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

ALDLD II Apskritys, kurio 
iždą Matulis su Baltaičiu iki pe
nui nuvilko Prūseikai ir Butkui 
ant mūnšaino, greit atsigavo. Jo 
iždas jau pakilo arti šimto do
lerių, ir pereita konferencija, 
įvykusi birželio mėnesį Linden, 
N. J., $20 paaukojo darbininkų 
klasės kovoms, kurias veda Ko
munistų Partija. Naujas Apsk
ričio Komitetas, į kurį įeina 
draugai Gilmanas, Lideikienė, 
Skiparius, Jamison ir Dobinis 
sugabiai veda tos organizacijos 
reikalus.
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Literatūros platinimas ir nau
jų narių verbavimas į darbi-1 
ninkiškas organizacijas, pas i 
mus labai yra apleista. Užtat.' 
ALDLD II Apskričio pusmeti-] 
nė konferencija nutarė raginti 
kuopas, kad jos stengtųsi įti-1 
kinti savo narius lankyti dar-i 
bininkų bakūžes,> aiškinti jiem : 
bedarbės priežastis, karo pavo-| 
jų ir nurodyti, ką reiškia dar-] 
bininkams socialistinė kūryba] 
Sovietų Sąjungoje. i

Tuom pat kartu platinti dar-' 
bininkišką literatūrą ir kalbinti 
darbininkus stoti į ALDLD. 
Tuo būdu bus galima susisiekti 
su darbininkais, dar esančiais 
klerikalų ir tautininkų įtakoje. 
Gi sekančioje konferencijoje j 
bus reikalaujama iš kuopų ra
portuoti, kiek stubių aplankyta 
ir kokie iš to rezultatai.

I LIETUVOS INKVIZITORIAI BUOŽĖS ŪKI- Darbininkų Organizacijos ir Unijos Jau Prisiren . n_i_ _ >• i n*. _ n_ _ _ _ n_ _ _ _ _ _ .
N1NKAI KANKINA IKI MIRČIAI 

SAMDOMUS TARNAUTOJUS
gę Dalyvauti 1 Dieną Rugpjūčio Demonstracijose

] Policija Apgina Buožę-Budelį, Kuris Kankino ir Virve Smau
gė Piemenuką, Kuris tik už Maistą Tarnavo. Sekamai 
Rašo Apie tai “Lietuvos Žinios”

. Waterburyje, Conn., darbinin
kai parodė vietą renegatui L. 
Prūseikai. Kaipo kontr-revo- 
liucinis ubagas, Prūseika ren
kasi sau piktgrašių almužną iš 
biznierių. Velkasi jiems į pa- 
delkas įsikibęs, o maskuodama-1 
si kairiom frazėm bando gau
dyti grašius ir iš darbininkų, j

Liepos 17 d. Waterburyje,! 
Prūseika, kalbėdamas, vaptelė- i 
jo, kad reikią balsuoti už Ko- j 
munistų Partijos kandidatus.] 
Ant vietos drg. K. Krasnickas į 
nurodė publikai, kas yra Prū
seika ir perspėjo publiką, kad ] 
nesiduotų jam suvilti. Prūsei-] 
ka puolėsi niekinti Krasnicką,!

žiaurios Policijos Priemonės Kankinimui 
Kalinių. Vienas Kalinys dar tik šiomis Die
nomis Buvo Nukankintas Mineola Kalėjime.

VOKIETIJOS FAŠIZMAS IŠBLAŠKĖ DAR
BININKUS IR RENGIAS PRIE RINKIMŲ
Uždarė Komunistinę Spaudą, Konfiskavo Agitacinius La

pelius, Areštavo Komunistus, Pagaliaus Fašistai Ruo
šiasi Laimėti Rinkimus.

RASEINIAI. — Liepos 
11-tą dieną 16-tą vai. Vil
niaus gatve jojo miestan 
ūkininkas, kuris vilko virve 
prisirišęs 10-12 metų berniu- 

I ką. Vaiko buvo surištos 
rankos ir vienas virvės ga
las užrištas ant kaklo, o an
tras galas—pririštas arkliui 
prie uodegos. Ūkininkas iš
didžiai jojo per miestą ir su
stojo Nepriklausomybės gat
vėje ties policijos būstine.

Su ta virve ūkininkas ber 
niuką įtempė ir ] 
nuovadom Didelis 
žmonių, jų tarpe daug mote
rų apspito žiaurų jojiką. 
Išaiškinta, kad tas nepapra
stas jojikas yra pil. Čepliau
skas iš Petkūniškių km., 
Raseinių valse., gyvenąs 
apie 7 klm. nuo Raseinių.

Tas berniukas pas Čep- 
liauską tarnavęs per pieme-

nį ir buvęs labai blogai mai
tinamas. Tai norėjęs tarny
bą pamesti: palikęs bandą 
ir bėgęs pas motiną. Čep- 
liauską jį bebėgantį suga
vęs ir už tai atgabenęs į 
policiją; mat, banda buvus 
suėjus į vasarojų.

Čepliauskas vieškeliu jo
jęs ir risčia, dėlto berniukas 
visiškai prismaugtas, visas 
pamėlynavęs, vos gyvas.

Prie polįcijos žmonės, pa

Daugiau ir daugiau pra- darbininkų revoliuciją, kuri 
nešimų ateina, kaip darbi- steigia Chinijos Sovietus, 
ninku organizacijos ruošiasi Demonstracija reikalaus be- 
pirm'ai dienai rugpjūčio, darbiams socialės apdrau- 
Daugybe darbininkų orga- ] dos, darbo arba duonos ir 
nizacijų ir unijų ateis į de-j kovos už eks-kareivių bonų 
monstracijas su savo velia-’ išmokėjimą. Už politinių 
vomis ir reikalavimais. ] kalinių paliuosavimą ir sta-

Darbininkai maršuos eilė- ] tys daugelį kitų reikalavi- 
mis, militarinėj formoj. Be mų.
to, šiose demonstracijose! Visi lietuviai darbininkai 
bus darbininkų vaidinimai, I turi dalyvauti šiose demon- 
perstatymai ir chorų daina-1 stracijose ir masiniuose su- 
vimai. Politinės ir meno jė-! sirinkimuose 1-mą dieną 
gos dalyvauja bendrai už! rugpjūčio. Ši diena, tai ko
tuos pačius reikalavimus.tuos pačius reikalavimus. vos diena už darbininkų kla- 

Vyriausi reikalavimai, tai sės' reikalus ir laimėjimus, 
šalin imperialistinis karas! New Yorko apielinkės dar- 
Darbininkai pasirengę ginti 1 bininkai, dalyvaukite Union 
Sovietų Sąjungą ir Chinijos I Square demonstracijose.

.kas ber- rwe policijos žmones, pa- »r it . • H/f III I • i
policijos sipiktinę dideliu čepiiausko Karo Veteranai maršavo Wasnmgtono 

i būrys žiaurumu, puolė jį mušti, • x 9 • n !• • • IT
ig mote- bet policija apgynė. Paga-I ' bafVPHlK IMPS PflI1C1KK Nl

liaus suerzinta ' minia taip 
įsisiūbavo, kad jojikas pali- 

, kęs arklį ir virvę, su kuria 
berniuką tempė į Raseinius, 
dūmė per daržus, kad tik 
išneštų sveiką kailį. O žmo
nės, šaukdami paskui jį toli 
vijos...

Gatvėmis prieš Polici jos Norą
Policija Užpuolė Veteranus; šeši Yra Areštuoti; Darbi

ninkai Pritaria Veteranams; Eicker Sakė Prakalbą 
Įlipęs d Medį; Policija Turėjo Daug Darbo, kol Nuga
lėjo Veteranus ir Jų Pritarėjus.

BERLYNAS. — Vokieti
joj sekantį nedeldienį įvyk-

bet publika protesto šauksmu s^a, linkimai^ atstovų 
nuvijo renegatą. Tai geras Reichstagą.. ----- _---
darbininkų klasiniai sąmonin- pripuola kaip tik tuo laiku, 
gas žygiš!

nuvijo renegatą. Tai geras Reichstagą. Šie rinkimai

rinkimuose yra sekamos: 
Nacionalistų Partija, Nacio
nalistai Socialistai (fašis-| 
tai), Socialdemokratų Par 
tija ir Komunistų Parį '

SOVIETŲ SĄJUNGA PRAMONĖS BUDA
kuomet jau fašistai įsigalė
jo. Papeno valdžia jau pa- 

Sklokiški žulikai pasiskelbė | skelbė diktatūrą ir ją vylei- 
LLTT^ — • • . i 1 • • • J m *1 _ 1 * . • . 1 •  * 1 savo “Klampynėj”, kad ir jie 

renka aukas Kompartijos rinki
mų kampanijai. Tačiaus Par
tija jų neįgaliavo rinkti aukas, 
ir jie neturi teisės tai daryti! 
Prūseikds vaptelėjimas balsuoti 
už Kompartijos kandidatus yra 
tikslas apgaulingai^ vilioti iš 
darbininkų grašius neva Kom
partijos rinkimij kampanijai. 
Juk Kompartija viešai paskelbė, 
kad jokių aukų nuo prūseikinių 
renegatų nepriims. Visur dar
bininkai turėtų pasekti draugų 
waterburiečių būdą kovai su re
negatais.

na. Todėl ir rinkimai, kaip 
praneša kapitalistinė spau
da, bus dar “didesniu laimė
jimu” hitleristams.

ui." IVOJIMU1 IŠLEIS 75 B1LIONUS DOLERIU
Argentiną Užklojo Sniegas

BUENOS AIRES. — šį 
kraštą labai užklojo snie
gas. Vietomis prisnigo taip 
daug, kad net sulaikė visą 

. Vietomis sniegoPaskelbus diktatūrą, ko- judėjimą. — - -
munistinė spauda jau uždą- yra po £3 pėdas'storio7Ša- 
ryta. Agitacija sudemora- koma> kad tokio didelio 
zuota, literatūra konfiskuo- sniego nebuvę per daugelį

kad tokio didelio

Ji prisirengusi pulti So-

ta, o fašistai kalba pilna 
burna. Jų rankose agitacija 
ir visi įrankiai. Pati val
džia turi savo rankose visas 
prieinamas įstaigas, kurios 
gelbsti rinkimuose.

Tad šiose sąlygose nega
lima tikėtis, kad rinkiniai 
pasekmingai bus galiama ves
ti iš komunistų puses.' Vy-| 
riausios partijos dalyvaują'

metu.
Sniegas padarė daug nuo

stolių ir sulaikė susisiekimą. 
Manoma, kad paskiaus bus 
potvyniai del šio nepaprasto 
sniego daugio. 4

WASHINGTON, D. C.— 
Gautos žinios čia parodo, 
kad Sovietų Sąjunga pradės 
antrą Penkių Metų Planą 
sekantį sausio mėnesį. Pra
monės, agrikultūros, trans- 
portacijos ir kitų sričių ge
rinimui ir budavojimui 'So
vietų Sąjunga išleis $75,- 
000,000,000.

Naujas Penkių Metų Pla
nas žada daug biznio ir 
amerikonų fabrikantams, 
jei Amerika pradės geres
nius santikius ir užves kre
dito sistemą tarpe šių dvie
jų šalių.

Sovietų Sąjungos planas 
reikalauja daug mašinerijos 
ir kitų reikalingų daiktų, 
kuriuos dar sunku pasiga
minti namie j e. Elektros jė
ga iki ^L937 metų Sovietų 
Sąjungoj turės pasiekti 
100,000,1)00,000 kilovatų va
landų. Šiais metais elektros 
jėga dar siekia tik 17,000,- 
000,000 kilovatų.

Reikalinga Greita Parama “Daily Workeriui”

'Anglies pagaminimas da- lis,kartus j’e Pasilaužė pro 
bar yra 90,000,000 tonų, tu- , 
rėš pakilti iki 250,000,000 
Gelžkelių linijos turės pasi
didinti nuo 15,000 mylių iki 
19,000. Labai žymiai mano
ma padidinti ir lokomotyvų 
daugį. Geležies pagamini
mas nuo 9,000,000 tonų tu
rės pakilti iki 22,000,000.

WASHINGTON, D. C.— ninku, pritarė veteranams 
Apie 800 pasaulinio karo ve
teranų laikė demonstraciją 
ir maršavo žymiausiomis 
Washingtono gatvėmis. Ve
teranai maršavo pikietuoti 
Baltąjį Namą ir reikalauti, 
kad valdžia išmokėtų eks- 
kareiviams p r i k 1 au somus 
bonus.

Policijos viršininko gene* 
rolo Glassfordo policija bu
vo suorganizuota, kad ne
prileisti veteranus prie Bal
tojo Namo. Tad policija 
paleido darban savo buožes 
ant veteranų galvų. Bet 
veteranai gerai laikėsi. Ke-

policijos eiles ir vėl sudarė 
savo linijas.

P Į Šalimis stovinti darbinin
kai, kuriu tarpe buvo labai 
daug pačios valdžios darbi-

ir siuntė įvairius epitetus 
prieš policijos žiaurumą.

Paskiaus policija griebėsi 
areštu. Areštavo John. 
Pace, Eickerį ir dar daugelį 
kitų. Laike šių areštų Eili
nių Nariu vadas Eickeris 
įlipo į medį ir pradėjo saky
ti prakalbą veteranams. Po
licija ir detektyvai turėjo 
gauti ugniagesių pagelbą, 
kad sulaikyti prakalbos sa
kymą.

Bet kitaip negalėjo sulai
kyti, kaip tik įlipę į medį pa
tys detektyvai turėjo net 
prismaugti veteranų vadą, 
kad jisai nustotų kalbėjęs. 
Jisai pareiškė, kad dar ko
vos tik pradžia. Veteranai 
dar tik pradėjo organizuo
tis.

ĮVAIRIOS žiniosSkaitydamas dienraščius, ma
tai du griežtai vienas kitam 
priešingus pasaulius: Japonija 
pradeda naujas atakas ant Chi- 
nijos.
vietų Sąjunga; Chinijoj civilis 
karas plečiasi, Raudonajai Ar
mijai vyksta; Jungtinių Valsti
jų sostinė—Washingtonas, ap
gultas alkanų pasaulinio karo 
veteranų. Hooveris pikietuoja- 
mas.

Vokietijoje pasiskelbė fašisti
nė diktatūra, šalyje karo stovis. 
Tai toks vaizdas griūvančio ka
pitalistinio pasaulio. Gi naujas 
darbininkų pasaulis — Sovietų 
Sąjunga, duoda žinias, kad ten 
plieno industrija kyla, naujos 
milžiniškos elektros gaminimo 
stotys atidaromos, tiesiama ge
ležinkeliai viršuj žemės ir po že
me. Automobilių gamyba pro
gresuoja, aliejaus ir anglies 
ėmimas rodo džiuginančius re-

zultatus, kolektyviai ūkiai eina, 
kaip reikia; namų statyba varo
ma sparčiai. Dirba kas tik 
sveikas ir stiprus, maisto ir ap- 
rėdalo yra visiem.

O kapitalistiniame pasaulyje 
apie 50 milionų be darbo, dau
gelis iš jų jau bė duonos ir be 
pastogės.

Griūvantis kapitalizmas karu 
prieš Sovietų Sąjungą j ieško 
sau išsigelbėjimo. Darbininkų 
nusistatymas šioje situacijoje 
turi būt kova prieš imperialisti
nį karą ir prieš kapitalizmą. 
Mūslj išsigelbėjimas, kaipo kla
sės, rymo sovietiniame pasau
lyje.

Darbininkų laikraštis, Daily Workeris, Komunią- 
tų Partijos organas, išleido “SOS” atsišaukimą į 
darbininkus ir jų organizacijas, šitas atsišaukimas 
reiškia, kad laikraštis yra skęstančio laivo pavojuj. 
Jį gali išgelbeti tik darbininkai ir jų organizacijos.

Darbininkams nereikia jau kalbėti, kad Daily 
Workeris yra tik vienas laikraštis, kuris veda kovas 
prieš imperialistinį karą, už darbininkų bedarbių so- 
cialę apdraudą, prieš kapojimą algų darbininkams, 
kurie dar dirba, šitas laikraštis veda kovą už vete^ 
ranų bonus. Todėl visų darbininkų yra pareiga rem
ti šį laikraštį.

Visi draugai, visos organizacijos, visi mūsų orga
nizacijų komitetai—greitai imkite šį klausimą ir au
kojate tiek, kiek daugiausia galite. Ateina rinkimų 
kampanija, laikraštis turi vesti didžiausią agitaciją 
už Komunistų Partiją.

Siųskite aukas: Daily Worker, 50 East 13th St., 
New York, N. Y.

Mainieriai Paliuosavo
-Kalinius

TERRE HAUTE, Ind. — 
Čia buvo apie 100 mainierių 
areštuota už pikietavimą 
Abby Vales mainų. Bet 
mainieriai neapleido savo 
draugus. Daugiau tūkstan
tis mainierių pikietavo ka
lėjimą ir reikalavo, kad bū
tų paleisti mainieriai, kurie 
areštuoti. Pikietininkai pa
sakė, kad jie nepaiso, kad ir 
juos areštuos, nes tuomet 
jie gaus bent ką valgyt. Po
licija neareštavo kalėjimo

High Point, N. C.—Mez
gėjai darbininkai streiko 
lauke laikosi gerai. Dar nei 
viena dirbtuvė negalėjo at
sidaryti. Todėl bosai jau 
užsisakė valstijos kareivius, 
kad jie padėtų nugalėt strei- 
kierius.

Clarksville, Ind. — Mai- 
nieriai sulaikė streiklaužius 
nuo darbo ir gerai pikietuo- 
ja mainas, tai bosai parsi
traukė miliciją saugojimui 
mainų. J;

pikietininkus, bet paleido iš 
kalėjimo areštuotus mainie- 
rius.

Boston, Mass. — Darbi
ninkai ir Sovietų Sąjungos 
draugų organizacija laikė 
demonstraciją prieš siunti
mą ginklų ir amunicijos į 
Japoniją, kuriuos jinai nau
dos prieš Sovietų Sąjungą. 
Demonstracija įvyko prie

Detroit, Mich. — 5,000 
darbininkų susirinko į Tos
terio prakalbas, nepaisant, 
kad kaitra labai šutino. To
steris gerai išdėstė darbinin
kų ir Komunistų Partijos 
reikalavimus ir numaskavo 
kapitalistines partijas.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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Sovietų Distrikty Augimas Chinijoj &i»™ !
Šis žemlapis parodo dide

lį augimą Sovietu /Distrik
tų Chini jo j. 
šešių mėnesių tie 
žymiai paaugo teritorija' ir 
spėka, pasidėkavojant did-

Bėgy pereitų 
istriktai

tuose. Imperialistų karo 
laivai “patroliuoja” ; tūks
tančius mylių Chinijos upių,

IKODEL TAS‘KEISTAS’'KLAUSI-1 
Patriotų■‘Tvirtovės’ MAS KILO LD. SUSI VIENI J. SEIME?

Tautininkų organas “San-
----------------------- 1 Ą

Lietuvių Darbininkų Susi-1 permainų Amerikos Darbo 
vienijimo pirmas seimas bu-1 Federacijoje nebuvo, bet iš- 
vo sėkmingas visais -atžvil-!ėjo atbulai: Green pasiro- 
giais. Organizacijos reika-; dė toks pats bjaurus biuro- 
lai galutinai sutvarkyti. Pa
sirodo, kad dviejų metų re
voliucinių darbininkų pa
stangos nebuvo veltui. Męs, 
darbininkai, dabar turime 
stiprią savišalpos organiza
ciją. Jai augti dirva plati, 
nors, tiesa, ekonominis kri- 
zis sulaikys daug darbinin
kų ųuo įstęjimo į ]LDS delei 
nepajėgimo užsimokėti duo
klių.

Seimas išrinko pastovią 
vadovybę. Iki šiol veikė tik 
laikina Pild. Taryba. Be to, 
senoj Taryboj buvo ‘keli 
oportunistų suvedžioti žmo
nės, kurie organizacijos, au
gimui kenkė ir ją demorali-

veda savo bjaurią interven- jara” No. 30 rašo: 
ei ją kiekvienoj svarbesnė j 
Chinijos daly, aktyviai va- 

vyriškoms Chinijos Raudo- Į dovauja kampaniją Nan- 
nosios Armijos pergalėms kingo budelių prieš Sovieti- 

agrarinės nius Distriktus.
Kova prieš imperialistų 

kurie ginkluotą intervenciją Chi- 
yra po Kuomintango vai- nijoj, prieš plėšimą ir išsi- 
džios kontrole. j dalinimą Chinijos yra kova

ir besiplėtimui 
revoliucijos dar didesniame 
skaičiuje distriktų,

Patys Prisipažįsta 1 vietas, už didesnį grobį toj
i organizacijoj.

Chicagos Darbo Federa-. SLA narių darbininkų tei- 
cijos organas “Federation S£S buvo paneigtos ne tik 
News” liepos 23 d. rašo: igy-tam seime,< bet jos pa-j

Karo Prieš Depresiją Kam-; neigtos labai seniai—:-----  .
panija delei miliono darbų jauinai nuo tos organizacijos į-j 
užsibhigė, daugiau darbininkų sisteigimo ir patekimo į dar- j. 
esant be darbo, negu kuomet bininkų priešų rankas, 
kampanija prasidėjo. ’ * " . . J

m tL ... . . \ SLA nariai darbininkai
Tą miliono dai ių suiadi-. sucįaro didžiumą, ir jie labai ■ 

m ° kampaniją vede kapita- jengvaį gajėtų apsidirbti su* 
lįstų fašistinė.organizacija, savo priešais—fašistais iri 
Amerikos Legionas, kapita-: socialfėstais. Tik jie tu- i 
lįstų skelbėjų sąjunga (As-, rėt-ų sudaryti bendrą fron- 
sociation of National Ad- ^a su kovingaisiais SLA na- 
vertisers) ir Amerikos Dai- rĮaįs darbininkais, kurie ve-i 
bo Federacija. kovą prieš fašistus ir so-

Kokiu tikslu tą kampani- i cialfašistus. Jeigu SLA na- 
ją vedė? Svarbiausiai, kad iriai darbininkai to nepada- 
sumulkinti darbininkų ma-į rys, tai, aišku, arba jie tu- 
ses, kad sulaikyti bedarbius i ros nešti t fašistų ir social- 
nuo kovos už tuojautine pa- fašistų uždėtą jungą arba 
šalpą badaujantiems bedar-; turės bėgti. Žinoma, didelę 

dą valstybės ir kapitalistų i riai darbininkai, kurie be 
lėšomis. Vadai minėtų or-1 jokios kovos pabėgtų. Jie 
ganizacijų blofino, jog jie turi dėti visas pastangas at-j 
tuo būdu sugrąžinsią “gerus sikratyti nuo fašistų ir so- 
laikus”, jog jie prašalinsią cialfašistų jungo ir sudaryti 
bedarbę.

’ Ir daugelis darbininkų, 
ypatingai Amerikos Darbo r D .. 
Federacijos narių, laukė tos i atiko 
“gerovės.” Bet'ta kampani-' • • 1 • 1 v • 1 I
darbes. Ir dabar pati Ame-

Darbo ~ 1 ‘
spauda pripažįsta, jog šiuo i straipsnis, atkreiptas prieš 
tajTu bedarbių dar daugiau, j Sovietų Sąjungą. Mat, kaip 

Tas parodo*jpg darbinin- Lp- tokius straipsnius talpi- 
kai* negah tikėkis nieko ge-1 na įr “Naujienos”. Jau bū
ro is kapitalistų ir jų agen-1 vo “Laisvėj” nurodyta to 
tų apgavikiškų planų. Jau i straipsnio kontr-revoliuciriis 
atkartotiiicii ciaroiniriKanis j noį)Q£Įįg 
?aPa Ė°^Įa’ p hac^ . v^so^į.e . S o c ihrlfašistas Grigaitis 
kapitalistų blofai apie pade-; Sako, kad tame straip.snyj 
ties pagerinimą nieko geio | j g v a ^jojimai (niekinimas 
negali duoti dįiibmmkams. į g^.įetu gajung0S iškrai- 
Darbmmkai turi orgamzuo-. -- - - - - -
Jis .ir kovoti. Daibininkai į kategorijas ir t. t.) “gana 
turi sudaryti- bendrą frontą! protingi

fakti-J <

i

HONAN ■ ■ ^WiANCSIA

*. “Chicagos lietuvių finansinė 
tvirtovė—Universal State Ban
kas jau galutinai sugriuvo. 
Likvidavimui jo biznio tapo 
paskirtas “receiver,” kuris iš
buvęs metus, kitus atiduos kas 
liko depozitoriams.

“Turėjusieji banke pinigų 
gal beatgaus tik pusę jų. Tai 
gana didelis smūgis vietos lie
tuviams.”

• : : 1 ' * i

Ta “tvirtovė” griūdama 
nemažai nuskriaudė ir lietu
vių darbininkų, kurie buvo 
pasidėję savo sutaupintus 
centus.

Bet štai kas atsitiko su ta 
pačia ^Sandara”. Mūsų 
dienraštis “Vilnis” Chica- 
goj liepos 22 d. laidoj rašo:

“Kaip rodos, ‘brolių tautie
čių’ ‘Sandara’ atsikraustė į 
Cįhicagą, kad numirti didžiau
sioj lietuvių kolonijoj. Spaus
tuvės darbininkai susiėmė ma
šinas ir kažin kur. iškraustė, 
išsivežė. Jiems mat algos ne
išmokėtos.

“Kova tarp darbininkų , ir 
bosų senai eina. Bosai vedė, 
pervedė, vienas kitam ‘visą 
biznį,’ iki pagalios darbininkai 
viską laukan ‘išvedė.’

“Prie* nabašninkės ‘Lietu
vos’, taipgi ‘Jaunosios Lietu
vos’ ir ‘Kataliko’ kapų bene 
bus dar vienas. ‘Tautiškų ka- . ...
pų’ skaičius daugėja. Oiganizacija.

“Sandariečiai <
džiaugėsi ‘komunistų susmuki- visuomet apšvietos ir propa
nui.’ Bet mes gyvuojame, o į gandos būdus pavaduoja 
jie'eina į kapus.”
Gi sekančiam 

Vilnis” plačiau 
kaip mašinos tapo išgaben 
tos, ir pažymi:

kratas ir darbininkų parda- 
vikas, kaip ir Gompersas, 
dar tam tikram laipsnyje 
bjauresnis.

Kodėl šitoks mechaniškas 
viršininkų tarnybos aprube
žiavimas būtų tiesioginiai 
pragaištingas pačiai organi
zacijai? Ogi todėl, kad na
riai būtų siunčiami miegoti 
ištisus du metu. Nereikia 
jiems šviestis ir suprasti or- > 
ganizacijos reikalus., Nerei
kia ' jiems kiekvieną mielą 
dieną budėti ir saugoti savo , 
organizaciją. Lauksime, at- 
eis laikas, tie viršininkai ne- 
bekandidatuos, iš r i n ksime 

zavo iš vidaus. Naujoji Ta- hitus 
ryba galės sutartinai dar
buotis organizacijos narių 
gerovei.

Plačiau apie patį seimą b - .v .- ....
LDS nariai gaus žinių i or-; ls^rls i’agus issiaukleti. 
ganė “Tiesoje.” Čia manį štai kodėl oportunistai 
rūpėjo pakelti vienas klau-'taip kovojo už šito klausimo 
sirnas, kuris buvo kilęs sęi-; pravedimą. Jie netiki į dar
ine, būtent bandymas me
chaniškai aprubežiuoti LDS ir kasdieninį veikimą savo 
viršininkų tarnybos laiką, klasės naudai. Jų tikslas 
Kad tas klausimas kilo, tai yra, kad užmuilint akis dar- 

’ bininkams ir pasiųsti juos 
miegoti, idant lengviau bū
tų juos už nosies vedžioti ir 
jų reikalus pardavinėti.

Mes gi, bolševikai, priešingi 
o . x v darbininkų mulkinimui ir

! mechaniškais būdais, turėjo apgaudinėjimui. Mes sako- 
numerv!^ys^ su savo me, biurokratizmas ir
anrašn uždavus smūgį naujai nelemtų vadų įsigalėjimas 
vJĮ^i^’icū’ganizacijmi , Bet keista 1

. tas, kad kaip tik i ant 4i;to 
! klausimo! susimaišė i ir ,su- 

’ ‘“Byla-sy tfarbminkais tebe- klupo visa eilė netgi .konlu- 
sitęsia. Bosai, sako, net ke-1 nistu.. To nereikia slėpti, 
lias bylas iškelsiu bet mašinų | Draugai,' kurie palaike tą

.*.... • M
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ir klausimas vėl 
dviem metams išrištas! Ko- 

! kie tie viršininkai turėtų 
būti, nesvarbu. Per du me
tu jie vis tiek nespės ar ne- ,,

t

KWANGS I V ,,,, 
KWAWGTUNG bininkų revoliucinį švietimą
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Nors Chinijos Sovietų prieš įvedimą Chinijos pą-
biams ir bedarbių apdrau-: klaidą padarytų tie SLA na- į Distriktai dar nėra geogra-' vergtųjų darbininkų- algos _ ■ _ I _ — L. — - - 1 — 1 — . . X. - — • i ■ -o r» m r 1 a a ■ Lx i vza t vx I r- -i I L_ ■ _ . __ _ <■ . .

finiai susijungę į vieną, ta- skalės Jungtinėse Valstijo- 
čiaus tos teritorijos, kurios se, prieš valdžios vedamą 

j perskiria Sovietinius Dis-1 a 1 g ų kapo j imo politiką, 
į triktus, urnai paliuosuoja- j prieš kapitalistų bjaurias 

, .. . . , i mos iš po Kuomirltango kon-i atakas ant Amerikos darbi-
darbininkiską, vado-; tro^s< jau tos perskirian- ninku gyvenimo normos.

čios teritorijos tapo nukirs
tos iki . siaurų koridorių. jįes įr chįnijos Sovietinių 
Net pirma pergalingųjų Distriktų yra gynimas Ame- 

__ ______________________ raudonųjų armijų Anhweij^.j 0 s j a r bininkų klasės 
ja nei kiek nesumažino he-|noins’> jabaį patiko “Klam- Provincijoj Sovietų_ admi-1 prįe§ yyan /Streeto bącĮo :ir 

_______ nistrncijos jgyyąyo 167 dis-!|^ro politiką,:'prieš, imperia- 
Fedei acijpsr jk o n t r - r e v oliucinis triktuose, išsiskįlaidžiusiuo- ]iąfn rpnciama ataka, ant 

se aštdoniose ' provincijose.

vvbe.v i-

koridorių. Gynimas Chinijos liau-
<(

klasės naudai. Jų tikslas

S o c i a 1 f ašistų “Naujie-

pynėj” tilpęs tūlo • “Savikri-

Tuoąe distriktuoše masių 
gyvenimo sąlygos laipsniš
kai gerėja. Stambiųjų žem
valdžiu žemė konfiskuota ir 
išdalinta tarp biednųjų vals
tiečių. Nelegališki mokes
čiai, kuriuos buvo uždėjęs 
feodalistinis režimas, likosi" 
panaikinti. \

Imperialistų pigaus dar-

nereikia stebėtis, nes LDS 
nėra' grynai komunistinė 

JCI _ 'Be to, opor-
daug sykiu tunistinis elementas, kuris

&

S
'■«8

nveisiasi tam tiarose sąlygo
se. Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje viešpatauju klika 
todėl, kad ten viršininkai du 
ir net tris syk didesnes g£u- . 
na algas, negu darbininkai 
naciai, kad ten ponai gali 
pripuolę prie SLA lovio 
šniaukšti. Taš pats su dar-

r

listų rengiamą ataką ant 
Sovietų Sąjungos.

Amerikos darbi ninkai 
turi stoti į kovą gynimui 
savo klasės reikalų. Lietu
viai darbininkai taipgi ne
gali nuo tos kovos atsilikti.

Ginkime Chinijos liaudį! 
Ginkime Sovietų Sąjungą! 
Bendrai su kitais darbinin
kais sustabdykime siunti- 

’ ‘ ‘ i ’ ir ginklų 
prieš Chinijos liaudį ir So
vietų Sąjungą! Reikalauki
me visų karo tikslams pas
kirtų pinigų šelpimui ba
daujančių bedarbių! Plės- 
kime kovą prieš badą ir ka-

i pant faktus apie dar,bininkų į>o pagrindas“ naikinamas i mą amunicijos

nn Knmnhiątu PnrfHncj vn ji-—Grigaitis bara diena ir tinkamesnį atlygi- po o u stų c t jos va isavo frenįą Prūseiką, kam nima už darba Piguji dar- 
dovybe ir plačiu frontu ves- i f : 5 voiduminimi C 4 j Ljgųjįpastai asis etai veiamaimau- naudoja Amerikos ir ki-

įvedant trumpesnę darbo

nera.
“Skolų darbininkams “San

dara” už algas turi sekamai:
“F. Kirkai $2,098.65
“Gudaičiui 1,200.00
“Page’ui 200.00
“Taipgi yra kiek nemokėta! 

Pajauskui ir kitiems, bet ne
teko patirti kiek.

“Pivarūnas užmokėjęs 
mašinas, !
ta tiek likę ant morgičio Va- Į 
la.skui ir jo pusininkui.

“Kiek turtas išneša, neteko 
patirti. Į vežimą sukrauta

ti kovą prieš kapitalistų ata-į ja h. neva «kritikuoja
' straipsnį.

Mat, jeigu Prūseika ne- 
| veidmainiautų, tai jis grei- 
’ tai netektų ir tų kelių darbi
ninkų pasekėjų, kurie da-

Ir Tų Menku Algų 
Neišmoka

vobalsį, buvo pakliuvę ant 
priešbolševikiškos opcų’tuni- 
stinės meškerės.. Gerai, kad 
jie ten pat klaidą atitaisė ir ‘ bo unijomis. Kuomet milio- 
nusistatė bolševikiškai.

Šis klausimas del darbi- tai tūlų unijų prezidentai į 
ninkiškos organizacijos vir- metus gauna po $l/,000 ir 
šininkų tarnystės laiko nu-1 $15,000 tiesioginės algos. O 

— -....—už. statymo dar kartą /mums kur jų graftas ir kyšiai!
sakoma $4,000. Ki- (parodo, kaip sunkiai tebe- Jeigu SLA įsigalėjo klika, 

"įguli ant darbininkų pečių tai todėl, kad jinai nebuvo 
svetimos, žalingos jų klasei įkujta kaipo grynai darbi- 

ninkiška organizacija, kad 
joje ne tik nebuvo vedama -- i v v 

j revoliucinė apšvieta, -bet 
prieš ją buVo ir yra bjau-. 
riausiai ~ kovojama. Tokių 
sąlygų nėra Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijime. Ji 
įkurta kaipo grynai darbi
ninkiška organizacija. Ji 
randasi revoliucinėj vado
vybėj. Ji paremta revoliu
ciniu švietimu narių. Jos 
viršininkai (sekretorė ir re
daktorius) tegauna po $25 
savaitėj—o jeigu bus reika
las, bus dar žemiau nukapo
tos algos. Bile koks ban
dymas toj organizacijoj 1 • • V I • 1 • 1 , -t
dymas paneigti tas sąlygas.
Kode! Komunistų Judėjime 

1 To Nėra
Jeigu mechaniškas tarna

vimo laiko aprubežiavimas 
būtų toks geras dalykas, tai 
kodėl tokia sistema nėra 
įvesta į komunistines parti
jas? Viso yra 54 komunis
tinės partijos ir nė vienoj 
nėra tokios sistemos. Pa- 
galiaus, kodėl -visoje Sovie
tų Sąjungoj nėra tokios sis
temos? O nėra todėl, kad 
tokia sistema, kaip jau sa
kėme, nebūtų naudinga dar- 

_ bininkams. Kaip komunis
tų partijose, taip Sovietų

(Tąsa 3-čiam pusi.)

"idėjos.
viena raidžių rinkimę mašina, Gerį Noraį Nįek0 Nereiškia i

nais darbininkai badauja, i

,3$

iri

¥

linotype, ir trys gordon presu-
i Nereikia abejoti, kad tie 
f komunistai ir simpatikai, 
i kurie seime ir dar prieš sei
mą stojo už laiko aprube- 
žiavimą vienu ar dviem ter-

tų šalių imperialistai numa
žinimui darbininkų gyveni
mo normos Jungtinėse Vals
tijose ir Europoj. Finan
sinis kapitalas investuoja 
milžiniškas sumas į dirbtu
ves ir kasyklas Chinijoj, 
moka labai žemas algas pa
vergtiems Chinijos darbi- 

i ninkams, ir tokiuo būdu tą 
j pigųjį darbą naudoja kom- 
peticijoj prieš Amerikos ir 
Europos darbininkus, kad 
priversįi ir tų šalių darbi
ninkus priimti tokias ver
gijos sąlygas, kokiose ranį 
dasi prišlęgti Chinijos daf- 

vakarienę su į 5įnjnįait Tokis imperialis- 
; tų pagrindas prieš, Ameri- 

.. • . , TV ' * etikos ir Europos darbininkusdiemo vakare. įžanga tiktai I . L > r\‘ i. m. . ■ . i naikinamas Sovietu Distrik-2t> centai y patai. I- 1 ti i *Draugės ir draugai, kuopos l ’ 
nariai ir visi lietuviai darbi- 

ir darbininkės,

Smetoninių fašistų pagel- bar jį remia. Renegatu 
bininkų organas “Lietuvos Prūsikos-Butktus 
Žinios” liepos 11 d. rašo: mas

Kriziui užėjus, atėjus išrno-mizmo ir veidmainystės, 
kejimo dienai, darbininkai! 
gauna po pusę, o kai kada dar' 
mažiau jiems priklausomo at-j 
lyginimo. Ypač pilno atlygi
nimo neišmokama vasaros me- Šį Vakarą Svarbus Parengimas 
tu.
Lietuvos darbo žmonių iš-'

naudotojai visokiais būdais tarta surengti \„"..„.L..
skriaudžia darbininkus. Ne ! Šokiais, ant Olympia Parko, 27, 
tik kad algos yra labai ma- d. liepos (July), t. y. trečia-į

Rugpjūčio 1 d. visi dar
bininkai dalyvaukite prieš
karinėse demonstracijose!

žos, bet ir tų neišmoka.

| Sako, Daug Nariu Žada 
I Mesti SLA,.

“judėji-
” paremtas ant šarlata-

WORCESTER, MASS

24 d. liepos, ALDLD. 11 
i kuopos susirinkime likosi nu-

BOSTON, MĄSS.

kai ir kitokių baldų.”

Taigi, jau pradėjo 
tautiškos “tvirtovės” 
po kitos. ‘

Smunka lietuviška 
kioji buržuazija, smunka 
jos įstaigos.

NEWARK, N. J.

griūti j 
viena

E

smul- minais vadovavosi tikrai ge-
ir rais norais. Bet tie geri no

rai buvo paremti klaidingu 
supratimu. Mat, senam SLA 
įsigalėjo sau jale biurokratų. 
Tas pats matosi darbo uni
jose. Ten irgi lyderiai pa
virtę carukais. Mūsų drau
gai įsivaizdino, kad jie su
rado naują gyduolę nuo tos

■ 
■
s

Sekmadienį Komunistų Parti
jos Rinkimų Kampanijos 

Didelis Piknikas
. ’ ' J . t

Sekantį sekmadienį, liepos 
31 d., Linwood Grove, Metu
chen, N. J., įvyksta Komunistų 
Partijos, New Jersey valstijos 
įlinkimų kampanijos didžiau
sias'‘piknikas, į kurį, suvažiuos 
visos New Jersey valstijos įvai
rių tautų darbininkai.

Pikniko programa bus taip
gi didelė ir įvairi, nes ją pil
dys parinktos darbininkiškos 
dailės ir sporto jėgos. Prakal
bą sakys vienas iš geriausių 
kalbėtojų iš New Yorko.

Visos New Jersey valstijos 
lietuviai darbininkai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti ir pa
remti Komunistų, Partiją dide
liame rinkimų darbe.
• . \ f f < , ■ • ■ ' ' • t i

Komitetas.

Fosteris Atvyksta į Bostoną; ! 
Bus Pasitikimas ir Masiniai j 

Mitingai

Bostoniečiai turi mobilizuo
tis: fnasiniams mitingams ir pa-. ■ 
sitikimui d. W. Tosterio, Ko
munistų Partijos kandidato į 
Jungtinių Valstijų prezidentus. 
Jis pribus į Bostoną penktadie
nį, rugpjūčio 5 d. Rengiamas 
demonstratyvis pasitikimas jo 
South Station, 6 vai. vakare. 
Iš South Station bus mąršavi- 
mas į Boston Common, Char- 

! les St. Mall, kur įyyks atvira
me ore prakąlbos. Iš čia bus 
marguojama į Faneuil Hali, ku 
riojj prasidės prakalbos 8 vai. 
vakare.

Lietuviai darbininkai turi 
tuojau pradėti rengtis prie pa
sitikimo d. Fosterio ir prie ma- 

Taipgi reik'a 
raginti kitus 

į jr jie skąit-

ligos. Ot,1 mechaniškai pa- J.įvešti mechanizmą būtų ban- 
imsim ir išrišime šitą klau
simą: du metu ištarnavo 
jPild. Tarybos narys ir te
gul eina laukan, statome ki
tą. Ir dalykas baigtas!

Bet argi baigtas?. Ar ši
tokiu kelių galima apsaugo
ti darbininkišką orgąnizaci- 
ją nuo biurokratų ir biuro
kratizmo? Grynas absur
das, tuščia viltis ir pavojin
gas įsivaizdinimas.“ Mecha
niškai joks klausimas darbi
ninkų judėjime nėišsirisa. 
Naujai išrinktas viršininkas 
gali būti toks pats biuro
kratas, kaip ir senas. Kuo
met mirė Gompersas, jo vie
ton ,tapo pastatytas Green, 
ne tik jokių gerojon p’Ksen

Imperialistai deda visas 
savo pastangas, kad palai- 
"kytitą bjaurų darbininkų 
išnaudojimą, tą pigų darbą 
Chinijoj. Imperialistai deda 

1 pnstangas sukriušinti Chi- 
- nijos revoliuciją, idant vėl 
svarbius pavergti nuo imperializmo 

darbus del darbininkiško ju- jungo pasiliuosavusius So
vietinius distriktus ir išsi- 

mi ne tik tai paremsite mūsų dalinti tarp savęs Chiniją. 
Tai Štai prie ko privedė darbuotę, bet ir laiką smagiai Jie lieja upelius kraujo su- 

SLA Dariusi fašistai ir so- i praleisite. ' ' ii—♦
cialfašistai, besipjaudami už j

—_ i ninkai ir darbininkės, <
Socialfašistų “Naujienose” ! pi ašomi dalyvauti ir paremti 

; (No. 173) korespondencijoj j šį parengimą, nes visi žinote,
iš Baltimore, Md., rašoma: 'kad ALDLD. 11 kuopa remia' 

komunistinę spaudą ir Kom-: 
partijos rinkimų vajų, į

1 nius kalinius ir t.ts Kaip ma
tote, atlieka labai :

Daug SLA narių pamatė, 
kad $7-tas seimas panaikino-, 
narių referendumą ir paneigė 
didžiumos narių valią. Nete
kę kantrybės, nariai pyksta ir- ... . . _ . .
daug jy žada mesti SLA. ! de->lmo ,r kovl'' D“'yv«uda-

f

i

i

į kriušinimųi r,e y q 1 į u c inįo 
Rengėjai, ‘darbininkų judėjimo mieš-

sinių -mitingų, 
vest agitaciją ir 
darbininkus, kad 
lipgAi dalyvautų.

Rep.

<A.- f
■HMmB
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Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

niekas to ne- 
Daugelis darbininkų

valgiiĮ ir
orkestrą

Bus proga vi-
linksmai laiką

ir moralė

ganizavimas

Liepos 8 d. Komunistų Par- 
. surengė pralral-

ladelphijos ir kitų apielinkių. 
Pagaliaus visos Penn. valstijos 

Į darbininkai yra kviečiami skai-

WORCESTER, Mass.—Lie
pos 17 d. kom.uništai buvo su
rengę pikniką Olympia parke. 
Publikos atsilankė vidutiniš
kai.

Iš Philadelphijos bus veža- 
Tai matote, ką Šita me- mi darbininkai troku, kuris iš-

Avė. Bet nebuvo gerai prisi- 
delto ir publikos neat- 
daug. Kaip tik pra- 

prasidėjo, policija ,už- 
Nors darbininkai lai-

Trečiadięn., Liepos 27,11932

LIETUVIŲ DARBIN. SUSIVIENIJIMAS AUGA Iš Worcester, Mass.;
- - - - - -  ir Apidinkiy

Susitvėrė Nauja Kuopa Į platinkite knygą tuojau, vi- 
' Draugė Karosienė iš Dor-iso^ tokia puiki knyga 
Chester, Mass., liepos 22 d., ^ules sukrauta kampe, mūs 
raš0. organizacijai bus ne tik fi-

\ * nansinė, bet
“Vakar važinėjome (drau-; skriauda.

gai Niukai su mašina vėžio-1 
jo) po Cambridge ir Brigh-| 
ton per visą dieną ir pasek-i
mes tokios, kad vakare su- Kodėl tas ‘Keistas’ Klausi-
kurios galėjo ateiti ir su-;^35 Klk) LD. OUSlVieni- 
tvėrėm Cambridge, Mass., i jiiPO Seime?
kuopą iš 7 narių, ir vienai _____
persikėle. Daug tų, kurios j (Tąsa iš 2-ro pusi.)
pasižadėjo priklausyti, bet| .... " . ,
negalėjo ateiti ta vakarai valdžios sistemoj pasiremia-

7 M v v rp 11 va 4- WA m i "t t t i lxi wa v-xzx n

taip skubiai šaukiamos, bus | . 
sekamame su sirinkime.
Reiškia, jau padarėm pra
džią ir kuopa yra. Drau
gės sutiko naują planą en
tuziastiškai ir, manau, bus 
veikli kuopa. Jai augti dir
va čia yra, ypatingai, kad 
galima įtraukti jaunuoles į 
darba. v

LDSA Centro sekr. Kad pakenkti komunistų pi- 
S. S. į knikui, sklokininkai surengė 

----------- ---- — [savo pikniką.-"'Iš anksto par
davinėjo įžangos tikietus (ar
ba dalino dykai).,.-.. JNa ir pik- 
nikavo: armonika? girtų stau
gimas ir t.t. Vienaš iš sklokos 

|vadų pasididžiuodamas sako: 
[“Mes neesame taip sausi, kaip 
|jūs.” Gaila ir sarmata, kad 
suaugę prote'žmonės, o taip cl 
giasi. .ma ant masių veikimo, ma

sių revoliucinės sąmonės, 
masių budėjimo. Tas tiesa, 
kad komunistinėse įstaigose

i atsiranda biurokratizmo ir 
ištižimo ir ,
Bet prieš tą blogą stengia-! 
masi kovoti. Bet kovojame darbą 
ne mechaniškais būdais. 
Kovojame veiklinimu narių.

i M •; Kovojame raginimu darbi-
“Sb. Bostone jaunuolės;ninku budėti ir daboji savo 

taipgi apsiėmė sudaryti ko- ipteresus, šluoti laukan biu-
respondenčių grupę.

“Gardner, Mass.
rašė 3 naujos narės. Įvy
ko neblogos prakalbos. Pa
sekmės, kaipo tokiame blo
game laike ir dar vasaros 
sezone, neblogos mūsų orga
nizacijos gaivinime.’^

Darbininkės” Platinimas
Kai kurios kuopos ne

juokais susirūpino platini
mu pirmo “Darbininkės” Į

CHARLTON, MASS. — Ash
worth audinyčia dar kaip ka
da dirba. Andai mano kaimy- 

oportunizmo. I nas nuėjo prašyti darbo. Jis 
! sako bosui: “Aš turiu gauti 

, nes be darbo jau ne
galiu ilgiau gyventi.” Bosas 
jam atsako: “Kasdieną tokių 
ateina labai daug. Bet jei 
dirbsi už $10, ar $12 į savaitę, 
tai progai pasitaikius gal pa
šauksiu.” šiandien milionai 
darbininkų laukia progų gauti 

[darbą, kad ir už taip mažą 
atlyginimą. Bet greitai jie ei
na prie organizacinės vienybės 

sį kitą. Netikęs, neištiki- <ir k0Vų. 
mas, šluokite laukan, o sta-! v _____

tykite ištikimą kovotoją, j ROCKDALE, Mass. — Am- 
Tai tikra proletarinė de-|erican Wool Corp, dirbtuvės 
mokratija. Tai vienatį-[jau du metai, kaip uždarytos, 
nis būdas išlaikymui dar--Tik retkarčiais dar biskutį 
bininkiškos o r g a n i zacijos Į bando dirbti. Darbą duoda 
nuo patekimo į rankas biu- tik tiems darbininkams, kurie 
rokratams ir pardavikams. gyvena kompanijos namuose.

rokratus, nepaisant, kaip ir 
prisi-1 kada jis buvo išrinktas bei

pastatytas ton vieton. Lai 
jis teišbuvo toj vietoj mėne
sį kitą. Netikęs, neištiki-'

DActnnA iq v va ' Vienas vaikinas andai gavonum. So. Hostono lo kp. už-, rr*.j r i n i h i n co Ruvo .v.. ., i -a-. i - , -n i .. i ia iviaiainga sistema nuvu išdirbti visa savaitę, o mokėtisisake net oO kopini, r itch- Khandvtn i/ .y.., ™ i isoanayta įgavo tik 14 centu; kita visa jo
burg, • Mass., 34-ta kuopa.......................................... i„«d.rhi neliko ni.
platins 25 kopijas. Dauge
lis kuopų, kurios platino 
“DB” po 5 ar 10 kopijų, 
kada jis buvo brangus, da
bar žymiai padidino užsaky
mus, kuomet laikraštis net 
dviem trečdaliais nupigin
tas.

Tikimės, kad kitos kuo-
e 9 — | V JLX 011XX JI 1 VI • A0U11 V V/ XLAVUVALJ

pos taip pat tuomi susini- ( du ir mechaniškai turi pasi- 
pins. Veikiausia, kalbant i įraukįk Statoma kiti. Mai- 
apie daug naujų dalykų, sis nyį-a viršininkai kasmet. I. 
k 1 a u_s imas užsimiršo ir ,W. nariai manė, kad jie 
drauges tą neapsiziūi ėjimą anj. vįsados išrišo biurokra-

Nemanykite, kad Ameri-Iužd^i kompanija pasiliko už 
.o Ar darbininkas turi

’ — ( duonos kąsnį,
klausia, 
tiesiog nežino ir kaip reikės 
gyvastį išlaikyti.

Liaudies Vergė.

kos darbininkai neturi jokioj 
prityrimo tuo klausimu. Tu-1 
rime tiek ir tiek. Bet pasi
rodė, kad niekas iš to neiš
ėjo. Paimkime Pasaulio 
Pramonės Darbininkų uniją 
(I.W.W.) Tai kaip tik to
kia sistema buvo įvesta del 
viršininku. Išbuvo metus

atitaisys prie pirmos pro
gos.

Nauja Knyga Ir Jos 
-Platinimas

Nauja knyga, “Moters 
Kovotojos Del Komunizmo,” 
jau baigta. Narės gaus 
sekamame susirinkime. Vie
nok kas liečia platinimą, 
ne visos kuopos užsisakė. 
Knygos kaina 25 centai. 
Nėra pigi sulig dabartinių 
laikų, bet yra labai pigi at
sižvelgiant į jos vertę, dy
dį ir gražumą. Susideda iš

• 160 puslapių, telpa 41 pa- j gįs paskuį vėl Jonas ir vėl 
veikslas. Aprašoma plačiai I Ju is ir t t 0 rezultatas 
su virš 80 moterų-kovotojų [ tas pats: jono ir Jurgio kli.

tizmo klausimą savo unijoj. 
Viskas eina sau mechaniš
kai. O jie nuėjo miegoti.

Bet kas iš to išėjo? Išėjo 
tas, kad šiandien tos pačios 
unijos nebesigirdėt. Ir ne
buvo išvengta biurokratiz
mo. Nebuvo apsisaugota 
nuo pardavikų. Vis tiek su
sidarė klika vadų. Jie mai
nėsi vietomis ir darbais, bet 
vis tiek ta pati klika parda
vikų viešpatavo ir pražudė 
daug žadančią kovingą uni
ją. Šiemet pastatytas virši- 

j ninku Jonas, kitąmet Jur-
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geri- 
grieš

turėjo progos išgirsti svarbių 
žinių apie taip svarbų žmo
gaus kūno organą—širdį, apie 
jos veikimą, jos ligas ir kaip 
širdies ligų saugotis-vengti.

22 d. liepos įvyko Liet. Dar-
- 1 - n_._-_.2_l.: ------- n ]<u0_

apstojo kalbėtojo vietą.
Pasirodžius pirmininkui, pa-u,*. b 

sipylė entuziastiški 
kūs aplodismentai.
giau pradėjo rinktis darbinin-[ 
ku. Policija pamatė, kad ji!

V ° . v Inegalės nieko veikti pries to
kią minią darbininkų, pasišau
kė ugniagesius, kurie atlėkė su 
didžiausiu trenksmu. Atvažia
vę skambina, kelia didžiausią 
triukšmą, bet susirinkę darbi
ninkai nei iš vietos nesijudina. 
Apvažiavo aplinkui ir nieko 
neatsiekę grįžo atgal.. Polici-I 
ja pasilikusi knobsojo nosis! 
nuleidę kol darbininkai savo 
mitingą užbaigė, kuris tęsėsi 
per tris, valandas.

i Mitingas buvo pasekmingas. 
Daug literatūros išplatinta. 
Ypatingai “Daily Worker” iš
parduota daug.

Tai ką reiškia darbininkų 
geras susiorganizavimas ir lai
kymąsi vienybėje.

1 Darbininke.
/

ditorium, Maip, Street. Visų 
darbininkų paręijgfi yra būti
nai dalyvauti šiose'prakalbose. 
Įžanga veltui.
Komunistų Partijos Piknikas

Liepos 31 d., J. M. Kamins/ 
ko giraitėj, yra rengiamas di
džiulis Kompartijos vietinio 
skyriaus' piknikas. Prašome 
kitų draugijų, nerengti pikni
kų ant šios dienos. Taipgi 
visi darbininkai yra kviečami 
į šį pikniką.

Bus gardžių 
mu. Rutčeko 
įvairius šokius, 
siems praleisti
ir finansiniai paremti komu
nistinį veikimą.
Pirmos Rugpjūčio Demonstra

cija, Kovai prieš Karą

Amerikos Komunistų Parti
ja šaukia darbininkus ir jų or
ganizacijas demonstruoti 1 d. 
rugpjūčio ir išnešti protestą 
prieš karo pavojų. : .

Taigi, Binghamtone tą die
ną įvyks ' demonstracija. Šią 
demonstraciją rengia vietinė 
Bedarbių Taryba ir kitos dar
bininkų organizacijos. Demon
stracija prasidės 6:30 v. vai/., 
StoweXPark (Fair Grounds). 
Iš tenai visi gatvėmis matšuos 
iki Court House Square, kur 
prasidės prakalbos nuo 8 vai. 
vakare. Kalbės vietiniai dar
bininkai ir taipgi bus geras 

i kalbėtojas iš ,kitur.
linkės darbininkai ir 
kės esate kviečiami 
šioj demonstracijoj, 
kite laiką ir vietą.
Kompartijos Rinkimų Kampa

nijos Bendras Komitetas

Čionai yra įsteigtas bendras 
komitetas, pagelbai Kompar
tijos rinkimų kampanijai. Ko
mitetas susideda iš 15 draugi
jų Jis siuntė 4 delegatus į Na- 
cionalę Konvenciją į Chicagą. 
Taipgi siuntė 25’ delegatus į; 
valstijos konvenciją, Sčhenec- 
tady. Dabartiniu laiku komi
tetas dirba ‘smarkiai 1 del d. 
Fordo prakalbų. / ’

Rugpjūčio 14 d. įvyks d. 
Fosterio prakalbos. Rugsėjo 
4 d. įvyks piknikas Kaminsko 
giraitėj. Kompartijos Rinki
mų Kampanijos nardai.

Visų darbininkų priedermė 
yra kiek galint pagelbėti šiam 
komitetui veikti, rengiant pra
kalbas, nešiojant lapelius, pla
tinant literatūrą ir t.t.
I Kompartijos Rep.

prirengti reguliariški!
ir patarnavimai. Kas | „ u- i c •. , v v i i • i **.<1 ixeiskiEt Darbininku Susior*praleisti šeštadienį ir

Komunistų Partijos Rinkimų 
Kampanijos Pramoga

Komunistų Partijos rinkimų 
kampanijos išvažiavimas į W 
IR. kempę, Lumberville, įvyks
ta liepos 30 ir 31 dienas. Per 
abi dienas bus programos, ku- j 
rios susidės iš prakalbų, žai
slų, šokių ir kitokių pamargi- 
nimų.

Bus 
valgiai 
mylės
sekmadienį kempėj, tas galės 
gauti tikietą už $2.50, su ku- 
riuom galės gauti visus regu-jtija ir TDA 
liariškus valgius ir naudotis Į bas prie Charlton ir Waverly 
patogumais kempėj. Avė. ~

Partija ruošdama šią pramo- rengta, 
gą tikisi sutraukti daug darbi- silankė 
ninku nuo ūkių iš Bucks ir kalbos 
Montgomery apskričių. Taip- puolė, 
gi daugelį darbininkų iš PhL’kėsi prieš policiją tvirtai, bet

ir daugybė tų kovų atvaiz-[ iffl nvo-anizariini vipšnatau- Dim“K<u yra K U.,,..-.™.. ka organizacijoj viespatau t]lngal dalyvauti.duojama. Jos išleidimas 
brangiai atsiėjo, dėlto ižde
likosi keli šimtai dolerių ne- chaniška viršininkų aprube- eis nuo 1331 N. Franklin St

. datekliaus.
Finansinį nedateklių mes 

galėsim išlyginti, jei drau
gės tuojaus ir energingai 
knygą išplatins. Bet ir vi
są knygą pardavus nepil
nai padengs išlaidimo išlai
das, nes narės nemoka už 
knygą. Dėlto mes prašome 
kuopų ir visų draugių pla-

žiavimo gyduolė davė del ai- šeštadienį 3 vai. po pietų, o 
doblistų unijos.

Gerai, kad LDS seimo 
dauguma atmetė tą netiku
sį sumanymą.

—t--------------
Bellmore, L. I. — Nubau

dė 36 žmones tik už tai, kad 
jie nemokėjo pinigų už j,ū-

sekmadienį 9 vai. ryte.
Sekmadienį, 4 vai. po pietų, 

kempėj bus svarbios prakal
bos, kur kalbės vienas iš ge
riausių kalbėtojų.

Visi darbininkai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti.

Komitetas.

spėkos buvo mažos ir polici.- 
jai pasisekė prakalbas išardy
ti. žinoma, miesto ponai at
sisakė duoti mitingui leidimą, 
bet darbininkai vis tiek rengė
si laikyti mitingą ir be leidi
mo:

Laike praeito policijos puo
limo darbininkai buvo sumušti 
brutališkai. Penki draugai 
areštuoti; trys pastatyti po 
$25 kaucija, vienas po $1,000 
ir kitas po $500. šis policijos 
pasielgimas kaip tik ir buvo 
paakstiriimas darbi ninkams 
prie skaitlingesnio ir tvirtesnio
•organizavimosi, kad policija ne 

I galėtų išardyti jų vienybės. ' 
| Liepos 21 d*, sušaukiamas ki- 
i tas masinis mitingas. Dar 
prieš pradėsiant darbininkams 
rinktis, policijos buvo pilna vi
sur. Atrodė, ■ kati neleis nie
kam ateiti į mitingo vietą. Bet 
darbininkai pradėjo plaukti iš 
visų pusių, dideliais būriais ir 

I bematant užpildė tuštumą.

Kuopų ir visų uraugių pia-.- d •’ C,, “1 '.
tintoju, kad mums padėtu- X aen^ ?et P_atV? P™ r vnn-HPnc nnai vnn n-nvandens nusirengė viršuti

nius drabužius ir maudėsi.met išsiristi iš tos bėdos se
kamu būdu:

Kurios išgalit, atsiųskit 
pinigus sykiu su užsakymu, 
tai yra apmokant iš anks
to. Kitos pasidarbuokit ne
reikalaujant plati ntojams 
duodamo 25 nuoš. Bet di
džiausias mūsų prašymas— mai nesugriūtų.

Mexico City. — čia gauta 
žinios, kad miestelis Colima 
gerai buvo sujudintas že
mės drebėjimo ir veik visi 
gyventojai turėjo išeiti į 
gatves, bijodami, kad jų na-

Iš.Tarptautinio Veikimo; Drau 
go Fordo Prakalbos

Liepos 28 dieną kalbės pir
mą sykį Binghamtone d, Ja
mes Fordas (negras), Komu
nistų Partijos kandidatas į vi- 
ce-prezidentus.

Prakalbos įvyks Bingham-į Prisirinko daug ir jaunuolių^ 
ton Central High School Au- j kurie bendrai su suaugusiais

pos rengta paskaita, temoje 
parašyta 

Klausovų 
tai buvo 
gal nesi- 

svarba. 
atsilankė,

ir smar- S
Dar dau-.Dr. M. Palevičiaufc.

I
[suėjo nedaug. Gal
J stoka išgarsinimo, o
| domėjimas paskaitos 
Tačiaus tie, kurie

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, 
604 Race St.
S. E. 6th & CallowhiH 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd A Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923
1215 South 2nd 
Franklin A Vine

LDSA I Apskričio komitetas šaukia koresponden
čių konferenciją sekmadienį, 31 d. liepos (July), 
1932, “Laisvės ’ svetainėj, 46 Ten Eyck St., Brooklyn,

Kiekviena narė būtinai turite dalyvauti šioj kon
ferencijoj. Mūsų suvažiavimas padarė daug svarbių 
tarimų kas link perorganizavimo Susivienijimo, bet 
jeigu mes nesipulsim į veikimą, nebandysim kuogrei- 
cl^usia įvykint gyveniman šių tarimų, tad jie ir pa
siliks tik tarimais. Todėl, draugės, ši konferencija 
ir šaukiama, kad visos suėję galėtume šiuos klausi
mus visapusiai apsvarstyti ir tuomet vykint juos gy
veniman. Dienotvarkis bus toks: /

1. Organizavimas korespondenčių grupių.
2. Raportas iš suvažiavimo.
3. Apkalbėjimas vajaus.

E. T. Bimbienč,
LDSA I Apskr. Sekretorė.

(176-180)

ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIENRAŠTIS
Visi darbininkai, kurie tik moka anglų, kalbą, priva

lo skaityti ir platinti jį.
KAINA $6 METAMS, $3 PUSEI METŲ

Turiningas raštais ir ilustracijomis iš klasių kovų lau
ko. Paduoda vėliausias žinias iš Amerikos darbininkų 
judėjimo ir iš viso pasaulio. Daug pamokinančių 
straipsnių, geriausių revoliucinių rašytojų, telpa kas
dieną.

Tuojau Užsiprenumeruokite; Antrašas:

DAILY WORKER
50 East 13th St.

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

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

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

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržlumas. 
Rakštys, pašinai,,jų pavojingumas. 
Apsideginimai ‘ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. r-.'. 1 • 1 ' • • V _ ? _

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influeųza, 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, liesijįmas. 
Niežuliai, nuodingos žolės. 
Slapioji 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. 
Pntrūkimąs arba vadinama kyla. 
Mažai krūtyse pieno ir kodėl ? 
Skaudžiosios mėnesinės, baltosios. 
Gyvenimo permaina moterims.
Iš ko paeina visiems žinomas žaksėji 

mas.

Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į ąkį, 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 reikįa 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. I

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

šią knygą gaus dovanai

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



Asmeninės Jų Dainos
............... ;...........................

Spjaudalai gi, ak, tai... tos.. 
Krinta man tik ant barzdos.
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tėviškėlę, 
Lietuvėlę, 
būt gerai,

J. O. Sirvydas, sugrįžęs anais metais iš Lie
tuvos į Ameriką:

Vai, mylėčiau
Mūsų brangią

Ten gyventi
Bet tik... kalbant atvirai— 

Reikia tiesą pasakyti:— 
“Toiletai” neįtaisyti!—

Ir dėlto tai—gan sunku,— 
Nepriimna—nejauku!

Aš—tai dolerio vergužis,
Ir fašistų aš draugužis,

Juos aš garbinu, ginu, 
Jų troškimais gyvenu.

Kunigą aš garbavoju,
Komunistą gi—aploju,

Pasišiaušęs, kaip gaidys, 
Noriu drėksti jam akis.

S. E. V Haitis:
Aš “visuomenės” veikėjas,

* Linkstu ten, kur pučia vėjas;
SLA kad būt geriau,
Iš kuopos—po dvi dariau.

Aš peikiu tai, kas raudona, 
Gerbiu kraugerį Smetoną, 

Tiesą verčiu atbulai,— 
Taip, mat, žmogus privalai.

Zosė mano yr gerutė, x
Ji užpuolė Jurgeliutę,—

Mūšis buvo gan baisus,
Maišės žemė ir dangus.

Jau maniau—užtruks karvutė, 
Reiks apleisti “Tėvynutę,” 

Bet draugus radau gerus, 
Mano laimė dar negrius.

Kun. Petkus, patraukęs anais, metais dien
raštį “Laisvę” teisman:

Užsimojau “Laisvei” kirtį, 
Teks, maniau, dabar jai mirti, 

Jąją teismas “pakoros,” 
Džiaus jos kailį ant tvoros.

Bus, maniau, ramybės stovis, 
Bus neliestas mano lovis, 

Mano avys nuolankaus, 
Dolerius tik man aukaus.

Bet tas didis mano žygis, 
Teismo painiavon įstrigęs, 

Nukeliavo šuns keliais,— 
Vėl bedieviai “Laisvę” skleis. .

Vėl sklaidys jie tamsų rūką, 
Vers mane į “skurdžią mūką,”

Vėl'smagiai jie sau kvatos, 
Iš manos kvailos kaktos.

Buvo—prakaitą aš lieju
Užu Kinijos aliejų,

Ir už dolerį, už du,
Ašai dirbu, ir judu.

Mano priešas—komunistas;
Nuolat mano “mokslas” vystos

Ne į priekį—ątgalios,— 
Aš žmogus minties “gilios.”

S. Michelsonas:

WVIMM MM MM

Kun. Kuodis:
Vis į dangų, vis į dangų, 
Pas dievulį seną, brangų, 

Liepiu kopti kiekvienam: 
Ir vaikučiui ir senam.

Bet prieš siunčiant pas dievulį, 
Klausiu—doleriai kur guli?— 

Matot, mokslas kunigų 
Reikalauja pinigų.

Ūžia vėjai, ūžia žiaurūs,
Aš sakau avims: “Tai bjaurūs 

Jūsų griekai staugti vers, 
Kai^velniukščiai jus nustvers.

Atdarykite delmoną
Priešais mūs dięvulį—moną, 

Duokit, duokit pinigų, 
Imkit sau daugiau vargų.

Grigaitis:
Socialistų aš veikėjas,
Bet už dolerio idėjas,

Tiek kovoju, kad, na, nu, 
Neblogiausiai gyvenu A 

Spiaudau valdžią sovietinę, 
Kam ji šmugelį užgynė,

i
L.

t

Aš—tai Maikės tėvo vaikas.
, Buvo, žinote, tas laikas,

Kad ir aš buvau garsus
Po šalies kampus visus.

Aš netik socialistas,
Aš—elektros specialistas,—

Aš naudojau ją gerai,—
Bet dabar—kiti laikai...

Aš visai nesikarščiuoju,
Moku taikytis geruoju:

. Kas tik gero—tai imu, 
Nesiskundžiu likimu.

Bėga dienos, bėga metai,
Sukasi audrų verpetai,

Aš gi šalinuos nuo jų,—
Jieškau dolerių naujų.

Prūseika:
Apšvieta, literatūra—
Tai mūs kelias į kultūrą,

Nes tik apšviestas žmogus
Kils prieš skriaudą, prieš vargus.

ALDLD auklėjau,
Darbą rytdienai nedėjau,

Bet klasinė gi kova
Virto man nebe sava.

Kam čia tąją kovą vesti,
Ir save pavojun mesti,

Juk kovoj tavęs neklaus:
Nori šnapso, ar alaus?

Aš, ir Butkus per “Gadynę,”
Nors ir esam nusiminę,

Šaukiam: Bimba viską griaus, 
Ei, iš kelio jį—“araus”!

A. Bimba:
Partija—tai mūs vedėja, 
Turi tikslą ir idėją; .

Ji j i dirba ne juokais
Šiais audringaisiais laikais. 

Komunizmas kelią šviečia, 
Darbo liaudį žadin, kviečia

Už Sovietų valdžią stot, 
Priešais skriauda eit kovot!*■ z

Ūžia audros, kovos kyla, 
Ne, ne laikas žvelgt į tylą.

Bėga kas iš mūs eilių—
Mes nepaisykim bailių. 

Kominternui vadovaujant, 
Kapitalo valdžią griaujant,

Švis rytojus mums skaistus,
Ei-, pirmyn, už Sovietus!

Laisvės” ir “Vilnies” skaitytojai:
Mūsų dienraščiai mokina, 
Idėjinį kelią skina,

Kad mes dieną, vakarais,
. Dirbdami visais garais, 

Stotum, spiestumės į būrį, 
Ir gaisrus širdy sukūrę,

Siektum laimės sau skaisčios, 
čia ant žemės—ant plačios!

Ei, už naują tvarką šaliai!
Gan beslėgti bjauriai valiai

Kapitalo santvarkos,—
Ei, kovon—daugiau jėgos!

Mes neturim ko prarasti— 
Darbo klasei reik suprasti,

Kad tik kylanti kova
Bus mūs klasei atgaiva!

Buolio Sūnus.

BALTIMORE, MD.
Svarbios Prakalbos

Vadovaujanti darbo 
partija, Komunistų la.v.j..,. 
kuri stato savo kandidatus, W.! 
Z. Fosterį ir J. W. Ford se-' protesto prieš 
kančiose rinkimuose, rengia •; ^merSkoje 
prakalbas kandidatui į vice-į 1x. ’
prezidentus, draugui James W.; 1 ovie
Ford, sekmadienio vakare, 31 j ^-U(iymą nei 
d. liepos, New Albert Audito-! vietų gyventojų, 
rium, 1224 Pennsylvania Ave., j užsienio 
pradžia 8 vai. vakare, įžanga ’ užlaikomų Chinijoj. 
10c. ypatai. Y ’ ................ *

į tojai.
i negu kada nors pirmiaus daly- 

klasei j yauti šiose prakalbose. Ant 
Partija, i rytojaus, Pirmoji 7

Paryžiaus šampa- 
mažiausį bendr. 

lupo iš bendro- 
ttfk galėjo. Tamsiem 

Ifflm siūlė didžiausius 
k a v 
Ar 
ke-

Todėl ir Lietuvių Statymo ir 
Skolinimo Bendrovė turi nu
kentėti per tai. L. L. Namo 
Bendrovės ponai pirmiau gau
davo riebias algas iš Bendro
vės, bet dabar “pasinaikino” 
sau algas. Kaip parodo finan
siniai bendrovės -raportai, tai 
daug didesnės išlaidos, ne kaip 
įplaukos. Keli metai tam at
gal tie patys bendr. ponai šu- 
mijo kaip 
nas”. Už
“patarnavimą 
vės kiek 
darbinin 
nuošimčius už Šerus. O 
dabar šerininkai gaunate ? 
ne ta, ką komunistai sakė 
Ii metai tam atgal ?

Pikniko komisija raportavo, 
jog piknikas įvyks liepos 31 d., 
P. Vaičionio Darže, Meadow 
Grovė, Cranford, N. J. šioj 
apielinkėj visiems gerai žino
moj vietoj. Vieta piknikams 
labai puiki. Įžanga tik 25 c. 
Muzika bus puiki. Taipgi ku
rie manote važiuoti, tai busas 
išeis nuo L. L. svetainės, 269 Į 
Second St., lygiai kaip 1 vai. | 
p. p. Daugiau nelėšuos, kaip I 
fėras lėšuoja paprastai, šiame ■ 
piknike bus ir laimėjimas. Šio! 
laimėjimo visas pelnas skiria-1 
mas sušelpimui suvargusio na- i 
rio, Juodkojo, šeimynos, kurią- 
skaudžiai kankina bedarbė, 
mirtis jo žmonos dar 
apsunkino jo šeimyną, 
kime lietaus ta diena, 
kas įvyks A. Lutvino svetainė
je, 69 So. Park St., Elizabeth,

Spaudos Naudai Piknikai
DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 

JUOSE

NEW YORKO APIELINKE

o i 
labiau ■ 
Atsiti-

Ausros Draugija pereito mė
nesio susirinkime nutarė pa
kviesti Brolių Draugiją iš 
Bayway susivienyti su Aušros 
Draugija. šiame susirinkime 
Brolių Draugija buvo jau pri
siimtus delegaciją ir pareiškė, j 
kad Brolių Draugija sutinka 
vienytis. Aušros Draugija įga
lioja valdybą veikti vienybės, 
klausime, bendrai su 
Draugijos valdyba, 
pagirtinas dalykas.

Aušros Draugijos 
susirinkimas įvyks
11 d., L. L. Svetainėj, 269-73 
Second St.,; Eližabėth, N. J. 
Pradžia S vai. vakare.

Aušros Dr-jos Koregpond.

Brolių 
Tai labai

sekantis 
rugpjūčio

PRANEŠIMAI Iš KITUR
4

Rengia ALDLD Il-tas Apskritys

Nedėlioję, 14 d. Rugpjūčio (August)
Bus Puiki Muzikalė Programa ir Prakalbos

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

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

pikniką..
ĮŽANGA TIK 25 CENTAI ŠPATAI

v. • Puikiame, dar naujame parkeAadiname:

MEADOW GROVE—P. VAIčIONIO PARKE
Division Ave.. ' Cranford, N.- J.

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai.

ĮVILKĖS BARRE APIELINKE

Piknikas Įvyks Nedėlioję,
28 Rugpjūčio (August), 1932

l,

Bus puiki programa, kuri susidės iš prakalbų J 
ir dainų. Dalyvaus Lyros 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.

WILKES BARRE, PA.
Didelis piknikas; rengia ALDLD. 

43-čia kuopa ir LDSA. 48-ta kuopa. 
Įvyks nedėlioję, 31 d. liepos (July), , 
ant Linevičiaus fanuos, Wilkes Bar- l 

1 " . Pradžia 11 vai. dieną. Visi j
i draugai ir drauges yra kviečiami at- Į 
silankyti kuo skaitlingiausiai į šį i 
pikniką. Vieta yra graži ir viešiems 
parankiai privažiuojama. Aido Cho- ; 
ras Wilkes Bar".; dainuos nau j 
jas dainas. Geri muzikantai grieš 
lietuviškus ir angliškus kavalkuš šo
kiams. Prie to visko turėsime ir ska
nių valgių: kaip tai, namie darytų, 
lietuviškų dešrų, raugintų agurkų, 
kopūstų ir gardžių gėrimų. Bus įdo
mių žaislų ir ^bus laimėjimų. Savo 

j skaitlingu atsilankymu paremsite 
| darbininkišką judėjimą. Tad visi 
Į nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.

Komitetas. J 
(177-178)

shenandoahTpa.
Priešfašistinio Komiteto susirinki

mas įvyks 27 liepos, 7:30 vai .vaka
re', ALDLD. kuopos kambariuose. 
Visi draugijų atstovai į šį komitetą 
pribūkite laiku, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui.

Kviečia Priešf. Komitetas.
(176—177)

PARSIDUODA
Parsiduoda labai pigiai puikiausia 

gazolino stotis, biznis gerai išdirb
tas; pačiame viduryje miesto. 'Kaina 
$3,500, įnešti tereikia $1,500, o liku
sius $2,000 duodama ant lengvų iš
mokėjimų. Norinčiam įsigyti gerą 
gezalino stotį, yra gera progai Ga
lima daryti gerą pragyvenimą. Krei
pkitės šiuom antrašu: A. Smith, 550 
North 7th St., Newark, N. J.

(175-177)

MONTELLO, MASS.
6^rugpjūčio ^August) įvyks drau

gės K. B. Karosienės prakalbos, o 
po prakalbų šokiai. Atsibus Liet. 
Tautiško Namo Parke. Prašom pu
blikos anksčiau susirinkti, 6 vai. va
kare į paiką. • Nuo 6-tos valandos 
prasidės prakalbos, o šokiai prasidės 
8 vai. vakare.

Prašome skaitlingai atsilankyti ir 
išgirsti prakalbas mūsų nenuilstan
čios veikėjos.

Šias prakalbas rengia LDSA 22 
kuopa.

Visus užkviečia Rengėjai.
(175-177)

j re, Pa.

Draugai, dar kartą prisimin
kime, jogei dalyvavimas kas
dieninėse kovose už duonos

Rugpjūčio, kąsnį, tai mūsų visų pareiga.
1 masinių demonstracijų diena, į 

š badą čia pat! 
prieš rengimąsi 

Sąjungą, prieš 
Itų Chinijos So- 

su pagelba 
imperialistų agentų 

________ .c _________Tą die- 
Kadangi išvaka-. na įvyksta masinė demonstra- 

rėse Pirmos Rugpjūčio įvyks-(ei ja prie City Hall Plaza, pra- 
ta šios prakalbos, todėl bus.; džia 5:30 vai. vakare. Ten 
proga daug ką pasiklausyti, į draugas James W. Fordas tęs 
pasimokinti, nes šiandien rin-Įantrą temą savo pradėtos kal
kinių klausimas yra platus, di- ’ bos New Albert Auditorium, 
delis monijimas darbininkų 
akių per visų kapitalistinių 
partijų agentus. Kapitalisti
nių partijų agentai dar turi 
gerų pasekmių, ypatingai lie
tuvių tarpe, tikį todėl, kad per 
mažai įvertiname iškilusius 
dienos klausimus, į kuriuos

sekmadienyje, 31 d. liepos. 
Be jo, kalbės ‘ ir vietiniai, ku
rie nurodys vietos darbininkų 
kovas, jų išlaimėjimus bei pra
laimėjimus. Todėl lai nesiran
da nei vieno lietuvio darbinin
ko, kuris neįvertintų" šių pra- 
kalbų-demonstracŲos, kuris ne-

Vinco Duktė.

ELIZABETH, N. J
Dr-jos Susirinkimo. 
Įvyks Liepoą 31 d.
Draugijos susirinki-

Iš Aušros
Piknikas

Aušros
mas atsibuvo liepos 14 d. Na
rių 'atsilankė vidutiniai ir klau
simus svarstė rimtai. Iš ligo
nių lankytojų pasirodė, kad 
draugija turi nemažai ligonių, 
kuriuos turi šelpti.

L. L. Namo Bendrovės ats
tovas pranešė, kad L. L. Na
mo Bendr. yrą i kritiškoj finan
sinėj padėtyj. L.L. Namo 
Bendrovė turi didelį morgičių 
Liet. Skolinimo ir Statymo 
Bendrovei. Užėjus kriziui ne
pajėgia užsimokėti netiktai 
morgičius, bet ir nuošimčių.

PHILADELPHIJOS APIELINKE

Piknikas Įvyks Nedėlioję, '

4 d. Rugsėjo (September), 1932
VYTAUTO PARKE

Hulmvijle 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. 7 •

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse >' 
KAROLIS POŽĖLA

Jis turės kietą oponentą
TONY LACKY

Sveriantis 205 svarus. Gi Požėla tesveria .tik 
195* svarus. Jiedu kausis iki pergalei.

Antra pora bus taip pat įdomi matuti f 
JONAS BAGOČIUS "

Pasižymėjęs ristikas susikibs su
DANY WINDERS

Bagočius sveria 185 svarus, Winers 195
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VIETINES ŽINIOS Vokietijos Augščiausias Teisinas Jau 
Užgyrė Papeno Diktatūrą

/Puslapis Penktas

Moterų
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS. 
VALDYBOS ADRESAI:

Unijos Viršininkai Ačiuoja už | 
Padėjimą Nukapoti 
Darbininkams Algas

dovanojo jį auksiniu medaliu.!
Gi tuo pačiu sykiu tūkstan- 'BERLYNAS. — Pavaryti Į ministerial. Šitas teismas 

čiai bedarbių vaikučių badau-; valdininkai, jų tarpe dau-1 pasakė, kad Papeno diktatu- 
ja, miršta nuo bado, lieka pa
kirstais ligų del negavimo ga
nėtinai maisto. Bet ar tos pa
nelės ir* ponios bent kada yra 
pamąsčiusios apie tų vaikučių 
likimą? Aišku, kad ne. Joms 
šuniukai daug brangesni, ne-

I gu tų darbininkų vaikai, kurių 
prakaitu jos pačios ir jų šu-

Garment unijos dirbtuvių! 
“čiermanai“ priėmė rezoliuci-l 
ją ačiuojant gubernatoriaus; 
pareigas einančiam Lehman-1 
ui, kad jis tiek daug >į>riside-1 
jo prie “sutaikymo” darbinin
kų su bosais. .i . . . r .TZ . . ~ ‘mukai tunka.Kaip jau žinoma, garmentie-, 
£iams tapo nukapotos algos ir. ------ —
skelbiama, kad jie nestreikuosi 
prieš tai. Gi darbininkai griež
tai protestuoja prieš nukapoji- 
mą algų. Unijos išdavikiški 
viršininkai ir bosai atsiduria 
keblioj.-padėtyj ir bijo, kad 
darbininkai nepradėtų streiką. 
Dėlto dabar visokiais būdais 
bando darbininkus nuraminti. 
Parsidavėliai cDrbtuvių “čier
manai” tiksliai susirinkę prie-;

tokią rezoliuciją ir paskui1 
rašo, kalba apie ją, kad tik bavosi, piknike tvarka taipgi 

ūpą ir buvo nepaprastai gera,'todėl.
nors ir blogi laikai, piknikas! 
pavyko. Beje, piknike turėjo-!

giausia socialistai, reikalavo > ra yra legališka. Taip tik ir 
augščiausio teismo Vokieti
joj prieš Papeno valdžią, 
kuri panaikino Prūsijos bu
vusią valdžią ir paskelbė 
diktatūrą. Šitas teismas 
buvo tik legalizacija dikta
tūros.

.Teisme prakišo Prūsijos

galėjo įvykti. Teismas pil
do. valią tos partijos, kuri 
valdo. Gi dabar jau valdo 
fašistinė diktatūra, tai prieš 
tą valdymą negali būt teis
mas vyresnis. Čia reikia 
masių veikimo, o ne eiti į 
teismą.

49— A. Matulevičius, 279 SO. 5th Street 
Brooklyn, N. Y.

50— Ch. Adomaitis, 420 fPreaaly St., 
Pittsburgh. Pa.

51— P< Maalaveckas, 69 S. Empire 
Wilkes-Barre, Pa.

52— ‘Antanina Mikužienė,
Chicago. »n.

53— J. Gudlšauskas, 437 
Pa.

54— Geo. Braknia, 222 
Pontiac, Mich.

55— V. Bionskis, 970 
ington. Pa.

56— V. Glaubičius,. 316
Wilkes-Barre, Pa. „ ( Ligoniu Rašt. M. Potaus,

57— John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran- Maršalka J. Šimanskienė,

N. S.

S. Empire St., ’
1 O. ! VAIJUIDUO aunDDAi;

2u45 W. 43rd St. pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.
1 Vice-pirm. O. Turskienč, 79 Vine St.

Elm St., Tamaqua, prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St.
Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St.

Cryatal Lake Dr., Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St. 
Kasos Globėjos:

Alson Ave., Wash- j V. Baronienė, 9 Broad St. 
1 M. Duobienė, 221 Ames St.

George Ave., N. End, , v, Bartkienė, 29 Intervale St.
I Ligoniu Rašt. M. Potaus, 184 Amea St. 

£_____________ 88 vine st.
Viso* gyvena Montello, Mana.ton, Pa.

58—J. N. Valanchausky, 11 Bigelow St., į 
Brighton. Mas*.

IR

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choro Darbuote

Italija Slaptai Budavoja Karo Laivus

Lyros Choro Susirinkimas 
įtyko liepos 22 d. Pikniko 
komisija raportavo, kad pik
nikas. liepos 17 d., pavyko ge
rai. Pelno davė $60 s^i cen
tais. Pikniko komisija, dratl-1 
gai, F. čižauskas, S. Kuzmįė- i 
kas ii' K. Motuzą, stropiai dar-; ekspertai

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valdyfca 1031 metam:
W. Geluaevičia, 51 Glendale St. 
pacglb. A. Sauka,

Pirm.
Pirm.

256 Amen St.
Nutarimų rafit. J. Strlpinhk*”' • 

49 Sawtelle Ave.
Turto rafit. K. Venalaaakifi, 

12 Andover St.
Ligonių rafit. M. Jazukevičia, 

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškini*, 

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Kruša*, 141 Sawtelle 

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St.
Vial Montell, Maa*.

Avė.,
Balo-

LONDONAS. — Kuomet: Tai reiškia, kad Italija 
tik pasibaigė “nusiginklayi- ( nepaiso nei susitarimo su ki
mo ’ konferencija, tai vėl iš- i tomįs valstybėmis del lygaus I. iftuvos sūnų ir dūk 
kilo aikštėn, kad Italija net r]nin • 711 lietu-vos sūnų ir dūk.I daugio laivų budavojimo.j terų DRAUGIJAslaptai budavoja karui lai
vus, apie kuriuos nieko ne
žino Franci ja, nei Anglija. 
Tik dabar Anglijos laivyno 

paskelbė,

Prpt. sekr. J. Julius, 48th St. & 6th 
Ave.į Moline, III. ' •

•Iždininkas M. Jonaitis, • 215—17th
Ave., E. Moline, 111. f

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

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

DETROIT, MICH.
I Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminių, M. Birsenas, 6388 Sparta 

Aventfe, Detroit, Mich.
Vice-pifm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogdcsa Avė.
Nutari m. rast. Ona Gyviutė, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtų rast. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
i Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 

Dayton Ave, Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

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

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

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—lOtht Iždin.’ Antanas Vegela, 7715 Dayton
Ave, E. Moline, III. Avė

VARPAS BAKERIES, Inc

nupuldyti darbininkų 
neprileisti jų prie streiko.

Neilgai teks ir garment 'Uni
jos viršininkams ' suvedžioti 
darbininkus, nes kairysis dar- ■ 
bininkų sparnas jau drūtas, o 
po šios išdavikiškos sutarties 

t dar labiau sudrūtės, kuriam at
eityj teks paimti unijos vado
vybę į savo rankas, o tai bus 
pačių darbininkų vadovybe.

Indžionkšinas prieš 
Rakandų Dirbėjus

Muskin Furniture kompani-j 
jos bosai išėmė indžionkšinąĮ 
prieš streikuojančius darbiniu-, 

sulaužyti , i nepaisant i
kus. Jie pasiryžo 
darbininkų streiką, 
kokius metodus tam vartotų, j

Vienas streiko vadas laiko-! 
mas kalėjime po didžiausia' 
kaucija ir kaltinamas žmogžu 
Systėj, kurios jis nėra papil-; 
’dęs. To dar neužtenka, jam1 
primetama kaltinimas, kad jis 
akmenimis metęs į automobi-1 
lių, kiįriuomi buvo vežami ske-!

Italija laike 1928-31 metų 
; jau pasibudavojo 8 karinius i 
kruizerius (skraiduolius).

kad, Šios žinios, labai sujudino:
jiems pasisekė sužinoti apie kitų valstybių imperialistus. I Lig \ ; ' /

(Apie tai jau labai daug kai-j r
ir J. Andriuška,

1351 Broadway Ave
i Trustisai’- A. Kajutis, J. Urbonas, T 
I Rasikas, J. Korsikas, J. Ruseckas.
i Revizijos Komisija: A. Senkus, M

Grand Rapids, Mich.

VALDYBA 1932 METAM: 
i Iždo Globėjai: A. Kopas, 

1108 Elizabeth
T. Griušiutė, 

1307 Davis 
jonių lankytojai:
O. Vilkunienė, 

718 Richmond St

Ave.

Ave

Italijos planus.
Londono laikraštis paskel- ba Anglijos karininkai 

du i laivyno vatlai. Italijos lai-j 
į slaptas būdavo j imas reiš 

. - i V izajva XXV14UO1JCI. nBejkia, kad kabo pavojus da-‘ Žiuris, K._ Jakimavičius.
Į to, dar Italija budavoja 10 rosi dar didesnis. Visi dar- 

iplankyti mažesnių laivų, kurie | bininkai turi demonstruoti
....pikni’;irgi karo reikalams skiria-i prieš karą 1-mą dieną rug

ini. 'pjūčio.

6,742 tonų įtalpos karinius i vų 
laivus ir du naikintojus, i

S' . ..
*

miestelių, bet ir iš Brooklyno 
į drg. K. Menkeliuniutę, kuri Į 
, buvo atvažiavus <1 
j velį, užsuko ir į mūsų
ką.

Drg. E. Motuzienė 
gerą raportą iš Meno 

.gos suvažiavimo, 
padiskusavę raportą, 
svarbiausius suvažiavimo tari-, 
mus diskusuoti plačiai sekan- 

j čiame susirinkime.
Parūpinimui veikimo pro

gramos žieminiam sezonui iš- I
rinkta komisija: K. Motuzą, S. jinai 
Kuzmickas ir A. žemaitis. i]

Komunistų Partijos sekcijos ; keletą metu. ;
! biuro narys S. R. atsišaukė į i rįa^ sakoma, buvo užvaldę

pikni-

išdavė ■
Sąjun-1

Trumpai ;
nutarėm !

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

Draugijos susirinkimai į v y k s t a 
kiekvieno menesio antrą utaminką 
savam name 1057-63 Hamilton Ave.

GARDNER, MASS

A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba
1 Organizatorius, M. Šleiva,I 80
' iždininkas B. Bartulis,

Finansų raštininkas, A.

Protokolu raštininkas,

I . Randasi daug ir tokių, 
i kurie nuvažiuoja į naują pa- 
! šaulį ir delei mažiausios 
į kliūties meta viską ir bėga 
i Į seną pasaulį, šmeiždami' 

VARŠAVA. —Lenkijos ( naują pasaulį, jie pasitar- 
sostinės policija giriasi, kadinauja senam supuvusiam 
_ . nugalėjo . raketierius, | pasauijui. Jie nesupranta
kurie siautė Varšuvoje per atbudavojimo naujojpasau 

_ Šitie raketie- ant seno pasaulio

Varšavos Policija
Giriasi •

Lcnnan St.

GCrawford 
Siekis,

I*. O. Box 
S. Rasimavičius, 

140 Mechanic

DRAUGIJAŠV. ROKO
Montello, Mass.

St.

4,

St.

biuro narys S. R. atsišaukė į i
Į chorą, kad prisidėtų finansi-, |caį kurias Varšavos rinkas 
i ųiai vediniui rinkimų kampani-L-.. x___ .•____ .^..i.i.-..^ I
įjos už K. P. kandidatus ir ko-: 
; vingą rinkimų platformą. Ly 
! ros Choras aukojo $5. Tai pui 
ki pradžiai Kuri organizacija

j bus sekanti ?
i Choras šiuo‘t\irpu nariais ne 

bai. ~Jlat, bosai nujaučia, kad skaitlingas, bet teikia geiai. 
negalės nubausti kaltinimu i “Laisvės” skaitytojai, kurie tu- 
žmogžudystės ,nes kada žmog-! rite P^ugusiu sūnų, dukterų,

i no i'H/ri ui 1 f G n i rl nL nt’iA r* l-» r\

žudystė įvyko Bronxe.
masis buvo Brook lyne, pikieto 
linijoj.

kaltina- i Pai'a&inkite prisidėti prie cho- 
' ro, juk tai mūs visų pareiga 
didinti chorą.

Choro Koresp.

Medalis už Šuniuko 
Gyvasties Išgelbėjimą

vesiu.

i ir terorizavo pirklius. Žy- ■ 
! dai • labai daug nukentėję. į - 
į Nukentėję ir krikščionys. . Į

Policija jau pasigiria, kad! 
jinai susekė siūlų galus ir 
nugalėjusi raketierių “val-

I džią.” Bet tai tik pasigyri
mas, kapitalistinėj sistemoj

1 raketieriams yra labai gera 
; dirva veikti. Vieni ųugalė- 
■ ti, atsirąs kiti.

gnu

V. Klevas.

i Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

APLA CENTRO KOMITETO
ANTRAŠAI

vaidyba 1931 METAM:
7. GeluSevtčiuH, 51 Glendale St.
•agelb M. Miš.kinia, 9 Burton St.
rafit. J. Stonkus. 20 Faxon St.
rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Avo.

, Pirm.,
; Pirm., 
1 Užraš
■ Finan. . _ „ _ _
I IždiiyOikaR Ig. Petrauska.8, 22 Merton St.
i Ligonių rašt. A. Baronaa, 20 Faxon St. .
i Iždo Globėjai: F. Alusevičia,. 18 Intervalo
i St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S. |
‘ Petravičia, 702 N. Mohtello St.; Maršalka f 

P. KrušaH, 141 Sawtell Ave.
i Visi Montello, Maas. i I
• Draugija auairinkimua laiko kiekvieno me- j
I tiesio pirmų aeredų, 7-tų vai..vakare, Lietuvių/
I Tautiškam Name. ’

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

1931 METAMS:

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

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

O JUOZAS KAVALIAUSKAS f
<!>'

<♦>

<♦>

«>

<♦>

<♦>

Laisniuotas Graborius
St.
175

Rašt. P. Janiūnas, 128
W.
w.

<♦>

M.
212 Florien

Pa.
Box 655,

A. P. L. A 
Pirmininkas F.

Corliss Sla.,
Vico pirm. K.

Kensington,
Sekretorius J. Gasiunae, 1626 Woodwarad

McKees Rocks, Pa (f
Iždininkių .1. Yesndaviciua, 538 3rd Avė., '

New Kcnsngtor.. Pa<?
Iždo Globėja: >- (

I G. Urbonas. 434 Libra) y St.,
Į .1. Tlvimzas, 1925 Hnrcums

Pittsburgh, Pa.
I J. Miliauskas, 626 Woodward

McKees Rocks, Pa.

L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Sekretorius ir antrašas.
3409 Carson St. Corliss

Pa.
108 Creaa

, 197 Ohio

123 E.
7709

ANTRAŠAI 
Rodgers, 
Pittsbugh, 
Stašinskas, 

Pa.

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

<♦>Ave. A

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

24th St. 
Prot. 

49th St.
Fin. Rast. A. Lukaitis, 591 
Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C 
Mokesč globėjai: J. Laurinaitis, 348 __ ----------- 15th

944 
21st 
20th

St.,

New

Ave, Ave., M- Višniauskienė, 9 W. 
I St. Iždo glob.: F. Milvidas, 
; Boulevard; J. Zaleckas, 24 E.
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 

: st. įNiekintojai <♦>
Pa
S.

Braddock, 
Way, S.

Ave,
Japonijos Partijos Vienijas į 

TOKIO. — Čia susivieni- 
Į jo dvi parlamentarinės par-' 
į tijos. Jos yra socialdemok-1 
(ratų partija ir Japonijos!

Dabar šios 
i partijos vadinasi Sociale 
Partija. Bendrame pareiš
kime jos kalba apie darbi
ninkų reikalų gynimą ir 
prieš kapitalizmą. Bet jei 
jos eis socialdemokratų li
nija, tai darbininkams nau
dos nebus iš jų vienybės.

Tūloms poniutėms šunys 
pi daug labiau, negu darbinin
kų badaujanti ir badu mirštam | 77^ n^rtiin 
ti vaikai. Andai elektri’kinio i iVla®?. pai tlja:

r u

^rūkio motormanas spėjo su- 
* stabdyti trūkį, kad nesuvaži

nėti šuniuką. Apie tai buvo 
parašyta “New York Times.’’ 
Tą žinutę perskaičiusi panelė 
Anna Burke dėjo visas pastan
gas, kad surasti tą motorma- 
ną. Pagaliaus surado ir ap-

Dalyvaukite Pirmos Rugpjūčio Demonstracijoj ir Staty
kite Sekamus Reikalavimus

1—Prį£š karo pavojų. Sujungkime darbininkų jė
gas kovai už gynimą Sovietų Sąjungos ir Sovietų 
Chinijos. Ginkime chinų darbininkus nuo imperia- 

j listų.
2— Sulaikykime siuntimą ginklų i Japoniją, kuriais 

jinai žudo chinus darbininkus ir ruošiasi pulti Sovie
tų Sąjungą.

3— Sulaikykime subsidijas (paskolas) bilionais do
lerių bankieriams ir kapitalistams. Reikalaukime 
greitos apdraudos bedarbiams valdžios išlaidomis.

4— Nei cento neduokime nuimti nuo algų, nei cen
to naujų taksų ant reifcalingų daiktų. Sulaikykime 
kapitalistų atakai ant darbininkų gyvenimo.

5— Reikalaukime greito išmokėjimo ex-kareiviams
• bonų.

6— —Ne pažadai, bet greita pašalpa darbininkams,
kurie badauja. Lai nebūna nei vieno darbininko be
darbio be pastogės ir tinkamo maisto. \

Visi darbininkai organizuotai eikime į gatves už 
šiuos reikalavimus. Padidinkime kovą prieš fašiz
mą, bendrinkime savo jėgas į vieną revoliucinį fron- ’ 
tą—1 d. rugpjūčio!

Seno pasaulio tvarkda-1 
riai visam pasauly į padan- i 
ges kelia tuos gaivalus, ku-j 
rie purvais drabsto naują 
pasaulį—Sovietų Sąjungą.

Nuo to nėra pasilikę ir 
lietuviški socialfašistai su 
Grigaičiu priešakyje,- kleri-i 
kalai, ir visi kiti seno pa
saulio rėmėjai. Bet kas 
keisčiausiai, kad tokie Pru-; 
seikos ir Kom., vadinasi sa
ve komunistų opozicija, irgi 
nei žingsnio n e a t s i 1 i eka 
nuo visų seno pasaulio šar
latanų (už tai jie ir vadi-! 
nosi komunistų opozicija, į Ij-k. 
kad eiti prieš komunistus—! 19-j." 
“L.” Red.). Jis ir jo leite-120-?? Mansis, 

nantai šunis karia ant ge-1 
riaušių Sovietų draugų, I 

( Angariečio, Kapsuko ir ki-• 
tų, kurie yra marksistai, le-; 
ninistūi ir stovi ant sargy-! 
bos, kad marksistinė teori-!

ii a, leninistinė praktika bū-j 
tu gvvemman v y kfd o m a! 34-j. Akelaiti 

nuo A iki Z. Į 2: .

Tie visi seno pasaulio šu- i 36-joe’ Pečeliūnas, 
y. . ,1 . . v . j Harrisburg, III.

Aimanas, I 
Shannon, Pa.

38— M. Tam”!ienė, 
Frankfort. III.

39— Tony Zedolek, 
linsville, III.

40— Anna Kirtiklis, 
Ohio.

41— J. Guziavičienė, P. O. Box 
III.

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

43— M. LingevičienS, 424 Fordney Ave., 
Saginaw, Mich.

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

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

Ind.
47— J- K. Alvina*, 

troit. Mich.
48— J. Sabgliauskas, 

eravilie, Pa.

p.

Franckevich, 
Pitsburgh, 

Sadulienė,

Kuzmickas, 
Pa.

Glaubičius, 
McAdoo, Pa. 

Telksnis. > 
; Cleveland, Ohio, 
i 7—J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave, 

wood, Pa.
8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St, 

Pittsburgh, Pa.
9— J. Yasadaviče, 538—3rd Ave,

Kensington. Pa.
I 10—J. Albauskis, 1..

Heights, III.
I 11—Anna Adomaitis, 

gahela, Pa. $.
12— John Kinderia, 

Ambridge. Pa.
13— S. Orban, R. F. 

Pa.
14— Geo. Urbonas, 434 

dock, Pa.
i 15—P. Kavaliauskas, 300 

Pa.
J. Šileika, 142 Pine 

Levine, 
Turtle Creek, Pa. 

Preikšą, 
Va . r. c. :
Cibulskis, ‘70-42 
Y. 
Sodeikis, 1324

: APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:

, 354 Marguerite

A.. Kairys,Kp.
2 P. 
Sta,

3—P.
Pa. 

4—St. 
doah, 
5—M.

i.: 
G -S,

nyčiai, lodami prieš Sovie- 87~įv
i ~ . . / . _ I bntų Sąjungą, tai yra prieš 
naują pasaulį, ne tik kad 
nepajėgs sustabdyt darbi- 

; ninku revoliucinį judėjimą 
’ visame sename pasaulyje, 
i bet liks darbo klasės pripa- 
■ žintais renegatais, 
viešpatavus naujam 
liui, bus pašaukti 
čiausią tribunalą.

ir, uz- 
pasau- 

į' augš-

PITTSBURGHO IR 
PRIEŠFAŠISTINIS

Pirm. S. Ivanauskas, 
Ave, Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. . nanyo, 
Broadway, Pitcairn, ra.

St, Carnegiq ■ Prot. sekr. K-. Sliekienė, 3121
Avė. Shenan- 

Monr$e C 

Aberden Avė.

B rent>

S. S

New

1439 South 2nd Street

414

El
i roy Ave, Pittsburgh. Pa.
i Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 

St, i Carnegie, ,Pa.
I Fin. sekr. J; Urbonas, 1925 Harcum 
j Way. S. S Pittsburgh, Pa.

se,

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 6136 

Keystone—Main 1417

d>

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

538—3rd

1100 Union Ave, Chicago ' 

1039—4th St, Monon- j 

439

I).

Maplewood Ave., 1
42, Ricca Landing, [

Library St., Brad-

Todd St., Aliquippa,

St., Nanticoke, Pa.
242 Penn Ave. Extension,

P. O. Box 201, Minden, i

P. O. Box 65, Slovan, Pa.
Link Ct., Maspeth,

Powersdale Ave.,

Eckert St.. Bvffa-

VAKACIJOS

Ulster Park, N. Y.

Drauges ir .Draugai darbi
ninkai :

Mes jau spėjom prisiaugint 
įvairių daržovių ir daug viš
tienos—kiaušinių taipgi turim 
labai gerą pieną,—sūrius nuo 
“testytos” karvėsį. Tpodęl fkvię- 
čiame atvažiuot, kas tik galite 

('ant poilsių tyrame pre, mau-

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j va lias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Btaen Island Fer
ry.

A. L LITVINAS

L u t ▼ in’a Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real E state—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi Jvairių biz
nių. Mūsų patama- < 
rimas prielankus.

N.
24— P.

Youngstown, Ohio.
25— J. Dięlininkaitis, 41

lo, N. Y. . į
• 26—J. Šeria, 223 E. Mahanoy Ave., Girard- 
! ville. Pa. 
I 27—Motiejų# Batutis, Box 24, Wilsonville, III. , ,. . . . .. ,
| 29—Antanas Kubilskia, Box 236, Coal Cen- I dytlS 11’ kepilltlS SUUle. Gami-' 
I 30—J^Leonaitis, 107 N. Duquoin St.. Bon- | liam IT VegCtarioiliŠkuS ValglUS. ' 
! ton, Hl. 
į 32—L. Tilvik, 38 N. 7lh St., Easton, Pa. 
i 33—A. B. Shatkua. 1256 Scribner Ave., 

Grand Rapids, Mich.
‘ is, P. O.

i 35—K."Bagdonas, 114 N. I kin, Pa.
. 1009

P? O.

102 E.
514 Autumn

1388 Andrua

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. ' 
Tel. Trinity 3-8721 *

! Scribner

Box 113 Royal-

Vine 

so. :

Box

4th

St., Shamo- :

st,;
_ . i Castlfi i 
West j

. Col-

Hobson

568, '

i St.,

Ave.,

St.,

400, Benld

2322 Scotten *
416 Coal

Kaina $10.00 Į savaitę, o vai
kams žemiau 10 metų tik $4 

» Į savaitę.

Į čia važiuodami imkite lai- ■ 
va ant 42nd St. anksti ryte, 
Kingstone būsite apie 2-rą v. 
po pietų, čia neimkit taxy, bet! 

Akron‘| busą už 10 centų iki West 
( Shore stoties, o čia imkite 4 
P. M. ar 7:40 P. M. traukinį 
už 21c ir išlipkite Ulster Park. 
Eikite 15 miliutų į kairę iki 
mūs.

Avė,
St. Min-

K. Sinkevičiūtė

WSWWWWWW MM tAI MWVWiAIWW

Įsikūręs 25 Metai

OR. ZI NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

■’ Veltui Patarimai ir Ištyrimai

i



' iAislapis Šeštas .. LAISVE
Į ■ ■■' 

’WjrAVr*Tt

Trečiadien., Liepos 27, 1932

VIETINĖS ŽINIOS

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

sVi Daugelis Uniją, 100 Advoka- ĮDu Streikuojančius 
tą, Stoja Prieš jPentorius Sužalojo

i Indžionkšinus - - - - - -

EAST NEW YORK, N. Y.
LDSA. 111-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 28 d. liepos, pas draugus Bie
liauskus, 88-31-76-th St., pradžia 8 
vai. vakare šis susirinkimas yra la
bai svarbus, kiekvienos narės yra pa
reiga jame dalyvauti, čia bus išduo- 

raportas iš suvažiavimo.
Sekr. T. Vasikoniute.

(176-177)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA <

Visokią Rušią Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y. /

Pirmadienį buvo/užpulti du 
peni oriai, nariai 
Painters Union, 
reakcines unijos, 

viršininkų 
Abu

tasViso New Yorko darbiniu- streikuojanti
in-1 Alteration 

-įjuos užpuolė 
brotherhood, 
siundyti mušeikos. Abu už
pultieji darbininkai liko skau
džiai sumušti.

Mat, pirmosios unijos dar
bininkai streikuoja prieš ka-

17 I • 1 r* If I • F v* . v 1 1 U f kiškų organizacijų prieš inKur Link Lina Vokietijos rasistai: Kodėl N. ta- džionkšinuž konferencija įVyk-
>• • Oi--•I*..*__  0_____ L’K_____IR^^^;Sta ketvirtadienį, liepos 28 d.,

, 7 :30 vai. vakare, Manhattan 
Lyceum, 66 E. 4th St. Visų 
organizacijų delegatai būtinai 

(turite būti konferencijoj. Vi- 
. si nuvykite garsinamu laiku, i 
nes konferencija prasidės kaip ! pojimą algų ir sunkias darbo 
” ’ į sąlygas, o brotherhood reak-

šaukimo ko-1 cinai viršininkai eina iš vie
no su bosais ir nor sulaužyti 
darbininkų streiką, tad ir te-(randa, 
rorizuoja veiklesniuosius dar- į ; X;
bininkus. Bet streikuojanti 
darbininkai laikosi tvirtoj vie
nybėj ir streiką jau laimėjo

rolinoj Prieš Streikierius Sumobilizuotos Visos 
Policijos Jėgos? Ar Ve kieti joj Bus Panaikintos 

Darbininkų Organizacijos ir Unijos?
Virš minėtais ir daugel ki-i Abu kalbėtojai kalbės šiais 

tais svarbiausiais klausimais šį svarbiais klausimais ir dauge- 
vakarą kalbūs draugai R. Mi-ijju klausimų, kurių čia 
žara ir C. H. Hathaway. “Lais-I .. ‘ rr •,, i i negalima ir suminėti. Tai yraves svetainėje, 7 :3() vai. vak., ....

Kam nesvarbu išgirsti ar|<le?»n« .k1“?'.!.Ti?™ 
Vokietijos socialfašistai 
prie įvykinimo žiauriausios fa- 
šist. tvarkos visoj Vokietijoj ir 
uždarymo visų dari).
Pagalinus, socialfašistai, 
vieniję su, fašistais, 
uždaryt darbininkų organizaciį 
jas ir darbo unijas, ar Voikie-! 
tijos darbininkų judėjimas tiek 
stiprus, kad jie to negales at-j 
siekti? Kodėl N. Carolina į' 
valstijoj valdžia sumobilizavo h 
paskutines policijos : 
prieš streikuojančius darbiniu- Į kad dalyvautų. Eidami į pra- 
kus? Ar karo veteranų kas-įkalbas, pakalbinkite savo kai- 

^dieniniai susikirtimai su poli-1 mynus ir atsiveskite juos. Lai 
cija ir maršavimai prie šalies į jie išgirsta, kaip •revoliuciniai 
sostinės išsivystys į dideles ko-' darbininkai riša klausimus, 
vas? Kodėl kapitalistinės ša- kaip jie supranta darbininkų 
lys laiko “nusiginklavimų” ; kovas, kaip jie moka padaryti 
konferencijas, o tikrenybėje išvadas, kaip tos kovos plėto- 
ginkluojasi visais galais? Ko-, sis ir vystysis. Nepamirškite, 
del sekantis imperialistinis ka-jkad šios prakalbos įvyksta šį 
ras paskandins didžiausiame vakarą, liepos 27 d. “Laisvės” 
skurde ir bade visą darbininkų svetainėj, kampas Ten Eyck ir 
klasę? 2 j Lorimer Sts.

kitų klausimų,
i negalima ir suminėti.
, deganti klausimai, kurie turi 

• /'.sudominti kiekvieną darbinin- ei ne. _ką ir darbininkę. Nes tai yra 
„ klausimai, kurie paeina iš 

uni ju ? 'sl<urde ir bade paskandintos 
susi-' darbininkų klasės kovų prieš 

o-niaJ'kapitalistinę klasę, kuri pa- 
• I sigriebus į savo rankas viską, 

-- - • j kas reikalinga visuomenės gy
venimui. \

Kiekvienas lietuvis darbinin
kas ir darbininkė būtinai turi 
dalyvauti šiose prakalbose ir 

spėkas j raginti visus kitus darbininkus,
1 » VA 1 - -1 -1 n 1 _ _ » . . 4- • TA i Z-l n 1 1 VA 1*0

7 :30 vai.
Konferencijos 

mitetas praneša, kad šiomis 
dienomis dar du Amerikos 
Darbo Federacijos lokalai at
siuntė mandatus. Reiškia, dau
gelis ir ADF. lokalų dalyvaus 
šaukiamoj konferencijoj. Taip
gi, jau 100 advokatų pasiža
dėjo dalyvauti ir gelbėti kiek 
galint vesti kovą prieš indžion- 
kšinus.

Jei dar randas organizacija, i 
kuri nerinko delegatų į mini-i 
mą konferenciją, jos valdyba i 
gali dalyvauti, arba' paskirti na, “Laisvės” svetainėj, įvyks- 
atstovus. ■ į ta Aido Choro Dramos Grupės

-------—-—----- e (susirinkimas. Visi draugai ir
Komunistą Partijos Rinkimą į draugės \ atsilankykite.

pat atsiveskite naujų
Pradžia 8 vai. vakare.

Teatro veikimas jau
I paskubinti, f :1— —

nybėj ir streiką 
daugely.] pentšapių.

Aido Choro Dramos Gru- 
' pės Susirinkimas

Ketvirtadienį, liepos 28 die-

Taip 
narių.Kampanijos Masmitingiai 

Williamsburgo Apielinkėj
Komunistų Partijos rinkimų Į ga ir'tuoj reikės vaidint, šia- 

kampanijos komitetas rengia i me susirinkime turime aptarti 
eiles masinių mitingų įvairiose j daug. reika]ų apie patj veikalų 
miesto dalyse, šią savaitę į niokinimąsi ir vaidinimą, 
įvyksta -keturi atvirame orėj Sekretorius,
masinia i mitingai Williams
burgo apielinkėj:

TREČIADIENI, prie Meeker

i reikia
Laikas greitai bė-

IDA. 17 Kp. Išvažiavimas ■ 
j Forest Parką

Čeveryką Siuvėjai Skaitlin
gai Stoja j Uniją

brest Parke.

Tarpt. Darb. Apsigynimo 17 
kuopa rengia išvažiavimą, ku
ris .įvyksta sekmadienį, liepos 
31 d

Visi Brooklyno ir apielinkių 
darbininkai ir darbininkės bū
kite rengiamam išvažiavime 
šios svarbios organizac., > kuri 
kovoja už mūsų visų reikalus, 
ypatingai už sveturgimių' tei
ses. Svarbiausia, veda tokias 
dideles bylas, kaip Scottsboro 
.iuodveidžių jaunuoliu gynima, j 
kurie yra visai nekaltai ikrimi-Į 
nuoti. Gina penkis Paterso- 
no šilko audėjus darbininkus.

ir padaryta 
plėtimui veikimo

matėsi, kad lai-

Praeitą šeštadienį įvyko če
verykų darbininkų dirbtuvių 
atstovų konferencija, kuri bu
vo pasekminga 
daug tarimų 
ateityj.

Iš raportų
ke einančių čeverykų siuvėjų 
streikų jau ;apie l‘,200 darbi
ninkų įstojo į uniją. Streikuo
jančių darbininkų šiuo laiku 
priskaitoma iki 1.100.

Konferencijoj dalyvavo 148 
' delegatai nuo 44 dirbtuvių. 
(Jie atstovavo arti 5,000 darbi
ninkų. Konferencija ( buvo 

. ... . . . . šaukta Shoe and Leather Wor-
Tai yra laba, svarbi orRanizaci-!kers Industrial Union. kuri 

, . šiuo tarpu vadovauja apie 1,-
nmkes>būtinai turėtų remti. 17 9nn rin,.K;„;nv„ „„i.
kuopos nariai taipgi visi turite 
būti parengime.

ja, kuria darbininkai ir darbi-
200 darbininkų streikus, api
mančius kelias 
sa didžiuma

BROOKLYN, N. Y.
Labai svarbios prakalbos, įvyks 

trečiadienį, 27 d liepos, “Laisvės” 
svetainėje, pradžia 8 vai. vakare. 
Svarbūs įvykiai Vokietijoj .Japonijos 
naujos atakos ant Chinijos, ex-karei- 
vių apgulimas Washington© bus pa
matiniai dalykai šioms prakalboms.

(176-177)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 dideli ir šviesūs 

kambariai, ant 2 lubų, gana žema 
atsikreipkite 794 Grand St., 

Džianitorius vie
nais tropais į viršų.

(174-176)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA forničius 5 kam

bariams, dar visai nauji rakandai, 
(kaina visai žema. Galite matyti va
karais, arba telefonuokite: Stagg 
2-7344. Antrašas 301 Hooper St., 
Apartment 31.

(177-179)

PARSIDUODA
Parsiduoda groseme geroje biznio 

vietoje. Tas biznis čia laikosi per 
daugelį metų. Galima padaryti gerą 
pragyvenimą. Atsišaukite po num. 
181 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

(175-180)
PARSIDUODA

Parsiduoda restaurantas labai tin
kamoj biznio vietoj. Jaunas savinin
kas negali apsidirbti, vieta apšildoma 
ir geri gyvenimui kambariai. Parsi
duoda už labai žemą kainą. 116 
Bushwick Ave., Brookyn, N. Y. • 

(173-178)

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

Tel.j Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2*5043

INC

6

Rasta Pora Negyvą 
ir Cherry Sts., kalbės L. Jus- Kambaryje 
tin, N. Carroll ir Anna Finkel
stein.

KETVIRTAD., prie Meeker 
ir Humboldt Sts., 1_____
Siurba, Marie Orerio, 
Steponaitis, D. Flaiani ir 
car Buchanan.

PENKTADIENĮ, prie India 
ir Manhattan Sts., kalbės N. 
Carroll, ir D. Flaiani.

ŠEŠTADIENĮ, prisirengimas 
prie demonstratyvio maršavi- 
mo bus prie Cherry ir Meeker 
Sts., o iš čia bus įriaršuojama ~
prie Bayard ir Union gatvių, j Plėšikas Policisto Uniformoj

J. Angerano 35 metų
žiaus ir Rose Friedman 18 pie- 

kalbės J. amžiaus ,rasti negyvi mieg-
rūmyje ,po num. 225 
St., Brooklyno.
į Paliktas merginos 
liudija, kad ji pirma 
jo su ja. buvusį vyrą, 
pati nusinuodijo. Ji 
rinti vaiką ir prašo,
būtų perduotas’ Angeranienei. 
globoti.

am-

W. 15th

ii u nuodi

filurin
12 th St.

ir 3rd Avės
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

, gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedčliom nuo 10 iki I f Odos ligos gydomos su X-ray ir 

patinusias gyslas {čirškinimais

MATHEW P. BALLAS 
(Bl EL A USKAS) 
G R A BORIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ. 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIŲ, 

p KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
5 PARVEŽTU TURIM MOTERĮ*MIRUSIOMS MOTERIMS, 

PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ. VIETĄ. SAVO’ 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES ( MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MUSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

mm K mm 2* K K >?> MM MM MM A ™ « rV 1

o paskui -- 
rašo tu- — 
kad jis VAKACIJOS VIETA

kur įvyks masinis mitingas. 
Kalbėtojai bus: C. H. Hatha
way, N. Carroll, Ruth Miller 
ir D. Flaiani.

Williamsburgo apie linkės j 
lietuviai privalo skaitlingai' 
lankytis į virš nurodytus mitin
gus ir raginti kitus darbinin
kus, kad atsilankytų.

Prasidės visur 8 vai. vakare.

policis- 
troką 

paliepė

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Oatiaa ir chroniikaa vyrq Ir 

motery liesa kraujo ir odas.
Padarau , lityrim* kraujo ir ilapuaa*.

DR. MEER 
W. 44th St., Room 

New York, N. Y. 
Valandas Prlimimoi

Ryto nuo 10 Iki 1, Po pietų nuo 
iki 9 vai. vakare 

SekMadieniaia nuo 11 ryto Iki 1 po
Telefonas Lackwanna 4-2180

JONAS STOKES
Fotografas

Aiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
SI2 Marion SL, 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 
v Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 Į SAVAITĘ
šviežiausias farmų^. maistas, 

sezono uogos visokių rūšių ir 
daržovės už tą pačią augščiau 
nurodytą kainą.

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

PUIKIOS MAUDYNĖS 
ir

LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

1K6 M2

pietį)

Pirmadienį plėšikas 
to uniformoj susilaikė 
P. Lorilard and Co., 

j kėravotojui ir pagelbininkui iš
lipti iš troko, tada į jį susėdo 
trys ginkluoti banditai ir nuva
žiavo, o troko kėravotoją ir 
pagelbininką kiti banditai nu
sivežė automobiliu. Troke bu-, 
vo vežami prieplaukon cigare- 
tai, kurie apkainuojama 
$25,000.

Kojp Nesveikumai
Vokietys Specialistas F c* jj] 
Garankščiuotos krau-

jagyslčs, niežinti ek- NJįR 
žyma, kojų skauduliai , K/Hj] 
ir skausmingi kojų su- 
tinimai, paeina 
gyslų įdegimo?

domi be opei
DR

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

inti nuo Vj* /
. yra gy- JylJ
oracijų

MEYER
208 West 54th St. 

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

Miesto Darbininkai Prieš 
Kapojimą Algą

dirbtuves. Vi- 
streikuojančių 

siu
vėjai. *Jie veda sunkią kovą

Tad Visi patvs renkitės ir ,,arbininkų yra čeverykl) si
kitus darbininkus raginkite, 
kad tą dieną padėtų į šalį vi
sus kitus reikalus ir* parengi
mus, o dalyvautu TDA. lietu
vių 17 kuopos linksmame iš
važiavime.

Kviečia Rengimo Kom.

New Yorko miesto darbinin- 
; ne vien prieš bosus, kad išsi- kai pradeda kelt protestą prieš 
, |<ovoti geresnes da^bo saly- Walkerio i
■ kas, bet ir prieš policiją, kuri pojimui darbininkų algų, 

taipgi kytojai
bosams protestą ir rengiasi kovon, kad įg d.(, 8 vaL -vakare, “Laisvės

ALDLD. Pirmos Kuopos 
aa Kelt protestą pries v . *. i • 
paskelbtą planą ka- Nany Atydai

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
žiauriai persekioja, 
prieš teismus, kurie 
teikia indžionkšinus draudžiau 
čiųs darbininkams 
streiko paliestas dirbtuves.

Streikuojantiem 
siuvėjam būtinai

A . . . . y. . ..... pagelba. Tad' visos darbinin-Apie dviejų šimtų darbimn-,.-v. ................
kų vaikučių demonstracija at-1 !S.°? ^^^į^aciios n pavie- 
maršavo prie aldermano Dono- T’ v v

., .... ... .7 sti aukas kaip galint greičiauvan namų įteikti reikalavirnus, c c, ,T. . ..L ... , . ’ po num. 5 E.- 19th St., New•kad vaikučiams butų duoda- į York 
mas dykai maistas, rūbai, gy-’ 
venimui namai, vietos žaidi-
mUTprkt v u, , Pirmosios RugpjūčioIšrinktam komitetui einanti.. U7 , J,/- ..
i pono Donovan namą, buvo Daily Worker" Laida 
pasitiktas prieduryj kelių vy
rų, kurie pareiškė, kad Dono
van nėra namie. Jie norėjo; Worker 
vaikučių komitetą nuvaryti į, Jos bus išspausdinta 
gatvę, bet susidūrė su pasiprie- 000 kopijų. ?T_. Y 
tinimu. Tuojau buvo atlaiky
tos i prakalbos ir išplatinta 
daug literatūros. Vaikučiai 
pradėjo šaukti, kad jų tėvams 
būtų duodami darbai, kad 
vaikučiams būtų teikiamas 
maistas, rūbai, namai gyveni
mui ir kitos reikmenys.

Tuojaus pribuvo keli skva- 
dai policijos, kuri žiauriai pra-,..^------- - ---- --- ------  r-

?dėjo stumdyti vaikučius ir de-, siekti kuo plačiausias darbi- 
monstraciją išardė. įninku minias.

Policija Užpuolė Vaikučių 
Demonstraciją

Mo-
pirmutiniai pareiškė

ALDLD. 1 kuopos susirinki
mas Įvyks ketvirtadienį, liepos

AGATHA BLOZNELIS
R. F. D. 2 Catskill, N. Y Telephone, Evergreen 6-5810 GRABORIUS

(UNDERTAKER)

neduoti savo ir' taip menkas 
pikietuoti algas nukapoti. Kitų depart-'

mentų darbininkai taipgi ne-1 
čeverykų' pasitenkinę ir pradeda kalbėti 

reikalinga j apie _ ______ _
Jie sako, kad šis algų nukapo- pįrma jau čia pat, tą dieną

atvirą pasipriešinimą.

jimas bus tik lašas vandens “į

New

Pirmosios Rugpjūčio “Daily 
laida bus padidinta. 

., 1,000,- 
000 kopijų. New Yorke Pir
mos Rugpjūčio prieškarinę lai
dą bus galima gauti sekantį 
penktadienį. Užsakymus rei
kia priduoti nevėliau, kaip 
ketvirtadienį, 5 vai. po pietų.

Kiekviena darbininkiška or
ganizacija privalo kuo dau-*- 
giausiai išplatinti minimos lai
dos. Tad reikia tuojaus imtis 
už darbo, kad šia*' laida pa-

... ...........................T

svetainėje. <
Šis susirinkimas yra svarbus 

kiekvienam nariui, kuris jau- 
č’asi stojąs už darbininkų kla
ses reikalus, nes Rugpjūčio

bus prieškarinė demonstracija.
/vi

si dalyvaukite susirinkime, ku-
kibiią, palyginus su tuo, kiek j Todei draugai darbininką', 
Tammany Hall grafteriai nu-į 
neša miesto pinigų. Reiškia, 
jei norima miesto išlaidas su
mažinti, Walkeris turėtų žiū
rėti, kad panaikinti graftą, o 
ne kapoti darbininkų algas.

Sušaudė Unijos 
Biznio Agentą

f—------------ -
Praeito pirmadienio vakare 

tapo nušautas M. Mariconda, 
biznio agentas moteriškų suk
nių siuvėjų unijos. Kas jį nu
šovė ir del kokios priežasties, 
dar nepatirta. Vienok galima 
manyti, kad .'tas atsitiko iš 
priežasties varžytinių už; graf
tą. Nušautasis biznio agen
tas rastas apsiginklavęs dide
liu revolveriu, bet jis neturėjo 
laiko jo pavartoti prieš’ savo 
priešą, kuris jį patamsy j su
vyrate kulkomis.

4

beti apie dalyvavimą minimoj 
demonstracijoj ir patraukimą 
daugiau dąrbininkų Į ją. Taip
gi turime daug ir kuopos rel
ių apsvarstyti.

K. D. Sekr.
(176-178)

SUSIRINKIMAI
“Laisves” Board Direktorių 

Žiniai
Ketvirtadieny j liepos (July) 28 d., 

7:30 vai. vakare, “Laisvės” name, 
įvyks Board Direktorių susirinkimas. 
Visi direktoriai būtinai turite pri
būti, nes turime nekuriuos užsiliku
sius reikalus atlikti. Bazaro rengi
mo komisija, pasistengkite pribūti 
kiek galint anksčiaus, tai pasitarsi
me, kas reikalinga tuojaus daryti ir 
nereikės kitą vakarą sugaišti.

Pirm. J. Weiss.
(177-178)

. ................. ........ ...........

J. GARŠVA

Telefonas j Stagg 2->lM

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETTKA 
VALANDOSj

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

tik susitarus.

LIETUVIU HOTELS
Tik 100 Pėdų Nuo Mąrių

■ Iš hotęlio tiesiai j maudynes. 
Visi kambariai marių pusėje, pa
tarnavimas mandagus, kainos že
mos. Prašome atsilankyti.

Graborius
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,

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKI^, I’LATINKIT
“LAISVĘ.”

L3iiiaiiiaiiigiiisiiisiiiaiiioiii3iii3iii3iii3iii3iiisiii3iiiaiiiaiii3iiiaiiioiiiamaiii3iii3iiiaiiit:

DĖKAVOJU 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. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas, Midwood 8-6261178 S. South Carolina Ave.
ATLANTIC CITY, N. J. .

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas
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