluo
tus išstojimus prieš valdžią 
ir kaujasi su policija išsiųs
ta prieš sukilėlius. Vals
tiečių judėjimą stengiasi iš
naudoti savo tikslams fa
šistiniai—lapuasų s 1 u o g s- 
niai.

Rašydami 1 a i k r a š čiai 
apie valstiečių judėjimą 
praneša, kad jis turi orga
nizuotą pobūdį. Judėjimu 
vadovauja jėgerių feldfebe-i (Birželio 16 d. “Izvestije”). 
lis Katanemas ir žemės sa-  
vininkas Niskanimas.

i *v j • • • • «4š Vargo Nusiskandinotrlrn to o idimi niioin vio+n O*

tija yra trečioji kapitalis
tų partija, kuri visokiais ap- 
gavingais obalsiais, radika- 
liškomis frazėmis stengiasi 
patraukti kapitalistinėmis 
partijomis nepasitenkinu
sius darbininkus į savo pu
sę, kad panaudoti juos gy
nimui kapitalistinės siste
mos. Republikonų Partija, 
turėdama savo rankose fe-

I deralę valdžią, demokratų 
partija, turėdama savo ran
kose įvairiose vietose mies
tų ir valstijų valdžias, so
cialistų partija, turėdama 
savo valdžią Mi lwau- 
kee ir Reading mies
tuose, aiškiausiai įrodė, kad 
jos nesirūpina darbininkų; . . .
reikalais; kaip republikonų, i^vyko is artimiausių vietų( 
demokratų, taip ir socialis-1dldelė apsiginklavusių vals-. 
tų partija yra pasižymėju-■ tle,clll ,.minia- .Atvykusieji, 
cine kvutoličVom nunlimo valstiečiai susiformiravo i

t

s

1

sios brutališkam puolime 
ant bedarbių, reikalaujan
čių tinkamos paramos.

Tiktai Amerikos Komu
nistų Partija pilniausiai gi
na darbininkų reikalus ir 
kovoja už geresnį darbinin
kų gyvenimą. Tiktai Ko
munistų Partija veda kovą 
prieš badą ir skurdą, prieš 
algų kapojimą, už tuojau- 
tinę pašalpą bedarbiams, už 
bedarbių ir socialę apdrau- 
dą, prieš diskriminavimą 
sveturgimių ir negrų dar
bininkų.

būrįus ir kariška žygiuote 
nuėjo pas Lensmaną. Vals
tiečių būrius vedė Kostane- 
nas ir Niskaninas. Lens- 
manas pamatęs ginkluotų 
valstiečių būrius užsidarė 
savo vaistinėj ir atsisakė 
vest derybas. Tuomet vals
tiečiai bandė užimt vaistinę 
jėga, bet atvykę policijos 
būriai atmušė valstiečių bū
rius. Į Nivaliją sutraukta 
iš artimiausių vietų polici
jos ir kareivių jėgos.

Birželio 14 d. ginkluoti 
sukilėlių būriai stengėsi už-

“Gerbiamieji!
Šiuomi prisiunčiu čekį vertės 

$12.00, o tai užsimoku už ‘Lai
svės’ prenumeratą už du metu.

Apgailestauju, kad anksčiau 
negalėjau užsimokėti. Dėkavo- 
ju už siuntinėjimą man ‘Lais
vės.’ Tai skaitau už pagarbą 
ir kooperaciją.

Draugiškai, '
„ Joseph Cuski'ę,

Northboro, Mass.” |
Puikus atsilyginimas įstaigai ;

Šią pat dieną (birželio i už palaukimą prenumeratos!!
14) greituoju traukiniu iš Daugeliui jau yra prenumeratos 

pasibaigusios. Kurie jau išga
li, tai privalėtų paimti paimti ; 
pavyzdį iš draugo, kurio laiš
kas augščiaus telpa.

vadus, j

Helsingforso pasiųsta su
kilėlių rajonan Ostrobotki- 
no jėgerių batalijonas su 
sunkiosiom kanuolėm.

ŠANČIAI. — Ties pat 
Šančių pležu Nemune būva 
rasta prigėrusi vietos gy-
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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 t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės, 
šlapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

mas. ' '
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.

E

Į pereitą “L.” pikniką su ki 
tais eastoniečiais atsilankė 
draugas L. Tilvikas. Užėjęs 
“L.” raštinę, patiesė dešimkę, 
tardamas: “Manau, kad labi: 
reikalinga bus dienraščiui šiuo 
tarpu.”

Drg. J. Deksnys iš Worcester, 
Mass., prisiuntė “L.” piknikui 
pasveikinimą $1 auką “L.” 
$1 aukojo agitacijos fondui.

Drg. J. Venck’evičius iš Cam
bridge, Mass., aukojo $1 apsi-

J. Gudiš
kis taipgi aukojo $1 tam reika- 
dui.

Visiems aukojusiems yra dė
kingi ne tik “L.” bendrovės di
rektoriai, ant kurių pečių uždė
tas įstaigos vedimas, bet visa 
klasiniai sąmoninga darbinin
kiškoji lietuvių visuomenė.

Sušnipėję renegatai iš sklokos 
lizdo, žinoma, dūksta, matyda
mi dienraščiui gausią paramą 
iš dirbančiųjų masių.

§iuom tarpu išsiuntinėjome 
draugams prašymus atsinaujin
ti “L.” prenumeratą, kuriem

ventoja O. Veibickienė. Ma- gynimui nuo skolų, 
noma, kad ji bus pati nusi
skandinusi, nes toj vietoj 
vandens visai 'negilu.
kutiniu laiku ji buvo pate
kusi į didelį skurdą. Mat, 
statėsi naujus namus, pasi
darė skolų, bet neturėjo kuo 
jų išmokėti, žmonės kalba, 
kad užrašius turtą, nelikę 
nė ko valgyti. Vaikai rasti 
užrakyti kambaryje.

Pas-.
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Kodėl Mes Turim Kovoti už Negrų Teises
J. Grybas.šio

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Baduolių Maršavimas

. ’ J T nimo. Jie rengiasi čia demons- mėlyje patiekęs planą 
JUO vei ZUIS įruof.j ne vįena valanda, bet i maištą ALDLD 20 
mizmas vrn . , , , . i _ • v-__ ___
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Kompartijos 5 Dištr. Lie
tuvių Biuras.

Sekr. S. Pankauskas.
(170-171)

Rekrutuokime Naujus 
Narius

Kuodaugiausiai Delegatų j
Prieš-Deportac. Konferenciją

vengti, yra svarbu kiekvienam žmo
gui. r" ' ' ~...... ’ - . ’ '
tą progą, kviečia visus Binghamtono 
lietuvius atsilankyti ir pasiklausyti, 
{ėjimas dykai. į

S. Jasilionis.
(171-172)

BINGHAMTON, N. Y.
Iš ALDLD 20 Kp. Susirinkimo

Visi draugai pasibrėžkime, 
kad per šiuos vajus gavus nau
jų narių į Komunistų Partiją. 
Ypatingai kviečiami simpati- 
kai, kūne per eilę, metų vis

bas tuos draugus įtikinti ir simpatizuoja Partijai, bet na- 
padaryti iŠ jų pirmaeilius riais dar vis netampa. Jie bū-

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 Kp. Susirinkimas

Liepos 23 d. šeštadieny, 4 vai. 
s ALDLD 52 kp.

Visi nariai bukite

daug svarbių reikalų. Nariai, j 
nemokė idle duoklių malo- į .'A !

Valdyba. j

I svarbių dalykų aptarimui.

Rašo Komunistas
(Pabaiga)

Negrai Kaipo Ypatingai
Pavergta Darbininkų

Klases Dalis

nes” bei pruseikinės LDD ro
lę darbininkų judėjime. Na- 
riuoe yra pageidavimo sureng
ti Bimbai ir Pruseikai debatus. 
Jei tatai būtų galima įvykinti, 
manau, irgi būtų labai verta.

“ŠIRDIS IR JOS LIGOS”

DRAUGĖS IR DRAUGAI:—
Siaučiant bedarbei, randasi pas 

mus daug įvairių dalykų apkalbėji
mui. Todėl kaip bedarbiai, taip ir 
dirbantieji malonėkite atsilankyti į 
viršminėtą susirinkimą.

Užkviečia visus Bedarbių Tarybos
Komitetas.

(171-172)

Šiemet demonstra- 
būt daug skaitlinges- 
ir imperialistinės ša- 
laiku arčiau prie ka- 

Pradėkime jau da
tos demonstracijos

| kaipo-atskirų tų dviejų la
bų.

Čia klausimas yra ne tik 
j taktikos, bet ir principo. 
■ Atmetimas ypatingos kovos 

Amerikos juodveidžiai nė-; už negrų teises Amerikoje
ra tik paprasta darbininku I a, atmetimas pačios kla- 

" j siu kovos. Toks tėra žo- 
klasės dalis. Ji yra ypatin- Į džių revoliucionierius, ku- 
gai pavergta, išnaudojama ' ris neva pripažįsta klasių 
ir terorizuojama dalis. To ’ kovą, bet užmiršta ypatin- 
niekas negali užginčyt. Tą'gą kovą už negrų teises, 
matysi kiekvienoj dirbtu-' Tai tokios yra didelės 
v e j, k ie k v i e nam mieste i svarbos Komunistų Partijos 
ir kiekvienam sodžiuje. At-;rinkimų platformos ketvir- 
skyrimas juodveidžių ma-; tas punktas. Kova už neg- 
sių nuo baltveidžių masių, (rų.teises mums nėra tik 
•diskriminavimas jų visose 1 parlamentarinių rinkimų 
socialio gyvenimo srityse I obalsis. Komunistų Parti- 
yra naudingas kapitalis- i ja tą kovą skaito dalimi

savo veikimo diena iš die-j prieškarinėj demonstracijoj, 
nos. Mes komunistai turi-' 
me dubeltavą darbą tuo, 
klausimu. Mes turime įti-;
kinti baltveidžių darbininkų (Pūtsburghe, 

tik suvienyta baduobų maršavimas.

Rugpjūčio Pirmos 
Demonstracija

Pittsburghe ir kituose 
distrikto miestuose bei mies
teliuose bus rengiama prieška
rinės demonstracijos rugpjū
čio 1, kaip kas met tą dieną 
rengiama, 
ei j a turi 
nė, nes 
lys šiuo 
ro stovi, 
bar prie
rengtis išdirbkime su atsida
vimu.

Gana Pittsburgh© lietuviams 
darbininkams snūduriuoti. Ga
na pasiduoti fašistų ir social- 
fašistų iliuzijoms, kad ir be 
kovos “ateis geri laikai.” Be Į 
kovos mes nieko nelaimėsime. 
Tiktai gerai susiorganizavę, 
dalyvaudami demonstracijose 
kasdieną kovodami už savo 
reikalus, galėsime ką nors lai
mėti.

14 d. liepos Įvyko ALDLD 
20 kuopos susirinkimas. Susi
rinkime dalyvavo . 24 nariai- 
narės. Tai bene_^pirmas skait- 
lingesnis šių metų susirinki
mas. Narių už šiuos metus 
užsimokėjusių duokles yra . ar- 
„ Pernai tuo laiku jau 
buvo daugiau užsimokėjusių. 
Finansų sekretorė atsikreipė Į 
narius, kad nariai pagelbėtų iš- 

I kolektuoti duokles huo tų na
rių. kurie susirinkimų neląn- 
_ Kai kurie draugai pasi
žadėjo pagelbėti.

Gal būt, kai kas iš senų na- 
Skaitlingai dalyvaukim j i’ių pasitrauks iš kuopos, nes

Tokia tema j bus skaitoma 
daktaro M. Palevičiaus pas
kaita ateinantį penktadienį, 22 
d. liepos, lietuvių svetainėje. 
Susirinkimą ruošia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 6 
kuopa. Visi kuopos nariai-na- 
rės ir visi Binghamtono lietu
viai ateikite pasiklausyti, nes 
tai bus įdomu kiekvienam. 
Prasidės 7:30 vaL vakare.

TORONTO CANADA
Pajieškau draugd Juozo Liutkaus. 

Išsiskyrėm Melville Sask. Gal atsi
minsi draugas 1928 m.j sykiu dir
bom ant gelžkelio, tik ne vienoj gen- 
koj. Taip pat dirbo ir daugelis 
draugų lietuvių. Gaila, kad vardo 
nebepamenu. drg. Liutkus pastaruo- 

i ju laiku buvo labai pasiryžęs važiuo
ti Nova škotijon į Sidni mainas pas 
savo dėdę. Kurie prisiminsit, drau- 

i atsišaukite. Noriu susirašinėti.
Juozas Sasnauskas 
768 Richmond St. 
Toronto Ont. Canada.

(170-172)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 Kp. Nariai Tėmykite
Labai svarbus ALDLD 37 kuopos 

Į susirinkimas įvyks liepos 21 dieną L. 
| U. Kliubo kambariuose. Pradžia 7 
vai. vakare.

Į. šį susirinkimą kviečiame ir paša- 
darbininkus,_ kurie dar nepri- 

Taipgi bus no- 
ALDLD Centro

tams, o pragaištingas dar
bininkams. Mūsų nelai
mė, kad ne visi darbinin
kai tatai supranta. ^ Balta
sis šovinizmas, kuris yra 
taip giliai įleidęs šaknis į 
labai plačias netgi darbinin
kų mases, neišskiriant mūsų

mases, jog 
darbininkų klasė gali lai
mėti savo kovas, jog nea-| 

lietuvių darbininkų, yra di-, pykanta prieš .
džiausią nelaimė Amerikos! ir baltasis šovinizmas yra 
darbininkų klasės. Juo ka-l buržuaziniai nuodai mūsų 
pitalizmas giliau kirmija ir eilėse ir didžiausias mūsų :

valanda mūsų klasės neprietelius. Iš ant-i maršavimo.
.. . . ... i

čia prasidėjo organizuotis ir 
pruseikinė LDD. Kiek teko 
girdėti, tai du buvę kuopos 

Rugpjūčio 10, West Parke, nariai jau priklausys tenai.
įvyksta didelis Remiantis 11 d. liepos “Lai- 

Bedar-.svės” korespondencija, kurioj 
biai suvažiuos iš visos apielin- j rašoma, kad Pruseika viena- 

; kės, ir pareikalaus pragyve- me binghamtoniečių susirinki-

BINGHAMTON, N. Y.
BIMGHAMTON, N. Y.—Paskaita, 

“Širdis ir jos ligos”, parašyta .;Dr. 
M. Palevičiaus, bus skaityta ateinan
tį penktadieni, 22 d. liepos, 7:30 vai. 
vakare, lietuvių svetainėje. Rengia 
Liet. Darb. Susivienijimo 6-ta kuo
pa. Išgirsti platų aiškinimą apie 
širdį, jos veikmę, jos svarbą ir jos 
ligas, ir kaip širdies ligų saugotis-

Todėl LDS 6 kuopa teikdama , įgs prjsjųSti delegatus, nes yra daug.__
l'ianl

MCKEES ROCKS, PA.
ALDLD 40-tos kuopos svarbus mč- gaį 

nesinis susirinkimas įvyks 24 d. lie
pos, kaip 2 vai. dieną, APLA 2-ros ; 
kuopos svetainėje, 24 Locust St., 
McKees Rocks, Pa. Visi nariai ma- I 
lonėkite dalyvauti ir aptarti svarbius I 
organizacijos reikalus, taipgi nariai • 
privalo pasiimti priklausomas kny- į 
gas.

J. Miliauskas.
ALDLD 40-tOs kp. Sekr.

(171-172)

EAST ST. LOUIS ILL.
Antrą išvažiavimą rengia LDS 92'

' kp., East St. Louis, Ill., nedėlioj, 24 ; linius aaromniKus, Kune aar nepn-
dieną liepos (July), 1932 Bakaičio j klauso prie ALDLD. Taipgi bus no-
farmoj, R. R. 2, Collinsville, Ill. Pra- i minuojami draugai į ALDLD Centro
džia IO vai. ryte. j Komitetą, del 1933 metų. Tai visi ir

Bus drūčiausių vyrų traukimas vir- | visos ateikite ir dalyvaukite, 
vės; moterų, merginų ir vaikų lenk- I 
tynęs. Bus smagūs muzikantai, i 
Taipgi bus skanių užkandžių ir įvai-,i 
riu gėrimų.

Širdingai kviečia visus atsilankyti. ;
Komitetas, j

(170-172)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 12-to Apskričio pusmeti- 

I nė konferencija įvyks nedėlioję, 24 d.
■ liepos, 139 S. Main St., Wilkes Bar- 
I re, Pa., pradžia 12:30 vai. dieną, 
į Visi delegatai, kurios kuopos išrinko
■ i konferenciją, malonėkite pribūti į 
I laiką. Taipgi visos kuopos rūpinki-

SO. BOSTON, MASS.
LDSA. 13-ta kuopa šaukia drau

gišką pasikalbėjimą, liepos 21 d., 7:30 
vai. vakare, 376 Broadway, kuriame 
dalyvaus draugė Karosienė. Kviečia
me simpątizuojančias darbininkiškam 
judėjimui drauges dalyvauti, ne tik 
iš So. Bostono, bet ir iš Brightono ir 
Cambridge. Liepos 22 d., 7:30 vai. 
vakare įvyks masinis susirinkimas, 
toj pačioj vietoj. Kalbės draugė Ka
rosienė. Kviečiame kuo skaitlingiau- 

visu lietuvius darbininkus atsi- 
Laikinas Sekr. 1'lankyti i šį masinį susirinkimą.

(170-171) Komisija.
, “sukelti 
kuopoj”,

I duotas įnešimas pareikšti kuo
pos susirinkimo varde rezoliu- 

darbininkų organi-1 
ardytojus. čia pat |

tol, kol jų reikalavimai bus iš 
I pildyti.

Reikia taipgi rengtis prie to cija prie
Įvairiose organi- j zacijų

UŽ l’OS pusės, mes turime įti-; zacijose iškeikime šitą klausi-] kuopos nariai, dalyvavę Pru 
pasiliuosavimą, tuo ryškiau kinti juodveidžių mases sa-1 
matosi ta tiesa. !vo kasdieniniais r1--1—’-

Manymas, kad Ameri-i 1°^ nles sąžiniškai giname 
, , r. . i . r i • -Jju teises—ir kaipo paverg-kos darbininkai gali laimėt i - _ . . . 1 1rnc vacoc ir l/oinn noimvrrtnc 
bile kokią rimtą kovą su

* kapitalu šioj imperialistinio 
kapitalizmo gadynėj be iš-| ininku d
deginimo is savo eihų bal- ’ Prezidenti;liai ^nkimai mū. 
tojo šovinizmo, be bendros i ... . „,tpikja nllikia
suvienytos kovos negrų iri ; ' nasiekti p-ana nlaeias 
baltveidžių darbininku, yra/ v 1 - i * • _rv-.. J mases su šiuo komunizmoapsigaudinejimas savęs, \pa-; bal iu 
sitarnavimas Amerikos fŪu-, Be’ Rad sekmingai tą 
o la įjai. j {jarba atlikti, tai visų pirma

Komunistų Partija deda Į mes patys ir mūsų partijos 
savo rinkimų platformom .įsimpatikai turi persiimti ir 
punktą už • juodveidžių tei-1 įsitikinti to obalsio kėlimo 

’sės ne vien tam, kad laimė- būtinumu ir reikalingumu, 
ti ’jų balsus. Pamatiniai šis; Kiek galima spręsti iš tre- 
punktas dedamas todėl, kadį čio distrikto organizato

riaus laiško Centro Biurui, 
tai dalis mūsų draugų mai- 
nierių tebėra nepersiėmę ta 
tiesa. Mūsų spaudos dar-

juo arčiau 
sprendžiamosios kovos

tos rasės, ir kaipo pavergtos 
-tautos, ir kaipo labiausia 

i pavergtos ir išnaudojamos I-v • • 1 lt — -1 1 •

P° i 
| pietų atsibus ALDLD 52 kp.^ susi-;

I - - i . — x i : rjnkimas Beechnut Grove darže antį
Imą. Organizuokime bedar- seikos susirinkimėlyje, paste-1 Middle Belt Rd.

darbais, i bins, kad jie galėtų pribūti į | bėjo, kad Ęruseika šitokio pla- anl la,ko ir nauius «»riu.s kalbink it.; 
maršavimą. Draugijos gali sa- no nesiūlęs, ir kad tai. tik ko- kurie (]ar i 
vo atstovus bedarbius atsiųsti, respondento prasimanymas. I nokite užsimokėti.

Rezoliucijos įnešimas atmes-'
j tas.

imamBmaiiiaiiia»iiBiiiaiitQmaiiiBiiiBmaiiioinamonisiiiBinaiiiaiil5nis»nsLft

DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 
JUOSE

NEW YORKO APIELINKĖDETROIT, MICH.
Vakarinis piknikas ir Ekskursijos
Liepos 23 d. šeštadieny, 9 ir .10 

vai. ryte bus Boblo ekskursija lai
vu. Rengia Aido Choras. Tikietų 
pardavėjai ir važiuotojai būkite lai
ku. Tikietai 50 centų. Vaikams 30c.

Liepos 2.3 <1. 6 ‘vai. vakare ant 
Beechnut Grove darže ant Middle 
Belt Rd. bus šaunus vakarinis pikni
kas. Rcųgia 52 kp. 17 kp. ir TDA

Įžanga tik 20 centų. Bus gera 
muzika.

Liepos 24 d. sekmadieny] 9 vai.
I ryte. . ALDLD 52 kp. ir_ LDSA 17 

salą laivu. Visus kviečiam dalyvauti 
ir paremti virš minėtas organizaci
jas.

Rengėjai.
(171-172)

remiantis narių pa- 
kad “Laisvės” ko- 

; ne visai 
Pruseikos 
įnešimas 

rezoliuci- 
Ir šis įne-

Paskui, 
reiškimu, 
respondentas parašė 
teisingas žinias iš 
susirinkimo, duožas 
parašyti papeikimo 
ją korespondentui. 
Šimas atmestas. Nariai, kalbė- 
ję už rezoliucijų atmetimą, 
pareiškė tą nuomonę, kad re
zoliucijų paskelbimas tai tik kpt rengia ekskursiją į Puting Bay 
daugiau savitarpinės neapy
kantos pasės kuopos nariuose. Į 
Jei yra noro užbėgti Pruseikos: 

I pritarėjams už akių, jei yra i 
noro veikti už komunistinę li-| 
niją, tai reikia veikti, reikia j 
dirbti, o ne rezoliucijomis ko- kuris jvyks 
voti. O noro dirbti nėra kuo- '' ' ' 
piečiuose.

Kuopos literatūros agentė 
pranešė, kad per pusmetį at
naujino dvi “Laisvės” prenu
meratas. Gi “Naujoji Gady
nė” skelbiasi, jog per šių me
tų pirmą pusmetį įsigijo 32 
32 skaitytoju. Jau ir iš to aiš
ku, kad yra skirtumas laikraš
čių skleidimo darbe. Pavyz
džiui, ALDLD centro sekreto
rius pradžioj metų buvo pra
nešęs kuopai, kad išrinktų li
teratūros agentus ir užrašine- 
tų dienraštį “Laisvę” nupigin
ta kaina tiems, kurio negali 
pilnos kainos mokėti. Tačiaus 
nė su ta išlyga nebuvo gauta 
nė vieno naujo skaitytojo. Tie
sa, kai buvo išrinkta trys li- 

P iknikas1 teratūros agentai, tai vienas 
ss naują

Rug-lją, sutinkantį užsimokėti už 
bus piknikas su I metus “Laisvės” prenumeratą 

$3, bet kitos dvi agentės to 
pasiūlymo nepriėmė. Delei to, 
trečiasis literatūros agentas ir 
nustojo veikęs.

Šiame kuopos susirinkime 
nemaža laiko sueikvota delei 
dalykėlio verto 40 centų, lie
čiantį buvusio teatro, įvykusio 
14 d. balandžio, sąskaitą. Te
atro surengimo komisija ne
susitaiko delei atskaitos, o prie 
tam buvo dar ir specialė ko
misija išrinkta atskaitą patik-

Dalyvaudami ateivių gyni
mo konferencijoj, rengdamiesi 
prie Mooney mitingų, prie 
prieškarinių d e m o n stracijų, 
prie baduolių maršavimų, tuo 
pačiu laiku turime dirbti ga
vimui į Partiją naujų narių. 
Pittsburghiečiai tuo klausimu 
baisiai apsileidę. Kuomet ma
žesniuose miesteliuose apie 
Pittsburghą po dešimtis lietu
vių prie Partijos priguli, Pitts- 
burghe tiktai keletas. Tai di
delis apsileidimas.

kova už negrų teises yra 
pats principinis klasių kovos 
reikalas; todėl kad Ameri
koj galimas pasiliuosavi- 
mas tik visos darbininku 
klasės, juodveidžių ir balt- 
veidžių kartu, o negalimas kovotojus už negrų teises, tinai turi būt Partijon įtraukti.

» y • • • 9* - W •

Pittsburgh© apielinkės atei
vių gynimo ir prieš-deportaci- 
jos konferencija įvyks nedė- 
lioj, rugpjūčio 7, Walton sve
tainėj, 200 Stanvvick St. Pra
sidės lygiai 10 vai. ryte. (Sve
tainė pačiam miesto centre, 
prie Penn. Avė.)

Šita konferencija turi būt 
kaip ir demonstracija prieš 
pasikėsinimą dar daugiau var
žyti ateivius darbininkus ir su
duoti didelį smūgį visam dar
bininkų judėjimui. Svarbu to
dėl, kad ' kuočtaugiausia dele
gatų joj dalyvautų.

Kiekvienoj kolonijoj progre
syviai draugai, ypatingai ko
munistai, turi imti atsakomybę 
už pasiuntimą delegatų. Jie 
turi žiūrėti, kad tos vietos 
draugijos išrinktų delegatus 
pasiųstų konferencijom

Mooney Mitingas- 
Demons traci j a

Tom Mooney motina atvyks
ta Pittsburghan su prakalbų 
maršrutu. Su ja sykiu vyksta 

’ ir Richard Moore, garsus neg
ras kalbėtojas. Masinis mitin
gas rengiamas liepos 22, Aca
demy Teatre, 611 Penn Avė. 
(pačiam miesto centre.) Lie
pos 23 rengiama Abankietas, o

> 24—piknikas ChcVvick, Pa.

' J Darbininkų Organizacijas 
Massachusetts Valst.

Rugpjūčio ( August) 6 ir 7 
jogei j dienas rengiamas bendras pik-| 

nikas šių organizacijų : Komu
nistų Partijos Lietuvių Frak
cijos Pirmo distrikto, ALPM. 
Sąjungos 2 Apskričio, ALDLD. 
7 Apskričio, LDSA. 2 Rajono 

Apsigynimo

GREATNECK, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

I 24 kuopa rengia didelį išvažiavimą, 
’ ' > nedėlioj, 24 d. liepos 

i (July), 1932. Prie Hill Side Park, 
ties Bay Side ant Nassau Blvd. Pra
sidės 1-ma vai. diena ir tęsis iki ve- ! 
lai.

Dainuos Chii-as Pirmyn ir bus įvai- j 
i riu sportiškų žaislų.

Ne vien tik Greatneckas ale New 1 
i Yorkas ir Brooklynas turės dalyvauti , 
i šiame parengime. Labai graži vieta | 
gamtos atžvilgiu, džiaugsis jaja kas' 
tik atvyks.

I ‘ I
KELRODIS: Iš Great Neck va- i 

žinokite Nassau Blvd, iki 211 St. ir į 
sukitės po kairei, pervažiavę 2 blo- ' 
ku rasite iškalabas (signs) su užra- i 
šu “Camping Grounds”, važiuodami, j 
kaip iškabos rodo rasite išvažiavimą. ' 

Iš Brooklyn arba New Yorko trau
kiniu važiuokite iki Bay Side Stoties, 
išlipo eikite i Hill Side mišką, paėję i 
apie 15 minučių rasite išvažiavimą. I 

Automobiliais važiuodami Nassau 
Blvd, po 
Parkway 
matysite 
Camping 
kur tos 
važiavimą.

Rengia ALDLD Il-tas Apskritys , 
Nedėlioję, 14 d. Rugpjūčio (August) 

Bus Puiki Muzikalė Programa ir Prakalbos 
ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS 

Visos New Yorko apielinkės kolonijos pasirūpinki
te pasisamdyti busus ir masiniai traukite į šį 

pikniką.
ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI 

Puikiame, dar naujame parke vadiname: 
MEADOW GROVE—P. VAIČIONIO PARKE 

Division Ave.. Cranford, N. J,
Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai.

WILKES BARRE APIELINKĖ
Piknikas Įvyks Nedėlioję, 

28 Rugpjūčio (August), 1932
Bus puiki programa, kuri susidės iš prakalbų 

ir dainų. Dalyvaus Laisvės Choras iš Shenan
doah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

BROOKLYNO AIDO CHORO
Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 

Barre Piknike
Tai bus puikiausia programa dailės žvilgsniu 

ir bus svarbių prakalbų, nes iš Brooklyno ten 
vyksta grupė kalbėtojų. ,

Turime visi darbuotis, kad 
pasiekus kuo plačiausias mi- II 
nias darbininkų. Academy 
Teatras turi būt pilnas pripil- j 
dytas. Pasirodykime, 
mes suprantame reikalą kovo
ti už paliuosavimą Tom Moo
ney ir kitų politinių kalinių, i 
Jeigu sirgdama 84 metų senu-; 
tė važinėja miestas nuo mies- i 
to ir veda kovą už kalinių pa-1 ir Tarpt. Darb. 
liuosavimą, tai kaip mes turi-'Pirmo 
me tylėti? Skleiskime įžan
gos tikietus, kurie parsiduoda 
po 5 centus.

Prezidentinių Rinkinių 
Kampanija

Pittsburgiškis Lietuvių Biu
ras parsitraukė 300 knygučių 
“Komunistų Partijos Rinkimų 
Platformos.” Tai puikus do
kumentas supažindinti plačias 
mases su Komunistų Partijos 
kandidatais ir Partijos veiki
mu. Parsiduoda tiktai po 2 
centus. Draugai tuojaus imki
tės darbo platinimui tos kny
gutės.

Taipgi turime darbuotis dd. 
Fosterio ir Fordo mitingus ge
rai išgarsinti. Lietuviai darbi
ninkai taipgi turi skaitlingai 
tuose mitinguose dalyvauti. 
Be to, reikia ir lietuvių mitin
gai šaukti. Taipgi visose drau
gijose tasai klausimas iškelti, 
aukų rinkimų kampanijai pa
rinkti.

distrikto.
įvyks Lietuvių Tautiško Namo j jų buvo gavę 
Parke, Montello, Mass, 
pjūčio 6 d. 
šokiais, prie geriausios orkes- 
tros vadovaujamos - Al. Potsio, 
o rugpj. 7 d. bus piknikas su 
programa; dainoms, prakalbo
mis. Taipgi bus ir šokiai prie 
lengvos oYkestros.

Todėl visos kuopos ir cho- 
| rai tuojaus pradėkite šį pikni
ką garsinti ir mobilizuokite 
darbininkus važiavimui į jį.

Draugai ir draugės, šis pik
nikas yra rengiamas, kad su
stiprinti mūsų organizacijų ap
skričių iždus. Klasių kova rinti, bet ir ši nepriėjo prie iš- 
aštrėja, mūsų judėjimą reikia vados, 
pasmarkintai praplėsti. O tam 
darbui reikalinga ir finansai. 
Dėlto visi chorai ir visos kuo
pos energingai darbuokimės, . 
kad šis bendras piknikas būtų 
pilnai pasekmingas, o jis bus 
pasekmingas, jei visi bendrai 
darbuosimės. Kviečiame vi
sus prie darbo.

šis dalykėlis paliktas 
rišti dar iki sekančio mėn. su
sirinkimui. ,

Delęi kuopos narių neveik- 
, lumo, manau, vertėtų šaukti 
platų susirinkimą. Nariai tu
rėtų pasisakyti kame yra prie
žastis nenoro veikti. Tokiame 
susirinkime būtų galima ap- 
diskusuoti ir “Naujosios Gady-

dešinei į Southern State 
pavažiavę 2 ar 3 minutes 
iškabas (signs) su užrašu i 
Grounds, tai ir važiuokite, i 
iškabos rodo, ten rasite iš- !

(171-173) I

CLEVELAND, OHIO I 
ir puikų pikniką rengia ) 

i Lietuvių Darb. Pašalpinė Dr-ja ir j 
i Laisvės Pašalpinė Draugija, nedėlioj, 
: 24 d. Liepos (July), 1932. Gorsek I 
] Giraitėj. St. Clair Ave., tarpe E. 260 j 
lir 263 Sts. Pradžia 10 vai. ryte. Ti-j 
kietas 25 centai. > |

Šios abi organizacijos yra grynai i 
darbininkiškos. Atsilankydami į šį į 
pikniką, remsite darbininkų organi- [ 
zaciją, o per ją remsite ir kitus dar- i 
bininku klasės reikalus. Atsižvel
giant į baisią bedarbę, abi draugijos, 
Laisvės ir Darbininkų .Pašalpinė 
Draugystė šiame piknike priims nau
jus narius už pusę įstojimo, nuo 16 
iki 45 metų, todėl pasinaudokite šia 
proga ir dalyvaukite piknike ir sto
kite j yaršminėtas draugijas.

šokiai prie geros muzikos trauk
sis iki vėlam vakarui.

Kviečia visus LPD ir LDP.D 
Komitetas.

KELRODIS: Iš miesto imkite St. 
Clair Nothingham g'atvekarį ir va
žiuokite iki galo linijos. Išlipę iš 
gatvekario, imkite busą, kuris eina 
St. Clair Ave.—nuveš už 5c. į pikni
ką.

(171-172)

GREATNECK, N. Y.
Svarbus Bedarbių Tarybos susi

rinkimas, kuris įvyks pėtnyčioj. lie
pos J22 d., 1932 m. Zen. Strauko sve
tainėje, ' 139 Steamboat Rd., Great 
Neck, S L. L, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. 
visiems veltui.

Piknikas Įvyks Nedėlioję, 
4 d. Rugsėjo (September), 1932 

VYTAUTO PARKE 
Ilulmville Pike ir Galloway Road 

Philadelphia, Pa.
Pradžia 10-tą vai. ryte. Įžanga 30c ypatai.

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn 
ir vietinis Lyros Choras. Žymūs kalbėtojai sakys 
prakalbas.

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse 
KAROLIS POŽĖLA 

Jis turės kietą oponentą
TONY LACKY 

Gi Požėla tesveria 
svarus. Jiedu- kausis iki pergalei.

Antra pora bus taip pat įdomi matyti 
JONAS BAGOČIUS 

Pasižymėjęs ristikas susikibs su 
DANY WINERS

Bagočius sveria 185 svarus, Winers 195

Sveriantis 205 svarus. 
195
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,K Puslapis Penkta*Trečiadienis, Liepos 20,1932

Norwood, Mass., Žinios

Pats jie patys padeda “tokius do-
Pridčjo $500

gėrė

JO

MjOS

šnera

VAKACUO

<l>

(f)

d

mūs.
K. Sinkevičiūte

TOKIO. — Japonijos bui

b

er-

Ont.—Paskuti- kuose rodo kelią pasiliuosavi- 
kuopos susiriny mui iš po kapitalistinio jungo, 

susitvėrusios: prisieitų patamsėmis klampoti, [u* nie

<|> 
<t>

<»> i

Diena bus pranešta vėliau.
Smarkiai Rengiamės: prie Pir

mos Rugpjūčio Prieškarines !

Dvi katalikės moterys 
pas farmerį taipgi gerą kata-

Liepos 13 d. įvyko LDS. 
kuopos susirinkimas. Jame; 
buvo išduotas raportas iš LDS.I

T čia važiuodami imkite lai 
va ant 42nd St. anksti ryte

įklausėme Gerą Raportą 
LDS. Pirmo Seimo

p. Bokas. RUMUNIJOS RINKIMAI;

paramai. Jis bus
Įvyks Lietuvių svetainėje. Tam;n'ame ALDLD 
pačiam tikslui nutarta sureng- kime naujai

cclVUJcl, 
i ai sint i

didelį tarp-
Komunistų 

kampanijos 
su šokiais.' TORON J. O,

mes

SBb

I liką, gerdamos susipyko ir vie-; 
na moteris apskundė antrąją; 
farmeriui, kad ana būk pavo- 

Darbininkų pritarimas Ko-, pirmo seimo. Raportą davė kiaušiniu Far-
launa musu kuopos delegate: . , , . , ., . .v. -r i mens patraukia i teismą ap-I. Yarmalaviciute. Jos rapor- . , .L . .v i skustąją moterį reikalaudamas'tas buvo smulkmemskas ir ais-i v - yr. v . l, ......................... - _ užmokėti uz pavogtus kiau-ikus. Visi nariai priėmė su pa-1 1
gyrimu. _ . L .. . .. . ii i nas, norėdamas sutaikinti savo.

Prisiminus apie mūsų dele-!
gates raportą ir apie raportą! neprisileido ir ėjo

I fašistinės delegatės iš SLA. Į Teisėjas tą moteriškę surado juos į 
kaip sekasi” rinkti j seimo galima pasakyti, kad di- nekaltą.

Pasirodė, kad dar- dehs :
'legate išdavė aiškiausi rapor-, 
I tą ir supažindino narius 
'seimo tarimais, o fašiste nieko 

kad

munistų Partijai smarkiai au
ga. Skaitlingai rašosi piliečiai 
£nt blankų, kad padėti komu
nistų kandidatus ant Mass, 
valstijos rinkimų baloto.

Liepos 15 d. Įvyko Komu-' 
nistų Partijos branduolio susi-' 
rinkimas, kuriame padarytas 
pranešimas, 
parašai, 
bas ką tik pradėtas, o jau su
rinkta virš 50 parašų. Gi pra
eitais rinkimais iš viso buvo 
SMrinkta tik 11 parašų. Tas nepasakė, vien pasigyrė, 
parodo, kad darbininkai smar- turėjusi good time, 
kiai radikalėja. Dėlto šiemet Reikalavo už Kiaušinius, 
Norwoode bus gauta daug dar
bininkų piliečių parašų del 
Komunistui Partijos. O atė
jus balsavimų dienai šimtai 
darbininkų atiduos savo balsus 
už Komunistų Partijos kandi
datus ir stos už jos proletari
nę programa.

Nutarta suruošti 
tautinį koncertą

Daroma Provokacijos Prieš Francuos 
Komunisty Partiją

•PARYŽIUS. — Franci jos į ti jos nariui. Kuomet tas 
___ _  ___ 'šnipai ir provokatoriai vei- draugas nepriėmė 

' ši n i us*. įsimaišė ir kun. Tašku-!^^a? ^a^ padarius Komunis ■ “dokumentus,”
1 j j ” 1 1 Vai- i • • v .’ CVL Scil ei D S 1. Z 1 

aveles be teismo, bet farmerys' džios agentai bandė padary-į , . ’ . ,įr Į dokumentą jau surado savoj
1 | kišeniuje. Kitas komunis-i

'tas, miesto tarybos narys: 
nplno’niiri^ ira(^0 savo dykoje įdėta pla-

- - c „inus del naujos žudymui ma- I v i'

I šinoš. >
Taip valdžios agentai ruo-[

bekylantis. Bedarbiai pra* 
deda labiau klausyti komu- 
ka^neHdsti kXnizmtSuk“!iai Smerkia 

bet jai nesiseka. Darbiniu- PardavikiŠkllS VadllS 
kai patvs dedasi prie komu-j 2 ,v. _. ..... . - v , . 1 . i Moteriškų rūbų siuvėjai su-

isirinko skaičiuje apie 3,000 ir 
griežtai pasmerkė Internatio
nal Ladies Garment W. Unijos 

I

i bosams parsidavusius vadus. 
'Jie sveikino “Daily Worker”, 
[ kuris ištikimai darbininkams 
i tarnauja ir pirmutinis iškelia 
vadų pardavikiškus darbus.

Tame mitinge tapo priimta 
j rezoliucija, kurioj pasmerkia
mi ILGW unijos vadai del ne- 
įsileidimo darbininkų į konfe
rencijas, kurias jie laiko su 
bosais ir gengsteriniais terori
zuoto j a is.

Eina gandai, kad minimos 
unijos vyriausia galva, Dubin
sky, jau laikė slaptą konferen
ciją su siuvyklų savininkų aso
ciacijos vyriausia galva, Uvi- 
•ller, ir tarėsi nukapoti darbi
ninkų algas po 10 nuošimčių.

tokius nistų vadovaujamų organi 
tai vėliau ji- jzacijų.

Į teismą, ti “dokumentus”
komunistu raštine

Tuomet pastaroji;arba namus, kad paskiausi 
skirtumas buvo; mūs de- patraukia į teismą farmerį už p-alėtu “surasti” 

šlovės nuplėšimą.” Teismas /dokumentus ir “suokalbius 
su į priteisė farmerį užsimokėti valdžia

Valdžios agentas Requiri
Tas atsitiko tarpe visai tam- bandė sudaryti tokius do-Į šia dirvą padaryti Komuni 

siu katalikų. Bet kaip tam- i kumentus. Šitas elementas 
siems katalikams tas ir pritin-' įpgi buvo neva areštuotas 
ka. Mat, “ką dievas myli, ijjGį įįk c]el svieto akių. Ji- kumentu 
tam ir kryželį duoda.”

“Laisves” Rep.
i sai labai greitai paleistas.. surasti ir panaudoti kaipo.
i Tuos dokumentus tas provo-! Įrodymą, kad partija “ruo-

. I katerius pasiūlė vienam par-1 šia terorą.”

WASHINGTON, D. C.-- 
[Jungtinių Valstijų kongre- 
'sas jau pabaigė savo sesijas 

ko nepaskyrė eks-kar- 
ti ir pikniką, kuris įvyks Finų į “Darbininkų žodžio’ draugi-į Priešams būtų dvigubai leng-1 eiviams. Kongreso ponai 
Atletų parke, Walpole, Mass.; Ks valdyba atsišaukė, kad vi-;viau apgaudinėti darbininkus. į mano, kad jie išsiskirsto, tai 

si nariai prisidėtų prie išleidi- Jau dabar, reakcijai 
mo laikraščio, kuris manoma jus, 
išleisti Kanadoj. j

Visi dalyvavusieji susirinki-, 
me vienbalsiai užgyrė draugų ' 

d e monstracija sumanymą ir pasižadėjo remti.; 
• % • • 1 a .. x x i _ i: j .. • j * 4 y-v ■

Kiti; 
pasižadėjo dėti vėliau.

Kad Kanadoj reikalingas’ 
lietuvių darbininkų revoliuci-! 
nės dvasios laikraštis, tai nėra 

liepos 22 abejones. Kaip teko skaityti' 
montrealiečių pranešime, tai į 
ponai pruseikiniai elementai' 
nori pasikėsinti ant “Laisves” • 
ir “Vilnies”, kad juos valdžia 
neįsileistų Kanadon. Kanados 
reakcinei valdžiai labai leng-

Prieškarinė 
mūsų miestelyje įvyks atviram Ant vietos keli draugai dėjo, 
ore, gatvėje. Kad geriau pri-po dol. ir net po penkis. ----
sirengti prie jos ir kad geriau' 
išgarsinti ją ir Komunistų Par-J 
tijos rinkimų kampaniją, yra 
rengiamas didelis masinis mi
tingas atvirame ore, 
d., 7 :30 vai. vakare, ant Abe- 
delas pievos, prie Washington 
St., So. Norwood e. Bus ge
ras kalbėtojas. Šio parengimo 
vyriausias tiklas bus išgarsiu-' 
ti Pirmosios Rugpjūčio prieš-j 
karinę demonstraciją ir Komu-[va įkalbėti tai padaryti. O to-i 
nistų Partijos rinkimų kampa-i kie politinės dvasios ubagai,' 
.iją. Rengimu rūpinasi Jau i kaip matyt, pasiryžę labai j 
tų Komunistų Lyga prigelbs-1 greitai su žvalgybininkais su-Į 

'tint Komunistų Partijai. I sidraugauti.
500 Komunistų Partijos rin- Likus Kanados 

kimų platformos bus paskleis- darbininkams be gero 
ta tarpe Norwood o darbinin
kų; 200 “Daily Workerio” 
prieškarinės laidos išplatinta.

Lietuvius darbininkus kvie
čiame arčiau ir. aktyviškiau, 
dėtis prie Komunistų Partijos 
ir padėti pravesti masėse už
brėžtus darbus, kurie yra del 
visų darbininkų gerovės, prieš 
kapitalistų klasę.
Keturios Draugės Išvažiavo j į 
Klasinį Universitetą — Dviejų 

Savaičių Mokyklą

Mūsų nedidelė kolonija pa
jėgė pasiųsti net tris jaunuoles 
ir vieną suaugusią draugę į J Waterbury,“’Čonn.’ 
darbininkų mokyklą, Worces- 
tery. 
šios: 
Grigunaitė, J. Budrevičiutė ir|antrą savaitę A. Bimba. 
N. Grybienė. 
ger<£ pasisekimo mokykloj, o 
sugrįžus stoti į masinį veikimą 
tarpe darbininkų. Ypatingai 
mums stoka jaunuolių, kurie ir 
kurios aktyvai dalyvautų ko
munistiniam judėjime. Aš 
pasitikiu, kad ši mokyklėlė 
pirmus ledus pralauš ir mūsų 
judėjimui duos naujos gyvy
bės su revoliucine energija.

lietuviams 
darbi-!

I 

ninkiško laikraščio, būtų la- ■ 
bai nejauku. Tai tiesiog bei 
tos žvaigždės, kuri darbinin-

padidė-'j.. y 
visoki. Griciai, Frenzeliai 

gązdina su policija, teismais.
Netekus darbininkiškų laik-! 
raščių, tiesiog kaip vabalai i .• - 
pavasarį sukrustu. : v:zę

Turėdami tą mintyje, mes i ąjljkti kad ir 
užginame tokio laikraščio iš
leidimą ir raginame kitas 
ALDLD kuopas prisidėti. Taip- 

' gi pavieniai darbininkai turėtų 
, prisidėti. Laikraščio leidimo 
i darbu imasi veiklūs atsidavę 
i revoliuciniam darbininkų ju- 
I dėjimui draugai. Tikimės,
kad “Darbininkų žodis” bus 
Kanados, lietuviams darbinin
kams revoliucinis vadas ir or
ganizatorius. Ypatingai, jei- 

į gu visi revoliuciniai darbinin- 
; kai remsime jį visais galimais 

! būdais.
Linkime, kad “Darbininkų 

įžodis’-’ greitai pasirodytų.
ALDLD 162 kuopos valdyba:

Pirm. M. Adomėlis, 
Sekret. J. Sasnauskas, 

Ižd. A. Petronis.

kareiviai sKŪ’stvsis nam 
dr ims “vakacijų.” Bet eks 
i kareiviai pareiškė, kad ji 
I pasilieka Washingtone tol,; 
i kol gaus bonus. Jie pasirį- 
: žę kapitalistų sostinėje pa- 

gr u ėdžio
! mėnesio.

Miesto policija 
[ kaip jinai gali m 
i eks-kareivius ir sul: 
: pikietą prie valdžios namų.

PADEKIME KOMUNIS 
TŲ PARTIJAI RINKI 

MŲ KAMPANIJOJ

susirinkę laikyti
Bet policija už’ 

puolė darbininkus ir ėmėsi 
juos vaikyti. Darbininkai

ST. LOUIS, Mo. — šia
me mieste, kur dar visai ne
senai valdžia ir policija su-

darbininkai vėl nerimauja.. 
Komunistinis judėjimas yra*

Ulster Park, P4. Y.
Į ’ I

■■ Draugūs ir Draugai darbi-1 
ninkai:

Mes jau spėjom prisiauginti 
Įvairių daržovių ir daug vis-,MASSILLON, Ohio.

300 komun. delegatų pateko j tięnos—kiaušinių taipgi turim! 
! labai gerą pieną,—sūrius nuoj 

spauda' “testytos” karves. Todėl kvie- 
I čiame atvažiuot, kas tik galite 

ore, mau- 
)• kepintis saule. G.ami-į 

nam ir vegetarioniškus valgius, j 
i $10.00 i savaitę, o vai

kams žemiau 10 metu tik $4

į ligonines nuo užteršto mai 
sto. Kapitalistų 
praneša, kad Ohio valstijo 
Komunistų Partijos ratifi-; poilsio tyrame 
kacijos konvencija, kuri bu- Į dytis n 
vo laikoma šiame miestely-1] 
je, turėjo delegatu tarpe 300' Kaina : 
ir 400. ‘ |

Bet laikant pietus dele-1 
gatams, maistas buvo netin- j 
karnas ir kuo nors suterš- j 

i tas-apnuodintas. Nuo to į Kingstone būsite apie 2-rą v., 
i TOKIO. — Japonijos, kuo-!maisto apsirgo visi delega- po pietų, čia neimkit taxy, bet!
! -livrui Ir o i >1 11 t o nn FU"! 1 _ , 4-o. 4-.lr .rolrvo OOIl .. X Cl.-t 'K'XT' i

.Conn. Valstijos Darbi-1 Japonijos Ūkio Bėdos j?
ninky Mokyklėlė Alsi-' - ~-
daro Rugpjūčio Pirma ;met jina! kariauja “su Chi-tai kurie tik valgė.

1 _  reikalai eina blogyn, darbinmkų-delegatų
i Žemės .ūkis visai kliura. benta į ligoninę.
Valdžia svarsto, kas reikės i -------------------ALDLD., LDSA. ir LDS. 

apskričių dviejų savaičių mo
kykla prasidės 1 dieną rugpjū
čio, ir baigsis 15 d. rugpjūčio 

. Vietą pra
nešime vėliau per “Laisvę.” 

Išvykusios draugės yra Mokyklos vedėju pirmą savai- 
I. Yarmalavičiutė, N.[tę pus p. m. šolomskas, o 

• Vi- 
Linkėtina joms siems mokiniams, atvykusioms 

iš kolonijų, bus suteikti kamba
riai veltui. Neturi atsilikti ir 
mūsų menininkai, chorai ir te- žuazija organizuoja savo fa- 

. 1 —  _______ ir _ 4-....! . m. I.. 11 rv w i nr r, o , . o .-i 1 -

300 busą už 10 centų iki West i 
nuga-j Shore stoties, o čia imkite 4 j 

P. M. ar 7:40 P. M. traukini 
Į už 21c ir išlipkite Ulster Park. 

Įdaryti. Daromi planai, fed 1 YONKERIS. — Policija Eipte 15 minutlJ i kair« iki 
būtų duota pašalpa žemės užpuolė darbininkų demon- 
ūkiui. Tam tikslui planuo-Įstraciją. Šio miestelio, dar-! 
j ama skirti 400,000,000 j e-; bininkai, apie 1,000 skaičiu- 
nų (apie $112,000,000). Bi-1 

ijoma, kad. greitai gali ištik
ti badas.

atralės grupės, turi prisiųsti' šistines organizacijas, kad 
kuodaugiausiai mokinių. [geriau jai sektųsi pulti Man-

Visos Conn, valstijos koloni-! furiją ir kitas Chinijos da- 
jų veiklesnieji draugai, sukrus-; Tos naujos Olganizaci- 

i kime registruoti mokinius del į JUS 7ia Valstybės Jaunų So- 
; virš minėtos mokyklėlės, iipcialistų Lyga, Nacionalė So- 
! siųsti pranešimus, kie^c kuri i cialistų partija. Patriotinių 

iš kolonija turi mokinių, mokyk-Į Draugų draugija. Jos viso 
j lėlės raštininkui J. V. Valai- fašistinės ir buržuazinės.

P ' tis, 706 Stanley St., New Bri-į _______________
tain, Conn.

DARBININKŲ TEATRAS

(Workers Theatre)
Už birželio ir liepos mėnesius “Dar

bi ninku Teatras” (Workers Theatre) 
jau išėjo. Š’ams numeryje telpa 3 vei
kalėliai ir geros kritikos.

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

BUCHĄRESTAS 
i eitą savgfitę Rurnųr 
■ ko rinkimai. Rinkiniai pa- 
1 sisakė prieš dabartinę val
džią ir karalių. Laimėjo 
daugiausia vietų Rumunijos 
parlamente Valstiečių Par
tija. Šita valstiečių partija 
gavo 277 vietas, o kitos par
tijos visos sykiu gavo tik 
103. Karalius Carol ir jo 
kolegos sumušti rinkimuose.

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

A. M. Balchunas, Savininkas Tek, Stagg 2-5938

Komunistę Partija yra 
darbininkų partija. Ko
munistų Partija kovoja 
už kasd.leninius ir galuti
nus darbininkų klasės rei 
kala v inius. Komunistų 
Partija dalyvauja klasių 
kovoj, ji gina visų darbi
ninkų reikalus.

Šiuose rinkimuose rei
kia gauti kuodaugiausia 
balsų. Reikia vesti ka
ringa agitacija, reikia 
siųsti kalbėtojai ir leisti 
1 i t era turą. Komunistų 
Partija neturi pinigų. Vi
sas jos išlaidas reikia 
gauti iš darbininkų.

Kiekvienas darbininkas, 
smuikus farmery s arba 
kitokio užsiėmimo žmo
gus turi ateiti Komunis
tų Partijai į talką. Rei
kia aukoti kiek kas gali. 
Reikia rinkti aukas.

Kad sukėlus $100,000 
rinkimų fondan, ruošiama 
Nacionalė Tag Day liepos 
22, 23 ir 24 dienomis. 
New Yorko distriktas 
ruošia Tag Day rugpjūčio 
14. Visi darbininkai ir 
darbininkės ateikite į šią 
pagelbą. Rinkite aukas ir 
siųskite per “Laisvę” ar
ba tiesiai: “Election Cam
paign Committee, Box 87, 
Station D, New York, N.

2,000 Jūrinių Darbininku 
i Teismas

Marine Workers Industrial 
i Union suruošė darbininkų teis
mą prieš Seamens Church In- 

istitute, kuriame surado, kad 
i minima institucija yra pil- 
I noj kontrolėj bosų ir jos vir
šininkai nusistatę nemokėti 
bedarbiams nariams pašalpos, 
o iš dirbančių, tam tikslui ren
ka mokestis. Taipgi surado, 
kad minimos institucijos vir
šininkai veikia kaipo streik
laužiai, gelbsti darbininkų de
portavimui, d i s k r i m inuoja 
negrus darbininkus, užtaria 
policijos žiaurius puolimus ant 
darbininkų ir 1.1.

Prieš teismą buvo pasiųsti 
I reikalavimai institucijos virši- 
jninkams, kad jie stotų save ap 
I ginti, bet nė vienas nepasiro- 
jde. Tad teismo nuosprendžiai 
.„tapo viršininkams pasiusti.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

P
n

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos Į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamu ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa- 
rengimams ir t. t., 
tik 8 " ‘ ‘ 
gtaen 
ry.

blokai nuo
Island F*r-

LUTV1NAS

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

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

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
mokė limo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

M. ZI MS no EAST 16th ST. N. Y
M.
M.

Kasdien — 10 A. M. iki 8 P.
Nedeliom — 10 A. M. iki 4 P. Įsikūręs 25 Metai

i



1

į

I

t

r-

: Puslapis šeštas -

VIETINES ŽINIOS
Plėšikai Išnešė $63,500 
Vertės Brangenybių

LAISVE i

East New Yorko ALDLD 
185 Kp. Nariams

Trečiadienis, Liepos 20,1932 Jį

Sekmadienį Kompartijos 
Rinkimų Piknikas

Chiniečiai “Tomatomis”
“Pavaišino” Policistus

Į Trys plėšikai/ įsilaužę į 
augštų namą po nr. 74 
46th St., skiepe suraišiojo

Sekantį sekmadienį, liepos;
24 d., Pleasant Bay Parke
Lnionporte, įvyksta Komparti- • tojų, atvažiavo ant Doyer St. j . " "
jos rinkimų kampanijos did- • prje Bowery, nuimti judžius i Ketvirtadienį RinklHŲ 
žiausias piknikas. Arti 50,000 : rodančius, kaip būna daromi j ir •• Knufaranriia 
lapelių garsinimui šio pikniko J puolimai ant opiumo pardavi-! ABUipaillJOS nOniCiCnClJa 
jau išdalinta. Manoma, kad ■ nėtojų. Vieni policistai buvo, 
suplauks ne vien New Yorko,1 apsirengę imituodami opiumo j 
bet ir visų apielinkių darbiniu- pardavinėtojus, o kiti papras- 
kai.

Taipgi bus graži programa, i jau pradėjo imti

Pirmadienį slaptoji policija
kalbomis.

upe Day

ir
LAISVA ŽUVAUTI

R. F. D. 2 Catskill, N. Y.

maistas, 
rūšių ir 

augščiau

Del platesnių informacijų 
rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

agathA BLOZNELIS

21 d.,
East 

įvyks- 
raudonųjų poetų vakarė-
kuriame bus skaitomos

CM KJt KM O MX MX KM MM MM MM V KX M> K/K/ KZ KXKX KJt
ųAAAAAAAAaAaaAaAAAAaaAAAa

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

ir

pas mane

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

LAIK-
NAU-

MADOS

ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSIOS
UŽ PRIEINAMA

KAINĄ

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 įčirškinimaia

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad 
sipirksite.

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studijų 

naujon vieton, 
S o numeriu 

J 2 Marion SU 
k a m p. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

į Darbininkų Poetų 
[Vakarėlis

Ketvirtadienį, liepos
16' ALDLD 185-tos kuopos me-; vakare, Labor Temple, 

W. j nosinis susirinkimas įvyks šį;14th St., prie 2nd Avė., 
na- penktadienį, liepos (July) 22 ’ ta ‘ 

mo sargą, o patys perėjo visą d., 8-tą vai. vakare, svetainėj lis”, 
j didžiumą raštinių ir sandėlių, 
kur susirinko apie 
vertės brangakmenių

$63,500 
ir k t.

; gaudymui opiumo pardavinė- 'daiktų, ir pabėgo.

prirengta ir 
paveikslus, 

kurią pildys Workers Labora- pradėjo lyg lietus lyti ant po- 
tory Teatro nariai, Darbininkų lįcistų galvų. Tai chiniečiai 
Sporto Unijos nariai ir dange- gyventojai iš savo gyvenamų 
lis kitų 
spėkų.
paįvairinimų.

Lietuviai darbininkai 
kviečiami tą dieną nieku kitu 
neužsiimti, bet nuvažiuoti į! 
1 pikniką ir tuomi 
Kompartiją jos didžiausiame 
darbe—rinkimų kampanijoj.

tai. Kada viskas

proletarinio meno i namų per langus pradėjo mes-! 
Bus gerų prakalbų ir'ti j policistus senomis ‘-tomato-! 

! mis”, nunešiotais čeverykais ir 
Vra j kitokiais nereikalingais c......

! tais.
Tuojau šauktasi dangau po- 

Paremti' licijos pagelbos, kurios pribu
vo keli skvadai ir išgelbėjo 
“lošėjus”. Du chiniečiai areš- 

j tuoti ir kaltinami kėlime 
; v ark ės.

Komunistų Kandidatas 
Areštuotas Prie 
Evikcijos

Bažnyčios Tarnas
Atsidūrė Kalėjime

po num. 933 Glenmore 
įėjimas iš Fountain 
Brooklyn, N. Y.

Būtinai kiekvienas 
privalo pribūti, nes yra 
daug svarbių reikalų 
m ui.

Ave., darbininkiškos eilės įvairioms
Ave

narys (Daugiau Vietos žinių 5 pusi.) 
labai j —

attiki- ~~

VAKACIJOS VIETA

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium 

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Sekantį ketvirtadienį, liepos i Delegacijos Išleistuvės
21 d., 7 :30 vai. vakare, Man
hattan Lyceum, įvyksta Komu
nistų Partijos rinkimų kampa
nijos konferencija, į kurią bu
vo raginamos visos darbininkų 
organizacijos rinkti delegatus. 
Jei iki šiolei dar randasi drau
gijų bei kuopų nerinkusiu, de
legatų, jų valdybos gali pas- 

daik-’kirii atstovus.

Į Olympic Varžytines

Jau išrinkti delegatai įsitė- 
mykite, kad konferencija pra
sidės 
laiku

7:30 vai. vakare ir 
būkite kiekvienas.

bet- Darbininkas Rastas 
Pasikoręs

Joseph Lapidus, Komunistų' Herbert Foshey pasižymė- 
Partijos kandidatas 11 sena-ijęs bažnyčios tarnas ir para- 
torial distrikte, taipgi organi- piju organizuotojas, uždary- 
zatorius Bedarbių Tarybos! tas vieniems metams į kalėji- 
Williamsburgo apielinkėj, pra-j mą ir nuteistas pasimokėti pi- 
eitą savaitę tapo areštuotas iriniginės bausmės $250. 
uždarytas į kalėjimą po $500 
kaucijos.

Jis buvo areštuotas už tai, 
kad su kitais Bedarbių Tary
bos nariais reikalavo, kad na
mo savininkas priimtų atgal į
namą gyventi išmestą bedar-1 tus pinigus, 
bio Gerber šeimyną, 
moteris nėščia ir bile 
laukia kūdikio. Bet namo sa-l 
vininkas, vietoj priimti į gatvę Į 
išmestą šeimyną, pašaukė po
liciją ir areštavo d. Lapidus.

Areštuotojo teismas įvyks 
liepos 26 d. Visi darbininkai 
yra raginami tą dieną eiti prie 
teismabučio ir reikalauti, kad 
d. Lapidus paleistų nebaustą.

Foshey dirbo pašte per ke
lis pastaruosius metus. Kelis 
sykius surasta, kad trūksta pi
nigų pašto atskaitose. Paga
linus Foshey liko nutvertas 
parsinešęs iš pašto suženklin-

kurio' ---- 1-----------
dien^ | Nepilnaprotis su Peiliu

'Švaistėsi Stoty
Pirmadienio vakare,

tuo

58Herman Wintermeier, 
j metų amžiaus darbininkas, 
rastas pasikoręs savo namuose, 
1810 3rd Avė.

Matomai jis pasikorė nepa-

Reikalauja Padidinti 
Policijos Budžetą

Policijos komisionierius 
rooney įteikė majorui Walke- 
riui reikalavimą, kad šiais me
tais policijos departmento bu- 
džetas būtų padidintas $1,- 
294,190 daugiau’ už pereitus 
metus.

Policijos komisionierius tvir
tina, kad tokio budžeto būti
nai reikia ir negalima apsieiti 
su mažesniu.

Mat bedarbei didėjant ir 
darbininkams vis labiau orga
nizuojantis ir kovojant prieš 
nepakeliamą skurdą ir badą, 
reikalinga padidinti policiją, 
kad būtų gana tvirta daužy
mui darbirnųjfy galvų.

Skalbėjai Tęsia Streiką

Mul-

Home I 
tęsia 
bosai 

samdo
sulaužyti

The Bronx Edison 
Laundry darbininkai 
streiką nepaisant, kad 
su pagelba gengsterių 
skebus ir bando
streiką. Streikas pakirto bosų 
bizniui ti'čk, kad bosai privers
ti yra samdyti agentus, kurie 
vaikšto po namus ir renka 
skalbinius prižadėdami skalbi
mo darbą atlikti už žymiai 
nužemintas kainas.

Kitų skalbyklų bosai visomis 
galiomis remia Bronx Home 
skalbyklos bosus, kad jie iš
silaikytų prieš streikuojančius 
darbininkus.

Port-Morris skalbyklos dar
bininkai yra labiau išnaudoja
mi, negu kitur. Ten darbinin
kų judėjimas taipgi prasideda 
ir manoma ,kad gali išeiti j 
streiką.

Penktadienio vakare,- liepos 
22, Finnish Workers Hall, 15 
W. 126th St., įvyksta išleistu
vės New Yorko darbininku 
atletų, sportų delegacijos į 
darbininkų pasaulinę Olympic, 
kuri įvyksta pabaigoj liepos ir 
pradžioj rugp., Chicago, Ill.

Išleistuvių programa bus di
delė ir įvairi, kurią pildys 
darbininkų dailės ir meno spė
kos.

Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 Į SAVAITĘ
Šviežiausias farmų 

sezono uogos visokių 
daržovės už tą pačią 
nurodytą kainą.

Važiuokite Hudson
Line Boat iki Catskill, N. Y. 
Atvažiavę telefonuokite: Cats
kill 890-F-4.

PUIKIOS MAUDYNĖS

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2*5043

Streikieriai Demonstravo 
Prie Darbdavio Namų

T. Miller čeverykų siuvyklos 
darbininkai tvirtai laikosi 
streiko lauke ir vis dar dau
giau darbininkų , prisideda 

kęsdamas vargingo gyvenimo, i prie streikierių. The Five Star 
nes darbo negalėjo niekur streikierių eiles taipgi žymiai 
gauti ir gyventi jau neturėjo didėja, 
iš ko.

Statybos Pramonė 
Negirdėtai Puola

metųPer pirmą pusmetį šių 
statybos pramonė New Yorke 
nupuolė 75% palyginus su 
pereitais metais tuo pačiu lai
kotarpiu. Tai yra negirdėtas 
nupuolimas; pereitais metais 
per pirmuosius šešis mėnesius 
buvo padaryta statybos kon-

Union traktų už $393,808,400, o šiais 
Square požeminių trūkių sto- metais tik už $100,359,400. 
tyj nepilnaprotis jaunas vyras j ----------------
išsiėmė didelį peilį ir pradėjo laIiniinUa; Pikiptiinin 
švaistyti tarpe tirštai prisikim-1 į?“ j ° 31 r,K,eiU0Ja 
susiu žmonių. Moterys ir vai- Maudynę 
kai pasileido klyksmu. Sto-I 
ties sargas puolėsi prie peiliu 
besišvaistančio, bet atšoko, ka
da liko dviejose vietose per
pjauta ranka. Tik stojus ke
liem vyram į pagelbą, nepilna
protis liko suimtas ir nuvežtas 
į ligoninę. Jis turėjo 
žaizdą rankoj ir pilve, 
mai vienas iš atėmusių 
peilį juomi perdūrė jį
Jis paguldytas ligoninėj arti 
mirtinoj padėtyj.

1. Miller dirbtuvės savinin
kas keliais atvejais

j prigauti darbininkus ir tuomi 
I sulaužyti streiką. Bet lL V. 
; kuojančių darbininkų 
randasi kovingų draugų, 
rie kiekvieną darbdavio žings
nį tėmija ir perspėja darbi
ninkus, kad nesiduotų save 
prigauti, bet vestų kovą iki lai
mėjimo.

Po darbdavio pasikėsinimui 
dalį darbininkų s u- 

Vvedžioti ir sulaužyti streiką, 
• darbininkai numaršavo prie jo 
namo ir .demonstravo gatvėj, 
sakė prakalbas iškeldami jo 
siekius aikštėn ir pareikšdami, 
kad jie nepasiduos iki laimės 
galutinai pradėtą streiką.

bandė

strei- 
tarpe 

ku-

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELA USKAS) 
G R A B O R ( U S 

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

HUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I, LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
MMMMMJf XJOOOOOOOOtVV VVVVVVV MJMOt 
XV mmmm mm mm mm mm ** A ** mm mm mm AA mmmmmm MM KM

didelę 
Mato- 

nuo jo 
patį.

Nušovė Moterį Del Šuniuko
Pirmadienį C. Biancovicienė 

mirė ligoninėj nuo kulkos, o 
jos sūnus taipgi nuvežtas į li
goninę suzperšauta ranka. Juos 
peršovė to paties namo gyven
tojas, kuris labai nemėgo, kad , 
Biancovicienės šuniukas bėgio-! 
davo po karidorių.

Jis peršovė Biancovicienę, I 
kada ji ėjo per karidorių ve-1 
dina šuniuką, ir jos sūnų, ku
ris atbėgo į pagelbą peršautai 
motinai.
manoma 
pabėgo.

Virš 100 Vanguard Commu
nity Center jaunuolių pirma
dienį demonstratyviai išmar- 
šavo iš Bronxdale plaukioji
mui įrengto prūdo, kada nu
girdo, kad savininkas atsisa
kė įleisti negrus jaunuolius.

Tuojau buvo sušauktas mi
tingas ir išrinkta komisija su
rengimui masinio mitingo. Pas
kui bus paskirtos dvi komisi
jos, kurios suorganizuos pikie- 
to linijas prie 'minimo prūdo. 
Jaunuoliai pikietuodami ren
giasi nešti iškabas su užra
šais, šaukiančiais darbininkus 
kovoti prieš skirstymą juod- 
veidžių darbininkų nuo Jbalt- 
veidžių.

PARDAVIMAI
Parsiduoda puse lietuviškos užei

gos ir valgyklos. Biznis yra gerai 
išdirbtas ir parsiduoda pigiai. Par
davimo priežastis, kad savininkas 
gauna miesto darbą. Atsišaukite po 
antrašu:

135 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA 4 kambarių rakandai, 
dar visai geri. Parduodu todėl, 

kad greitai turiu išvažiuoti į kitą 
miestą. Parduosiu 'už tiek, kiek kas 
pasiūlys. 318 So. 1st St., ant 3 lu
ini, Brooklyn, N. Y.

(169-171)

. EAST NEW YORK, N. Y.
Cypress Hill parsiduoda. 3-jii šeimy 

nu mūrinė stuba, lotas 19X150, 17 
kambarių, 3 maudynes, visi įtaisymai 
pilnam patogumui, išskiriant apšil
dymą. Kaina $12,000. Kreipkitės 
R. A. U. 224 Logan St., Brooklyn, 
N. Y. (166-171)

Didžiausia Darbininkų Savišalpos Organizacija

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

Motiria mirė, sūnus 
pasveiks, o šovikas 

i

Kailiashivių Streikas Plečiasi
Pirmadienį išėjo į streiką 

dar 10 kailio siuvyklų dar
bininkai. Numatoma, kad 
trumpame laike streikas išsi
plės plačiau.

Daugelio pirmiau sustreika
vusių dirbtuvių bosai jau įtei
kė unijai reikalavimus del nu- 
skyrimo laiko pasitarimams 
susitaikymui.

Streikierių tarpe ūpas labai 
pakilęs. Jie pilni pasiryžimo 
vesti kovą ir priversti kiekvie
nos dirbtuvės darbdavius iš
pildyti streikierių reikalavi
mus. ) * • *

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:

$150, $300, $600 ir $1,000. Taipgi Tris Pašalpos 

Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų j menesį 
pagal laipsnį

Kiekvienas lietuvis darbininkas ir darbininkė turėtų priklausyti 
savoje pąšalpinėje organizacijoje, kuri, ištikus nelaimei, jį, jų bei 
likusią šeimyną sušelps.

Del platesnių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N. Y.

i.
ROOM 102

Telefonas: Stagg 2-91M

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

221 S. 4th St.^Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DlAGNOZA 
GAZO ANESTETIKA 

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

tik susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau (imtas ir chroniikaa vynj ir 

moterų ligas kraujo ir ados. 
Padarau Htyrimų kraujo ir ilapuma.

*DR. MEER 1
156 W. 44th St., Room 112 

New York, N. T.
Valandos Priėmimo i

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo B 
iki 9 vai. vakaro 

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

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

Williamsburgiečiams, kuriems 
pertoli pas mane atvežti pataisy
mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė 

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

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
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.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

Graborius

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

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

LIETUVIŲ KOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

Iš hotelio tiesiai i maudynes. 
Visi kambariai marių pusėje, pa
tarnavimas mandagus, kainos že
mos. Prašome atsilankyti.

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

178 S. South Carolina Ave, 
ATLANTIC CITY, N. J.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

o 
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o 
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Metropolitrn Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

402

<j

SKAITYKIT, PLATINĖTO
“LAISVŲ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8*6261
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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