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* Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

KRISLAI
Geležinkelių Prezidentų 

Algos.
Milionams Vargas ir 

Badas.
Socialfašistai ir Dreiseris.V
Dreiserio “Tragic 1/

America.”
Rašo Komunistas

Kas vargsta, kas ne, o Ame
rikos didžiųjų gelžkelių prezi
dentai dar tikrai nebadauja. 
Trys iš jų gauna po virš $100,- 
0,00 į metus, vieno kurių alga 
siekia $135,000. šeši gauna po 
$90,000; kitų šešių algos siekia 
tarpe $80,000 ir $70,000 j me
tus. Keturi gi pasiima po $64,- 
000; 5 gauna po $60,000; pen
ki po $50,000;devyni po $45,000 
ir kiti seka su mažiau. Tuo 
tarpu pusė miliono gelžkelių 
darbininkų vaikštinėja be dar
bo, daugelis kurių neturi nei tai 
dienai pavalgyti.
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite

ir amerikoniška lygybė, 
gi buržuazija neguldys 
už šią tvarką. Saujelė 

žeria

Tai 
Kodėl 
galvos 
plutokratų rieškučiomis
turtus į 'kišenius, o penkiolika 
milionų rankpelnių neteko dar
bo ir nežino, kaip gyvybę palai
kys rytoj.

Tačiaus tragedija ne tik ta
me. Pati didžiausia nelaimė 
bus tame, jog didelė dauguma 
tų visko netekusių ir nieko ne
beturinčių vergų taip pat te- 
beguldo galvą už dabartinę tvar
ką. Jų protas taip užnuodytas.

Mūsų, komunistų, darbas tuos 
mūsų brolius prikelti iš to bai
saus miego, išblaškyti iš jų gal
vų tuos mirtinus nuodus, suor
ganizuoti juos kovai prieš šią 
bado ir vargo sistemą. Kiek
vienas momentas brangus. Kiek
viena proga turi būt išnaudoja
ma.

Socialistų Partijos “New 
Leader” rūsčiai bara Theodore 
Dreiserį, garsiausi Amerikos ra
šytoją, kam jis pasisakė už Ko
munistų Partijos platformą ir 
kandidatus. ^šiuose prezidento 
rinkimuose. Socialfašistai pri
pažįsta, kad Dreiseris yra gar
sus ir gabus rašytojas, bet, gir
di, prastas iš jo politikierius. O 
prastas, mat, todėl, kad nere
mia buržuazijos agentų social- 
fašistų. Kas kita, jeigu jis su 
Hillquitu viena tancių šoktų ir 
padėtų Socialistų Partijai ap
gaudinėti darbininkus. Tada 
Dreiserį “New Leaderis” į pa
danges keltų. Bet už tai Deri- 
serį sveikina revoliuciniai dar
bininkai, kaipo talkininką ir pa
dėjėją kovoje prieš alkį ir prieš 
priespaudą.
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Vokietijos Fašizmas Darbe. Darbininkai Organizuojasi į Suvienytą Frontą. Visi Amerikos Darbininkai, 
Dalyvaukite Rugpjūčio Pirmos Demonstracijose prieš Amerikos Fašizmą!

Chinai Negrąžina Japonijai 
Karininką

TOKIO. — Pirmesni pra
nešimai sakė, kad Chinijos 
karininkai buvo sutikę grą
žinti Japonijos karininką. 
Ishimoto, kurį jie slaptai lai
ko. Bet dabar jau prane
šama, kad Chinai karinin
kai negrąžina Japonijai tą 
generolą. Todėl laukiama 
naujų karinių susikirtimų 
tarpe Japonijos ir Chinijos.

Javą ir Maisto Eks
portas Mažėja

JAPONIJA STIPRINA SAVO KARO 
JĖGAS ARČIAU SOV. SĄJUNGOS

Paskirta Naujas Diktatorius, Kuris Valdys Mandžuriją; 
Skubinama Darbas ant Gelžkelių, kad Greičiau Prisireng
ti Karui prieš Sovietų Sąjungą
TOKIO. — Vis labiau ir 

labiau Japonija ruošiasi ka
rui' Mandžurijoj. Pastaruo
ju laiku Japonijos valdžia 
Mandžurijoj paskyrė naują 
valdoną, generolą Nobuyo- 
shi Mulo. Jam duota neru- 
bežiuojama gale visoje Man
džurijoj. Muto komanduo
ja visą armiją Mandžurijoj į 
ir paskirtas K,wantungo gu-1 
bemato rium.

Paskubinimui karo, kad ■ 
geriau prisirengus, tai Ja

ponija skubiai tiesia gelžke-^ 
1 liūs strateginėse vietose. 
Viena gelžkelio linija grei
tai tiesiama nuo Changchun 
iki Taolai. O Changchun 

lyra sostinė naujos valdžios

Mandžurijoj, kurią Japoni
ja įsteigė. Gelžkelis nuo Ki- 
rino iki Korėjos rubežiaus 
labai skubiai baigiamas.

Abidvi šios linijos gelbės 
gabenimui kareivių ir amu
nicijos prie Sovietų rube
žiaus. Darbas labai skubi
nai varomas, kad ištęsus 
gelžkelį nuo Hailun iki So
vietu rubežiaus.

Taip Japonija ruošiasi 
karan prieš Sovietų Sąjun
gą. Japoniją remia Fran- 
cija ir kitos imperialistinės 
valstybės. Darbininkai tu
ri atsakyti į karo pavojų 
milžiniškomis demonstraci-

ir
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VOKIETIJOJ ĮSTEIGTA DIKTATŪRA
KOVAI PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Papeno Valdžia Pareiškė, kad ■ Svarbiausiu Uždaviniu 
Jai yra, tai ,Kova prieš Komunizmo Pavoją; prieš 

Monarchiją Valdžia Nekovoja I

Mariampolėje Darbininkai 
Negauna Darbo

1

! Lietuvos ValdininkaiVokietijos Darbininkai
Rengiasi Kovoti Kramtosi AusisMARIJAMPOLĖ. — Ma

rijampolėj cukraus fabrike 
mažai dirba ir mažai jame 
darbininkų. Daug ' bedar
bių. Kas pirmadienis prie 
fabriko susirenka daugiaus 
100 bedarbių ir šiaip 
gatvių kampų nemažai 
matysi.

KAUNAS. — Liepos 8 d. 
Kaune p paskirta nagrinėti 
dviejų (.kauniečių pusbrolių 
S-kų byla už ausies nukan- 
dimą. Vienas iš jų yra vie
nos pašto įstaigos viršinin
kas, o kitas — vienos mini
sterijos tarnautojas. Nuką
stos ausies galiukas buvo 
įvertintas 2,000 litų, nes tiek 
taikos teisėjas nuskriaustą- 
jam paskyrė už ją atlygini
mo, o už patį nusikalstamą 
veiksmą nukandusiam ją pa
skyrė 3 paras aręšto Ta- 
čiaus “nuskriaustasis” to
kią bausmę laiko per maža 
ir del to padavė apyg. teis-' 
mui apeliacijos skundą.

BERLYNAS. — Vokieti
jos Komunistų Partija'iš
leido atsišaukimą į darbi
ninkus, pareikšdama, kad 
darbininkai turi organizuo
tis ir kovoti prieš fašizmą 
Vokietijoj. Raudonas Fron
tas negali būt sulaužytas. 
Komunistų Partija šaukiasi 
ne teroro, bėt masių veiki
mo. .. •

Tie patys pranešimai sa
ko, kad fašistai ginkluojasi. 
Policija viename fašistų tro- 
ke rado revolverių, šautu
vų ir amunicijos.

ant 
pa-Jauja geriausio sugyvenimo 

ir pasitikėjimo.. Pajienas 
pareiškė, kad Vokietija turi 
būt pripažinta lygiomis tei
sėmis tarpe Europos valsty
bių politikoj, ekonomijoj ir 
militarizmo klausime. j.

Vyriausia užduotis dabar 
Vokietijoj yra, tai kova su 
komunizmu. Jei kitos im
perialistinės valstybės su- Lietuvos 
teiks Vokietijai tą lygybę, 
tai “Vokietija būtų pozicijoj 
sutikti komunizmo pavojų 
ir kovoti prieš jį kultūri
niai ir dvasiniai.” Vokieti
jos Komunistų Partija bus 
“palikta legalė po nedėldie- 
nio rinkimų.”’ Taip kalba 
naujas Vokietijos diktato
rius Papenas.

BERLYNAS."^- Laikraš
čiai paskelbė pasikalbėjimą 
korespondentų su Vokietijos 
valdžios diktatorium apie 
bėgamus reikalus ir naujos 
valdžios užduotis.

Kuomet korė spondentai 
paklausė, ar Vokietija mano 
grąžinti monarchiją, Lape
nas pareiškė, kad jisai visą 
savo gyvenimą buvo monar- 
chistas, bet dabartiniu lai
ku Vokietija turinti “svar
besnių problemų išrišti, ne
gu steigti monarchiją.” O 
tos sunkios svarbesnės pro
blemos, tai “kova prieš ko
munizmą, kuris dabar jau 
gręsia šaliai.”

Todėl su imperialistinėm 
valstybėm Vokietija reika-

Streiką Laimėjo 
Lietuvoje

UTENA. — Utenoj prie 
banko statybos 

darbų darbininkams į va
landą mokėjo po 35 centus. 
Geg. 24 darbininkai parei
kalavo padidint užmokestį. 
Samdytojams atsisakius iš
pildyti darbininkų reikalavi
mą, darbininkai metė darbą 
ir paskelbė streiką. Strei- 
kuojantieji darbininkai 
kreipės į burmistrą, kad ne
priimtų darbininkų iš kai
mo. Darbininkai streiką 
dalinai laimėjo. Samdyto
jai pridėjo po .5 centus va
landai.1

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos eksportas į kitas 
šalis kviečių, javų ir įvairių 
javinių produktų sumažėjo 
per pastaruosius 6 mėne
sius. Pereitais ’metais į 
Braziliją, Vokietiją, JChini- 
ją buvo išgabenta javų už 
$51,505,000. O šiais metais 
per tą patį laiką—$48,829,- 
000.

Miera javų eksporto ne
sumažėjo, bet dar pakilo, 
bet kainos tai labai nupuolė, 
tad pinigų gaunama suma 
pasidarė mažesnė už dides
nę dalį produktų.

Kviečių Kaina Pakilo
CHICAGO, Ill.—Chicagos 

rinkoje kviečių kainos paki
lo, kuomet atėjo žinios, kad 
Kanadoje kviečiai buvo vie
tomis sugadinti, nederlingi.

Taip kapitalistinis pasau
lis gyvena. Vienų nelaimė, | 
tai kitiems džiaugsmas. Ka
nados kviečius sugadino blo
gi ir netinkanti orai. 
Amerikai iš to pelnas.

Conn. Valstijos Darbi
ninkų Mokykla Atsidaro 

Rugpjūčio 1 Dieną

Pastaraisiais laikais Dreiseris 
plačiai studijavo mainierių gy
venimą ir kovas. Jis taip pusė
tinai kietai įsigilino į buržuazi
jos viešpatavimo šaknis ir te
rorą prieš darbininkus. Tais 
klausimais jis parašė knygą 
“.Tragic America.”. Knyga ku
pina nesumušamų faktų, parem
tų glėbiais skaitlinių. Bet ne
išvengiamai to^e skaitlinėse yra 
pasitaikę kelios mažesnės ver
tės klaidos. Jos nepermaino nei 

• • knygos vertės, nei turinio. Ta- 
•' čiaus buržuazinė spaudą pasi

čiupo tas technikines klaidas ir 
visą knygą pastatė ant bjaurios 
pajuokos. Tą patį daro Socia
listų Partijos vadas kunigas 
Norman Thomas.

Kodėl? Todėl, kad “Tragic 
America” vanoja buržuazijai ir 
jos agentams kailį. Vietoj ban
dyt atsakyti argumentais prieš 
argumentus, tai buržuazinė ir 
socialfašistinė spauda išpeša 
vieną kitą įsiskverbusį techniš
ką netikslumą ir tyčiojasi iš vi
so veikalo. Tai darbas bailių ir 
niekšų.

*

Komunistai į Dreiserio “Tra
gic America” žiūri kitaip. Jie 
mano, kad ta knyga turi dide
lės vertės. Ją darbininkams pa
tartina skaityti.

Komunistai joje irgi randa 
klaidų, bet politinio turinio. Ko-

Karo Veteranai
Laimėjo Mūšį

Plieno Gamyba Mažinasi

munistai plauko į devynias da
lis neskaldo del vienos kjtps 
techniškos klaidos bei statisti
nio netikslumo. Dreiserio silp
numas šioj knygoj* yra tame, 
kad jis dar nėra pasiliuosavęs 
nuo demokratinių iliuzijų, kad 
jis tebeturi pasitikėjimo nacio- 
nale buržuazine, valdžia, kuo
met neabejotinai pasmerkia te
roristines valstijų ir miestų 
valdžias. Jis suranda, kad re
ligija yra kontr-revoliucinis 
faktorius, bet apsigrįžęs liepia 
grįžti prie Jėzaus Kristaus 
“mokslo.” Jis smerkia Ameri
kos Darbo Federaciją, bet taip 
pat pareiškia, kad Amerikos 
darbininkai dar neturi tikro re
voliucinio vado. Vadinasi, už
miršta gyvavimą Komunistų 
Partijos ir revoliucinių unijų. 
Štai kur Dreiserio klaidos ir 
silpnumai, o ne vienam kitam 
techniškam išsišokime bei ne
tikslume.

WASHINGTON, D. C. — 
Miesto valdžia Buvo įsakius 
veteranams apleisti Wąsh- 
ingtoną. Valdžia sake, kad 
tas namas, kuriame Vetera
nai pasilaiko ir turi šiokią 
tokią pastogę, reikia pradėti 
griauti. \ ,

.Bet veteranai (eks;karei- 
viai) pareiškė, kad jie lai
kysis ir pasiliks Washing
tone. Glassfordo policija 
nedrįso areštuoti visus vete
ranus, kučmet jie apsiliko 
užimtoje vietoje. Namo 
griovikai, kurie j du buvo 
pribuvę, turėjo apleisti, 
veteranai pasiliko name.

O

Lenkija jau Pasirašė Taiką

WASHINGTON, D. C.-f- 
Mažesniųjų plieno gaminto
jų biznis sumažėjo. Inland 
Steel kompanija praneša, 
kad jos biznio apyvarta taip 
Sumažėjo, kad net duoda 
nuostolius. > Sumažėjo taip 
pat ir didelių firmų gamini
mo daugis.

Brazilijos Sukilėliai pralaimi
BUENOS AIRES. — Čia 

gautos žinios nurodo, kad 
Brazilijoj mūšiai dar tęsia
si, bet valdžios jėgos laimi. 
Provincija Rio Grande do

Kyla Smulkūs Butlegeriai 1 Sd jau pateko į federates 
valdžios rankas. \WASHINGTON, D, C.— 

Čia valdžios agentai apskait- 
liuoja, kad didieji bū tie gė
riai mažinasi. r Jų skaičius 
jau sumažėjo. Bet mažųjų 
skaičius dauginasi. Tad 
skaičiumi dabar .yra būtle- 
gerių daugiau, ,negu kad 
pirmiau. O valdžia vis gi
riasi, kad jifiai juos naiki
na. '' !

(BELGIJOS MAINIERIAI 
ATMETĖ “TAIKĄ”

Bet

Lietuva Pasiduoda 
Lenkijai

Už Sovietų 'Sąjungą
MASKVA. — Lenkija ir pasirašė N. N. Krestinski, 

Sovietų Sąjunga jau galuti? o už Lenkiją—Stanislav Pa? 
y. ‘nai pasirašė nepuolimo tai-tek.!

BRUSSELIS. — Belgijos 
mainierius labai norėjo su
taikinti biurokratinių unijų 
vadai ir mainų kompanijos. 
Jie pasiūlė mainieriam įtai
ką.” Bet mainieriai, kuo
met buvo leista balsuoti, at
metė bosų ir išdavikų taiką. 
Mainieriai nubalsavo 5,552 
balsais prieš 605 tęsti kovą 
iki laimėjimo.

KAUNAS.—Lietuvos fa
šistinė valdžia skelbėsi, kad 
jinai kovoja su Lenkija už 
Vilnių ir jokių sutarčių su 
ja nedarys. Gi dabar jau 
pranešama, kad Lietuva pa
sirašė taiką su Lenkija rei
kale trafiko per Lietuvą į 
Latviją.

Šiai taikai įsakymą pada
vė pati Tautų Lyga. Lietu
vos valdžia giriasi, kad ji
nai nieko neturėsianti su 
Lenkija diplomatiniai. Bet 
jei to reikalaus Tautų Lyga, 
tai Lietuva turės pasiduoti, 
nes jinai savo politiką tamp
riai riša su imperialistais.

ALDLD, LDSA ir LDS 
apskričių dviejų savaičių 
mokykla prasidės 1-mą die- . 
ną .rugpjūčio, ir baigsis 15 
d. rugpjūčio Waterbury, 
Connecticut. Mokyklos ve
dėju pirmą savaitę bus 
D. M. šolomskas, o antrą sa
vaitę A. Bimba. Visiems 
mokiniams, atvykusiems iš 
kolonijų, bus suteikti kam
bariai veltui. Neturi atsi
likti ir mūsų menininkai, 
chorai ir teatrales grupes, 
turi prisiųsti kuodau^iau- 
siai mokinių.

Visos Conn, valstijos ko
lonijų veiklesnieji draugai, 
sukruskime registruoti mo
kinius del virš minėtos mo
kyklėlės ir siųsti praneši
mus, kiek kuri kolonija turi 
mokinių, mokyklėlės rašti
ninkui J. V. Valaitis, 706 
Stanley St., New Britain, 
Conn.
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Interesuojasi Prieškariniu 
Pasauliniu Kongresu

Amerikinis Komitetas, ku
ris kooperuoja su šaukėjais 
pasaulinio prieškarinio kon
greso, praneša, kad vis dau
giau ir ddugiau darbininkų 
orgaųizacijų, žymių 'rašyto
jų ir artistų Jungtinėse Val
stijose interesuojasi Pasau
liniu Kongresu prieš Karą.

Apart komiteto, sudaryto 
New Yorke, kurio raštinė 
yra 104 Fifth Ave., Ameri
kinis Komitetas praneša, jog 
prieškariniai komitetai su
daryta Newarke, Bostone, 
Baltimore, Philadelphijoj, 
Bridgeport, Conn., ir Wash-; 
ington, D.C. Dar bus suo- 
organizuota komitetai vidu
rinėse ir vakarinėse valsti-

spausdino Komunistu 
jos kandidato .į pr 
Wm. Z. Fosterio prakalbą, 
pasakytą priimant kandida-l 
turą. į

“Daily Worker” šios sa
vaitės trečiadienio ir ketvir
tadienio laidose nurodo, 
kaip socialfašistai pavogė 
komunistų kandidato pra
kalbą, atspausdino savo lai
kraštyj, vietoj žodžių “Ko
munistų Partija,” “komuni
stai,” įdėdami žodžius “So
cialistų Partija,” “socialis
tai,” taipgi praleisdami tas 
dalis prakalbos, kur drau
gas Fosteris atakuoja Sočia-

I .« ’

rezidentus, Į Griežta Kontrole ant KomimisiŲ Par
VLI 1 " 1 .... II.. | .

; savo kalbos darbininkų i bei 
; organizacijose. Kieta ^ont- 
irolė ant kiekvieno surinkto! ' _ _x._ iii • a • j i v Įspūdžiai iš Rinkimo Parašu( dolerio. Aiški atskaita uz , D .. . v
į , . , . i i • i Komunistu Partijai(kiekvieną gautą dolerį, j

ba, mažiausia, du sykiu į sa-! kiekvienas doleris tui i eiti j Įėjęs į darbininko stubą, jei 
vaitę. ; ■ p.

Distriktai gaus tam tikrą Gos komitetui.

WORCESTER, MASS

t

Bet fašistų šauksmai ir 
bauginimai nesulaikys Ka
nados lietuvius darbininkus 
nuą ,-kovos prieš išnaudoto
jus-'; nesulaikys nuo leidimo 

' revoliucinio darbininkiško 
laikraščio gynimui savo rei- 

■: kalų, švietimui ir organiza
vimui Kanados lietuvių dar- 

, bininkų kovai už geresnį gy- 
1 venima.

Mes užtikriname, kad ko
vingieji Amerikos lietuviai 

į darbininkai visomis jėgomis 
Jose‘ . rems jų leidžiamą laikraštį.

Atsišaukimą delei Pašau-1 --------
linio Kongreso Prieš Karą 
išleido tarptautinis komite- 

' tas, kurio nariais, apart ki- 
, tų žymių žmonių, yra pa

sauly pagarsėjęs Franci jos 
rašytojas Romain Rolland; 
pagarsėjęs Vokietijos mok
slininkas Albert Einstein ii 
Dr. Sun Yat-seno našlė. At
siliepiant į tą atsišaukimą, 
Amerikinis Komitetas tapo 
sudarytas su Theodore Drei
ser kaipo pirmininku ir Mal
colm Cowley—sekretorium. 
Apart kitų dar į tą komite
tą įeina Harry Elmer 
Barnes, Franz Boas, Donald 
Henderson, Corliss Lamont,. 
Alla Nazimova, Devere Al- 
lėn, Robert M. Levett. Į 
Bostono komitetą įeina H. 
W. L. Dana, John B. Wheel
wright, Jessica C. Hender
son, Harold Hickerson.
Pasaulinis Kongresas prieš 

Karą i vyks Paryžiuj, rug
pjūčio 20, 21 ir 22 dd.

Nemažas skaičius darbi
ninkų ir šiaip už taiką vei
kiančių organizacijų Euro
poj pasirengusios pasiųsti 
dideles delegacijas į tą kon
gresą. Amerikinis Komite
tas darbuojasi, kad pasiųsti 
didelę atstovybę iš Jungti
nių Valstijų.

‘Amerikos lietuvių masi
nės organizacijos taipgi 
planuoja pasiųsti savo atsto
vą į tą svarbų kongresą.

■ vius darbininkus, stengiasi 
jiems įkalbėti, kad jie išti
kimai tarnautų išųąudoto- 
joms kapitalistams, kad jie 
nesišviestų, nesiorganizuotų!

I kovai prieš išnaudotojus. J
■ Reiškia, tas fašistų šlamštas’, 
į atėi.na į pagelbą Kanados! “Daily Worker” nurodo,'
kapitalistams, Kanados re-Į kad tą bjaurią vagystę so-1

| akcijai. | cialistai padarė sų tikslu pa- (įĮįjįmaį atskiroms ypatoms,

listų partiją įr Amerikos leido aukų rinkimo bldnkas 
(Darbo Federacijos vadus, ir paliudijimų knygas., Ant 
į kaipo kapitalistų agentus ir blankų renkamos smalkes-

Komunistų Partijos Cen
tralinis Komitetas išleido 
griežtas instrukcijas visiems 
partijos distriktams, sekci
joms, vienetams' ir nariams 
delei kontroles surinktų rin
kimų kampanijai pinigų. 
Už kiekvieną gautą ir išlei- riktams griežtai uždrausta I kampaniją ir todėl pasitiki, ’ gauni greito atsakymo. 
stą dolerį turi būt išduota kokiam nors kitam tikslui;kad mūsų partija kiekvieną1 mai jis prisibijo savo kaimynų. 
Centraliniam Komitetui at- išleisti rihkimų kampanijai j jų auką išleis ir ------- 1 ~  ..................................... ..
skaita. ■ i ; | surinktus pinigus. Distrik-; tiktai tam tiksi

Centralįnis' Komitetas iš-

partijos rinkimų kampąni- ■ randi daugiau joje to darbi- 
ininko draugų bei kaimynų pas 

nuošimtį surinktų aukų va- j Joks palaidumas su finan- j ant“^
rymui rinkimų kampanijos įsais nebus toleruojamas. |loto Komunistu Partijos kan. 
savo ribose. Centralims; Darbininkai finansuos Ko- didatus tai t‘ darbininkas 
Komitetas įsako, kad dist-į munistų Partijos rinkimųĮ nusimena, nuleidžia akis ir ne- 

L Mato-.

Sako, Bijodami Bolševikų Iš 
♦eisino SLA. Šmugelišky 
’askolu Kaltininkus

Lietuviški Fašistai ir 
Kanados Darbininkai

Brooklyno' fašistų “Vieny
bė” labai siunta, kam Ka
nados kovingieji lietuviai 
darbininkai rengiasi išleisti 
savo laikraštį—“Darbininkų 
Žodis.” štai kaip fašistai 
baugina Kanados 
darbininkus:

■J •

Tokio laikraščio 
užtrauks Canados 
daugiau nieko kaip
ir nelaimės, nes Canados val
džia su tokiais “draugais” ki
taip “elgiasi, negu Jungtinėse 
Valstijose.

...Kartą ir Canados lietu
vis gaus nenuoramos ir tingi
nio vardą, tada bus sunku ir 
darbą gauti ir ne vienam gręs 
deportavimas.

<

lietuvius

išleidimas 
lietuviams 
tik bėdos

Inai J1Q savu n. i* 4 •

r sunaudos Bet nedrąsiai pradeda kalbėti. 
Distrik- i tiktai tam tikslui. Šiame | Pirmiausiai klausia, ar Komu

nistų Partijos kandidatai duos 
darbų, jei bus išrinkti. Atsa
kai jam, kad Komunistų Par
tija yra vienintele pavergtų 
darbininkų organizacija, kuri 
veda kovas už pašalpą bedar
biams, už socialę apdraudą 
visiems darbininkams, už lygy
be. Tada toks darbininkas

to rinkimų, kampanijosfi-Jkrizyje, kuomet dauguma 
nahsiiiis sekretorius laiko- ■ aukų prisieis surinkti de- 
maš i atsakbniybėje Į už , pa-, šimtukais ir kvoderiais, 
siuntimą Geri traliniam Ko- kiekvienas centas brangus, 

p. . mitetui smulkmeniško savai- kiekvienas centas, tikslingai
Cri paiiuaijimai tinio rap0rt0j buris' parody- sunaudotas, turi didžiausios 

tų, kur ir kaip .buvo išleista ' reikšmės.
kiekvienas distriktui pri-1 tas turi eiti švietimui darbi- į 
klausantis doleris. j ‘ ‘__ 1 ___

T(Jkie pat griežti įsaky-1 munistų Partijos platfor
mai duodami kalbiniams: mos obalsiais iv reikalavi-' 
partijos biurams, kurie au- mais.
kų rinkimą prižiūrės tarpe I

nes aukos.
(certifikatai) p a r s i duoda 
sekamai: $10, $15, $25, $50, 
$75 ir $100. Tai bus paliū-

naudoti revoliucinę draugo 
Fosterio prakalbą laimėji
mui balsu savo kandida
tams, Norman ThomasTū ir 
Maurer’ui, į kuriuos dange- _ ___ ____
lis darbininkų, žiūri, kaip į atminčiai, jog jie finan-1 
savo priešus. Mat, dange- sįniaj parėmė šitą energingą į 
lis ■ darbininkų jau mato, Komunistu Partijos 
kad socialistų partija yra 
trečia kapitalistų partija, ir 
del to socialistai griebiasi i 
revoliucinių frazių, J

kurios aukuos stambesnę su
mą ir darbininkų organiza
cijoms. Certifikatai gražiai 
padaryti ir darbininkai bei 
organizacijos galės pašilai- i

rinki- Į

Kiekvienas cen-

i ninku, pasiekimui jų su Ko- pajma blanką ir pasirašo.
Randi daug tokių darbinin- 

;kų, kurie sakosi pasirašytų su 
. mielu noru, bet dirbą valdišką 

Komunistas. darbą, tad bijo, kad nebūtų 
-- ------------ - paleisti. Tokiais darbininkais 

daugiausia yra bedarbiai, ku- 
į rie už pašalpą dirba miesto 
i darbus ir gauna po kelis dole- 
! rius į savaitę, su kuriais turi 
; patys pragyventi ir tankiai iš- 

G’” Griežtai atsisakiau ją už-(maitinti šeimynas, susidedan- 
sirašyti, tai jie pradėjo veltui! čiąs iš penkių, šešių narių, 
siuntinėti man ją. Tokio; Tankiai pasitaiko užeiti Į ti- 
šlamšto, kaip “Naujoji Ge.dy- kinčių darbininkų namus. Bet 
nė,” niekas man neįkalbės užsi- bedarbės prispausti tiek, kad 
prenumeruoti.

“širdingai ačiuoju, kad pa
sitikėjote manim ir ilgai siun- 
tinėjote “Laisvę.”

“šalin sklokininkai!,Lai gy
vuoja “Laisvė”! ) . : ’

V. Mikutaitytė, 
Teaneck, N. J.”

mų kampaniją.
......  o_ Paliudijimų knygos nu-: Peržiūrėjus 

revoliucinių frazių, kad ap- j meruotos ir, pagal Centrali-j kad draugijos ir kuopos 
gauti darbininkus; jie netjnio Komiteto instrukcijas, spaudos darbus, knygas'ir skel- 
nesigėdija vogti revoliucinę | kiekvienas distriktas, kiek- bimus dienraštyje yra skolingos 
prakalbą drg. Fosterio. ! vienas partijos vienetas bus įstaigai arti $1,500.00. Veik 

Bet jie tuo bjauriu darbu I laikomi griežčiausioj atsa-j""".....->«-«•,
dar labiau save nusimaskuo- i komybeje už kiekvieną kny-j

Pasirodo, kad jie yra :gą ir už kiekvieną paliudiji-: 
• • v šarlata-iiną—turi būt parduotas, ar-į

| ba sugrąžintas atgal dis-1 
jtriktui, o iš distrikto Cent-j 
I raliniam Komitetui. Parti
jos vienetai, kurie paliudiji
mų knygas duoda organiza
cijoms del platinimo, yra j šiai bus blogiausi mūsų dien- 
laikomi atsakomybėj už tų raščio egzistencijai. Todėl, drau-

ja.
politiniai Židikai, 
nai.

Socialfašistu “Naujienos”: 
(No. 175) rašo, kad SLA 11 į 
kp. (Waterbury) susirinki
me, kuomet delegatai išda
vė raportą iš SLA pereito 
seimo, tai ‘ . I

Vienas kuopos narys paklau-1 
sė, kodėl Specialė Komisija, 
susidedanti iš 11 kp. narių, 
Pittsburgho seime teisino De- 
venio paskolos kaltininkus ir 
balsavo už jų išteisinimą, kuo^ 
met pirmiaus ta pati komisija 
labai aštriai juos smerkė?
Na, ir “Naujienų” kores

pondentas rašo:
žemantauskas (vienas dele

gatų.—“L.” Red.) atsakė, jo- 
gei keturis Pild. Tarybos na
rius ir adv. Lopatto rado kal
tais, ir jie yra kalti Deveniui 
paskolos davime. Jurgeliūtė 
tame kalčiausia, kad neprisi
laikė duotų jai instrukcijų.

• Bet atsitiko taip, kad jei P. 
T. būtų apkaltinta, tai bolše
vikai būtų užvedę bylą prieš 
SLA. Del to ir likosi P. T. 
išteisinta.
Taigi, kad “apsisaugoti” 

auo bolševikų visi “geri tau
tiečiai” sudarė bendrą fron
tą ir išteisino šitiu^eliškų 
paskolų kaltininkus.

Bet ar 'SLA nariūi darbi
ninkai gali del to tylėti ?'Fa- 
astini^i gaivalai, išduodamų 
zisbkias’'pa&kįlas, pridarė i lis atsivest su . savim kuo- 
SLA organizacijai nuostolių; daugiausia pašalinių daybi- 
mt tūkstančiu doleriu. t V
tik kad jie naudoja organi-

Narėms
i knygų likimą. /

Tas pats su auiyų rinkimo 
v blankomis. Kiekyieno, ku- 

iki 1 drsauswf1933 iil Mū- ris Paims blanką aukas rink
sit tikslas gauti du syk tiek įb turi būt užrašytas var
naičių, kiek dabar turim. Aš das ir pavardė ir paimtas ~ ' -i i 1 • t

Vajus
i Su 1 d. rugpjūčio praside
da LDSA vajus, kuris tęsis 
iki 1 d. sausio, 1933 m. i

užtikrinta, kad tatai lengvai 
galim atsiekt, jeigu tik vi
sos draugės nuoširdžiai pa
sidarbuos.

Mokestys naujoms narėms 
labai nupigintos. Draugė 
Užsimoka 35 centus ir tam 
pa pilna nare iki naujų me
tų. Nuo naujų metų visos 
narės mokės duoklių $1.00 į 
metus.

Lenktynes
Apskričio komitetas iš

šaukė III Apskritį į lenkty
nes gavime naujų narių. 
Mes užsidėjom kvotą gauti 
mažiausia. 200 narių. Drau
gės, visos turime stengtis, 
kad III Apskr. nepralenktų 
mus. Pasirodykim, kad ir 
mes nesnaudžiam.

Rugpjūčio 1 d.
Visos draugės būtinai 

rime ne tik dalyvauti
monstracijose 1 d. rugpjū
čio, bet taip pat turim steng-

tu- 
de-

Ne ninkių sų vaikučiais. Kiek- 
viena jauskimės, kad mes 

aciją savo bjauriems poli-jesame. atsakomingos,. idant 
prie šdarbininkiš- padarius šią prieškarinę de- 

. monstraciją sėkminga savo 
piniginiai ją nuskriaudė. kolonijoj.

jniams 
dėfns tikslams, bet dar ir

SLA nariai darbininkai tu- 
1 sudaryti bendrą frontą,.

vadovybę nu6 fašistinio bru- 
lo. SLA nąriai darbinin
kai turėtų kovoti, kad šmu- 
geliškų paskolų kaltininkai 
būtų išvyti iš vadovybės. I

monstraciją sėkminga savo

Korespondenčių 
Konferencija

organizacijoj| Sekmadienį, 31 d. liepos

Socialistų Laikraštis Pavogė 
Fosterio Prakalbą .

f Socialistų < laikrąštis “Thį 
American Freeman” (išeiTasai fašist 1.1 šlamštas 

baugindamas Kanados lietu-i nantis Girard, ’Kansas) iš-

J.1 :■

Rašo P. Buknys.
knygas pasirodo, 

už Tankiai pasitaiko užeiti į ti
kinčių darbininkų namus. Bet

šimtas nuošimčių iš draugijų ir 
kuopų, kurios vėluojasi atsiteis
ti, yra gferame stovyje ir gali 
tuojau atsimokėti bilas. Ta- 
čiaus nesirūpina tai padaryti. 
Vilkinimas apmokėti bilas la
bai vargina “Laisvę”, ypač va- 

, saros laiktY, kada už prenume
ratas mažiau grašio beįplaukia.

Rugpjūčio ir rugsėjo rnėne-

gai, peržiūrėkite draugijų bilas 
ir, kurios dar neapmokėtos, tuo
jau apmokėkite.

•1932 m., Laisvės svetainėj, 
9:30 vai. ryte, įvyks, labai 
svarbi konferencija. Kiek
viena draugė būtinai turite 
-dalyvauti, nes nuo šios kon
ferencijos prasidės mūsų ti
kras darbas šiame Apskri
ty j. Stengkimės padaryti 
šią konferenciją sėkmin
giausia, kokia kada nors bu
vo.

E. T. Bimbiene, 
LDSA I Apskr. Sekr.

dievas veik pamirktas pas dau- 
; gelį iš jų. Mat, persitikrino, 
kad dievas tik tada “pagelbs
ti,” kada turi darbą, kada 
sveikas, bet netekus darbo, ar 
apsirgus, pagelbininkų nėra.

Darbininkai turi mesti Į ša- 
‘lį visokias baimes ir dievus, 
j nes niekas darbininkui negel
bsti ir negelbės, jei jis pats 
neis prie išsigelbėjimo iš bado 
ir skurdo, o išsigelbėjimas 
glūdi darbininku vienybėje, 
kurią jie gali atsiekti stodami 
į kovingas, ištikimas darbinin- 

, kų organizacijas. Tad visiems 
išgalėtų! rej^ja stoįj j Komunistų Par-

Du gan Įdomūs, dalykai’’ šia
me laiške . Įmatomi. Vienas, 
autorė pripažįsta, jog galėjo 
anksčiau atsinaujinti prenume
ratą, ale vis neprisirengė. Dau- 

i gelis iš tų, kuriem yra pasi
baigusi prenumerata, i 
užsimokėti, bet del nepaslanku- i 

že- mo atidėlioja. Draugė Miku- 
; taitytė prisirengusi nors ant 
j ilgo laiko užsimokėjo ir dar

. Tie drau-, 
ati- had

Malonėkite pasiskaityti 
miau telpantį laiškelį:

“Gerbiama Redakcija!
Na, jau ’atlieku taip didelį i kvoteriuką paaukavo.

darbą; 14 d. liepos pasiunčiu ■ gai, kurie be priežasties 
jums $7.25 ir paskirtu taip: 
$6 už “Laisvės” prenumeratą 
už šiuos metus, o $1 lai bus už 
prenumeratą sekantiems me
tams. Likusius 25c aukoju 

Nusisprendžiau nors

adresas. Tas asmuo laiko
mas griežtoj atsakomybėje 
už sugrąžinimą blankos — 
su aukomis, arba tuščios. 
Tokioj pat atsakomybėje 
yra šiaip darbininkų orga
nizacijos, kurios paims blan
kas aukų rinkimui.

Dar daugiau: Centralinis i “Laisvei.
Komitetas išsiuntinėjo dis-1 biski užsimokėti iš anksto. Iš- 
triktafns triplikuotas pakvi- tiesų, galėjau anksčiau atsileis,- 
tavimo knygutes. Už kiek
vieną gautą dolerį turi būt 
išduotas pakvitavimas: vie
na kopija duodas aukotojui, 
kita siunčiama į partijos

ti, ale vot neprisirengiau. Bet 
noriu pasisakyti, jog “Laisvė” 
man patinka ir jos skaitytoja aš 
pasižadu būt visuomet... Aš 
dar nauja “L.” skaitytoja, bet 
ji man, kaipo darbininkiškas

tiją ir jai ištikimas darbinin
kų organizacijas, reikia rem- 
ti Komunistų Partiją ir jos vi
sus darbus. Dirbti visiems, 

panaikinti kapitalistinę 
.[dėlioja atsinaujinimą prenume- tvarką, o jos vietoj Įsteigti 

ratos, turėtu pasekti d. ,V. M. į Sovietų valdžią.
Antras dalykas, lai pasi- , J. A. Kvalita.
rodo, kad skloka vis dar dau- _  .
geliui veltui siuntinėja 
“Klampynę.” Dar visai : 
nai Pruseika gyrėsi, kad 
“Klampynė’ 
šimtus skaitytojų. Iš tų 700 ■ gą d. A. Akulaičienė 

šimtam I doleriuką aukų dienraščio 
šlamštas.; laikymui.

savo j 
nese- Į rodyti

jųilandžiukę pasikalbėjus su drau- 
turinti septynius j gaiš svečiais ir apžiūrėjus Įstai- 

atiese 
skaitytojų apie trim šimtam i doleriuką aukų dienraščio pa- 
veltui siučiama tas šlamštas.; laikymui. Pagirtinas dalykas, 
Tai toks paveikslas renegatų kad draugai primeta šiek tiek 
baubo: “masės su mumis.” Jaukų. “Laisvė” be reikalo nie- 

Draugė A. Mureikienė, iš i kad nesiskundžia. Kad sako- 
Bridgeport, Conn., su duktere į ma, jog parama reikalinga, tai 
lankėsi Brooklyne ir paaukavo j supraškite, kad be paramos ne- 
dienraščiui $1. O draugė An- begalima apsieiti. Aukavusie- 
tanina Akulaičienė, iš Miners- ji draugai (šiuo syk visos drau-

Laisvės” Įstaigos. Va-

Cen tralinę Kastinę, o trečia dienraštis labai patinka. w rl i 1 r 4- z-v -Pi n z-\ "D 1 L L l "N T' _ ? _ ' * . Z* 1 1 — »pasilieka distrikto ofise. Pa-1 “ ‘Naujosios Gadynės’ ” agen- __________________ _____ _
kvitavimų kopijos siunčia-1 tai (sklokininkai) daug kalbi-1 vj]]e, Pa., užvežė draugus Kaz- ges) lai būna akstinu tūkstan- 
mos į Centrą kasdieną, ar-1 no mane užsirašyti jų “‘N. ]aUskus iš Toronto, Canada, pa- čiams dienraščio skaitytojų.

4 C

‘J v L

WORLD PROLETARIAT

Pasaulio proletariatas tik sujungęs savo spėkas gali užduoti smu^j imperialistinio karo rengėjams. Dar
bininkai, dalyvaukite prieškarinėse demonstracijose rugpjūčio 1 d.
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1.50
8.70

10.00
4.50

Liepos 1 d. balansas
D. M. šolomskas, 

ALI)L,D CK

Kartu
Birželio išeigų

16.90
Y. 2.15

8.10
1.50

6.25 i
; 198

12.30.229

3.00
4.12

13.90

$558.85

$915.44 |
405.22

“LAISVE”

145.00
garsinimą brošiūros

kalboj knygų
Costum House

427 Lorimer St.,

$1,464.84
613.50 |

N 
Conn.

Viso išeigų
Sutrauka:

Balanso buvo
Įplaukė

24
138
86

6.20
12.40

i K p.
! 8

$1,320.66 I
' 558.85 1

reikmenų 
“Kaip 1 

tt.

Sutrati ka: 
buvo 
mėn.

.50
2.80

EIS
Sekretorius, 
iždininkas.

45.00 i
54,22 !

1 d. birželio 
Šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius, 
J. J. Kaškiaučius, Iždininkas.

6.25 Į

4.82 I 
3.00 1 231

Sekretorius, 
J. J. Kaškiaučius, Iždininkas.

I 10 
: 137 

173- J.
39 
20

8.45 1 
N.J. 4.50

$405.22

Išeigos:

3.00 I 
13.00 1

Suma

16.45
7.95 1
',20 j

75 I
Pa. 16.35

Puslapis Trecias

PILSUDSK1NIAI-PAJAUJIN1AI 
PROVOKATORIAI

■w

. čereška ir Zuzanas buvo kartu j 
ir socialdemokratų partijos'na-; 
riais, o Selenis ir šiandien pri-I 
klauso prie socialdemokratų va-1 
dų. Ir paties Pajaujo rolė put- ;

Ar buvo tuomet studentas Ka-i 
minskas, Pajaujis neatmena. 
Raštininkas žemaitis tuose pa-, 
sikalbėjimuose sakė, kad jis už
mezgė ryšius su kitų dalių pus- 
karininkais ir atsakinėjo, bet1 
tik bendrais žodžiais, kur ir 

kkaip tie ryšiai gerai užmegsti. 
Tiesioginių ryšių su kitais kar
eiviais Pajaujis neturėjo. Su 
sklidimu gandą apie rengimą 
kokio tai sukilimo iš kairiųjų 
pusės ir bijodamas, kad pradė
tas darbas 
kais nusistatymais 
karnose sąlygose duot blogus re
zultatus, būtent išsiliet į put- 
čą, todėl paskutiniam pasikal
bėjime su žemaičiu Pajaujis 
jam pareiškė, kad tolimesnį 
ruošimąsi reikia pertraukt; kad 
nuo to laiko, t. y. nuo pabaigos 
vasario mėn. Pajaujis jokių su
sitikimų nei su žemaičiu, nei su 
vir. Įeit. Tornau neturėjo, kad 
tikresnių žinių apie tai kaip 
šaukiami kareivių susirinkimai, 
kokių dalių ir kiek puskarinin-j 
kų į juos įtraukta, raštininkas 
žemaitis jam nepranešdavo. Pa-į 
jaujis negali atsimint, kad sa
kytų žemaičiui: “teisintis lietu-1 
vių kalbos pamokomis”, jeigu į 
jis lankys Kaminską, 
neatmena, ar buvo kalbos apie 1 
suteikimą pasižymėjusiems lai
ke perversmo puskarininkams 
karininko laipsnio. Pajaujis nuo 
Žemaičio girdėjo, kad yra at
sargos kapitonas Grinius, su 
kuriuo galima užmegst ryšius, j 
Laike pasikalbėjimo atskiram! 
kambaryj Ukmergės plente No. ‘ 
22, apart*žemaičio ir Mockevi-; 
čiaus dar buvo disciplinarinės j 
kuopos feldčeris Romanauskas 
ir puskarininkas Stašaitis.

Tai dar ne visų pajaujinio Į 
putėo judesių vardai. Jų buvo r k su komunistais ir 
ir daugiau Pajaujo putee be! u- kar0 kavi prieš go. 
visokių išdavikų ir kitų Judo-Į Sąjunga, stovi ir už susi
mų dalyvavo visa eile >r zvalgy-. .ima gu fagistine Lenkija. 
bos agentų, k. a. žemaitis, ce-Į ' 
paitis, Budžis, Selenis, čereška,! 
Zuzanas ir t. t. Iš jų Selenis,)

Tornau buvo informuotas apie 
jo pasikalbėjimus su žemaičiu 
ir vieną kartą toks pasimaty
mas įvyko Tornau kambaryj. čo ruošime buvo aiškiai provo-1 

kacinė. Jis jieškojo ryšių su Į 
komunistais, kad įtraukt komu-i 
nistus į putčo rengimą ir tuomi | 
duot žvalgybai medžiagos ko- 

i munistus kaltint. Putčo rengi
mo metu buvo leidžiami provo-1

Į junga padeda putčą ruošt, kad! 
iš Sovietų Sąjungos eina pinigai: 
ir ginklai. žvalgyba stačiai j 
tvirtino, kad jei putčą ruošt tik 
socialdemokratų ir liaudininkų 

, , , : rankomis, tai mažai kas tikėtu,su gerais valstybis- ■ ... ...... ... / ,.. kad liaudininkai ir socialdemok-gali atatin-! . • 4 l • , , . 4 , ...j ratai tikrai gal dalyvaut sukili- 
i me prieš fašistų valdžią. Juk 
dar 1926 m. jie palengvino fa
šistams perversmą padaryt. Bū-; 
tinai reikėjo kaip nors pripai- 
niot Lietuvos komunistus. Tuo
met lengviau ir Sovietų Sąjun
gą pripint. O jei į putčo ren
gimą bus įtraukti komunistai ir 
pripinta Sovietų Sąjunga, tuo- 

| met lengviau bus- padidint kurs- 
i tymą prieš Sovietų Sąjungą, 
ir lengviau bus aiškint reika- j 
lingumą greičiau susidėt su Len
kija, kad atsispirt ir Lenkijai, 
ir Sovietų Sąjungai.

Nors 1927 m. smetonininkams j 
nepasisekė atsiekt savo, bet už- j 

Pajaujis į tai jie dabar imasi skubiau ruo-' 
štiš į karą prieš Sovietų Sąjun
gą. Ir jei tas ruošimasis rei
kalaus naujų didesnių provoka

cijų, jie jų imsis. |
Baigdamas priduriu: liaudi

ninkai ne. tik nepasmerkė Pa
jaujo už jo dalyvavimus provo- 

i kacijos ruošime prieš komunis-| 
rtus ir Sovietų Sąjungą, bet dar! 
išstojo gint, kada Pajaujis j

...< ••

■OM'-.-kV'..: fit

Sovietų Sąjungos vadai, draugai Kalininas (kairėj) ir Rykovas lošia 
šachmatais. Lošimas šachmatais labai populiarus Sovietų Sąjungoj.

Finansinė Atskaita už Balandį 
Įplaukos

Siuntėjas, Miestas
C. Strauss, Thomas, W. Va.
M. Alikonienė,
Paterson, N J.
J. Vaitkus, Phila Pa.

Broga. Montreal Kanada
Zink, Nanaimo, BC 
Janušaitis, Scranton, Pa.
Žukaite,

100 
52

1 (akių dūmimui) buvo arešfuo-' ip8 T v * 1* 1 * _ . 1 • • Itas. Ir šiandien liaudininkai■ 
įskaito Pajaujį savo didvyriu, j 
LMat, ir liaudininkai stovi už aš-,

kričių komitetas rengia milži-
^nišką mūsų visų organizacijų

pikniką. Tas piknikas, tai yra 
metinė mūsų iškilmė. 'Turi 
būti žinoma visiems draugams 
ir draugėms, kad yra rengia
mas del sustiprinimo organiza- ninkiškas 
cijų finansiniai. Todėl žemiau! reiškia sustiprinimą viso revo-i 19

ko Namo Parke, Montello, į 
Mass. Rugpjūčio 6 d. bus di-j 
deli šokiai, prie geros Mon-l 
tellos Liuosybės Choro Dailės! 
Ratelio Orkestros, Vadovauja-j 225 
mos Al. Potsio. Į šiuos šokius/i 77 
rengiasi suvažiuoti šimtai jau-) 
nuolių, o žinant, kad tarpe j 
jaunuolių galima linksmai lai-! 
ką praleisti, tad ir seniai ren-j 
giasi neatsilikti. Jie dalyvausi 
bendrai su jaunuoliais, praleis 
linksmai laiką ir parems darbi I 

organizacijas, kas) 158

suminėtų organizacijų nariai ir liucinio veikimo, 
narės tuojau pradėkime visur! 
organizuoti darbininkus važia-; 
Vimui į pikniką. š»ų organiza-i 
cijų apskričiai rengia minimą 
pikniką: Komunistų 
Lietuvių Frakcijos, 
LDSA, ALPMS ir J_ 
kuopos, visi chorai privalo sto-) 
ti į darbą, 

p
Pelnas nuo šio pikniko bus 

išdalintas visų organizacijų 
apskričiams po lygią dalį. Dėl
to ir turime visi nuoširdžiai 
darbuotis, kad šis bendro fron
to piknikas būtų pilnai pasek
mingas. O jis bus pasekmin
gas, jei tik visų kuopų ir cho- j 
y valdybos ir nariai tuojau 

imsis už
4 binink ų 
pikniką.

Į bininkus
t sykiu kalbinti, kad stotų į mū

šy organizacijas ir dalyvautų 
darbininkų klasės kovose prieš 
bendrą priešą-kapitalistų kla-

l sę- '
' Piknikas įvyks Liet. Tautiš-j

Suvažiavusieji iš vakaro, vi- 
į si pasiliksime per naktį, o ant 
rytojaus dalyvausime didžia
me piknike, kur bus prakalbų, 
dainų, sporto ir t.t. Pasižymė-Partijos

, ALDLD.;. • ••
TDA. Visos lJUS-J1.gaUS dovanas-

Kviečiame visus darbininkus 
ir darbininkes iš visos M&ss. 
valstijos ir apielinkių skaitlin
gai atsilankyti.

Bendras Apskr. Komitetas.

L. 
H 
Binghamton, N. Y. 
J. J. Bakšys, 
Worcester, Mass.
A. Petrikonis, 
Danbury, Conn.
R. Jarvis, Plymuoth, Pa.
B. Juskevich, Kenigsbcrg, 
Vokietija
A. Bizūnas, Timmins, O'nt.
J. K. Alvinas, 
Detroit, Mich. 
P. Jasinskas, 

Montevideo, Uruguay
D. Kasmauskas, 
Great Neck, N. Y.

Balsys, Baltimore, 
B. Hamilton, Ont. 
Rulys, Rockford, Ill. 
Bakanauskas, 

Easton, Pa.
S. Juozapavičia, 
Steubenville. Ohio 
P. Puodis, Phila. Pa.
K. B. Karosas, 
Oakland, Cal. 
S. Penkauskas, 
Lawrence, Mass.

Pav. J. Lieponis, St. Louis 
A. Kaukas, Chicago,
F. Mačenas, 
Norwood, Mass.
J. Svinkunas, 
Waterbury, Conn. 
H. Malinauskaitė, 
Chicago. 111. 
A. Garban, 
Grand Rapids, Mich 
“Laisvė” už “Priekalus 
Pavienių numerių
C. Sinkevich, 
Southbury, Conn.
M. Mažeika, Clifside, 
A. Šimulis, Danclson,
K. Jankauskas, 
Hillside, N. J.
A, Zelenka. Frackville, Pa.
A. Kraujalis,
E. White Plains, N 
K. Graibus, Cleveland, 
O. Žiobienė, 
Minersville. Pa. 
J. Rudzinskas, 
Hartford, Conn.
J. Leonaitis, Benton, 
H. Malinauskaite, 
Chicago, Ill.
G. Kuraitis, 
Naugatuck, Conn.
J. Sakai, Kapuskasing, 
J. P. Čepulis, 
Southbury, Corin.
V. Vasiliauskas, 
Shenandoah, Pa.
M. Stakov, Maspeth, N. Y.

162

68

171
72

Į 92
i 236

216

166
223

17

19

2

97
137

82
24

118

138
i 231

99

137
10
11

darbo organizuot dar- 
mases važiavimui į 
Organizuojant dar- 

ir darbininkes reikia

“Laisvės” laidoj, liepos 
d., tilpo korespondencija 
mūsų miesto, kurioj įsiskverbė 
klaida. Ten kalbama apie 
mainierius ir apie susitvėrimą 
mainierių unijos, o turi būti 
kalbama apie metalistus ir 
apie susitvėrimą Nacionalės 
Metalistų Unijos.

Proletaras.

Johnston City, Hl. 
Wm. Salaveičikas, 
Peoria, III.
B. Butrim, Windsor,
K. Arrison, Plains, 
K. Nacinskas, 
Brooklyn, N. Y.

6.20

39 L. Janušaitis, Scranton. Pa. 8.00
19 H. Malinauskaitė, 

Chicago, Ill. 5.10
D. Gustin, Frasedale, Ont. 4.75

10 J. Vaitkus, Phila. Pa. 9.60
205 J. Kuetinskas, 

Westville, Ill. 26.50
76 A. Kaunas, St. Clair, Pa. 6.30
11 J. J. Bakšys, 

Worcester, Mass. 19.50

j Viso įplaukė

| , Gegužės Mėnesio
I ' v f.
į Užmokėta už kaucijas

ant iždininko $2,000 ir sek
retoriais ant $1,000 $15,00

i Knygiaus ir sekretoriaus alga 
" • ’ •’ 45.00

jų pinigų .
Pirkta popieros knygų 

spausdinimui
Išsiuntinėjimas “Religija” II 

Tomo
! Randa už knygų padėjimą
| įi mėnesiams
į Už storą popierą knygų 

apsukimui
20.15 | Dabaigta mokėti už atspausdini 

mą knygos “Religija” II 
Tomas

150.00 ) Pasiųsta “Vilnies” šeriyinkų 
suvažiavimui su pasveik.

588.00 Pirkta anglų kalboje knygų 
nariams 32 m.

; Pasiųsta Dr. St. Matulaičiui, 
už “Religiją”, paskutinis 
atlyginimas

i Apmokėta d. J. Barkui už 
skaitymą “R.” korektų

Apmokėta už apdarymą knygos
“R.” II tomo 2,633 egz. 263.30 Į

4.60! “NKG”
Pirkta rusų
Pirkta USA

Blankų
Kelionė ALDLD CK atstovo

Į 231 kp. susirinkimą
! Primokėta paštui už pristatymą

“Priekalo”
Pirkta raštinei
Pirkta brošiūrų

Mokino” ir

138 
Pav. J. Danelis, Corona, N. Y.

D. M. šolomskas, 
už pavienius “B.” ir “K,”

P. M. Šolomskas, 
Brooklyn, N. Y. 
J. Baranauskas, 
Brooklyn, N. Y. 
J. Valatka, 
Richmond Hill, N. Y. 
P. Buknys, 
Brooklyn, N. Y 
J. Broga, Montreal, Canada 
A. Šliekis, Gardner, 
F. Kazeliunas, 
Brooklyn, Conn.
J. J. Bakšys, 
Worcester, Mass.
S. Senkus, Springfield, III.
S. Surdokas, Toronto, Ont. . 12.38 
R. Jarvis, Plymuoth, Pa.

Pav. E. Zdanys, Hillrest, Alta 
27 ‘W. Yokim, 

New Britairt, Conn.
D. Rymša, Maywood, III.
S. Pangonis, « 
Hamtramck, Mich.
J.- Vaitkus, Phila. Pa.
F. SauČiulis,
W. Frankford, Ill.
J. Rudzinskas,
Hartford, Conn.
A. Žiūrinskienė, 
Yonkers, N. Y.
K. Grybas, Brooklyn, N.

i 199 K. Yotka,

Už atspausdinimą 1,000 paragini-
1 mo

Į0.00 Už .......... ........... ..
2.25 j Pasiųsta Komunistų Partijos

konferencijai su pasveik. 10.00
Pirkta knygų rusų ir lietuvių

kalboje

Šolomskas, 
Kaškiaučius,

Gegužėi> Mėnesio Įplaukos
P r i si u n t e j a s Miestas

J. Miliauskas, Mc K.ees 
Rocks, Pa.
F. Urba, Easton, Pa.
A. Kaukas, Chicago, Ill.
P. Kuosevičius,
Colinsville, III.
F. Janiūnas, Sand
Brook, N. J.

87 
1.00 ) 137 

M. Kairis, Bridgeport, Conn 13.70 į 17 
P. Olek, Bronx, N. Y. 
V. Kavaliauskas, 
Tacoma, Wash. 
D. Kasmauskas, 
Great Neck, N. Y.
V. Mikalopas, 
Lowell, Mass.

A. Paukštis, 
Huntington, N. Y.
J. Augutis, Jersey City, 
P. P. Thomson, 
Forest City, Pa.
J. Matačiunas, 
Paterson, N. J.
B. Baublys, Montello, Mass. 19.50 
A. Lukaitjs, Bayonne, N. J. 
“Vargdienis” Draugija 
J. Pauža, Guelph, Ont.
J. Baltutis, Milwaukee, Wis.
J. Pacosky, 
Lost Creek, Pa. v 
J., Broga, Mantreal, Can. 
Ig. Šalkauskas, 

Elizabeth, N. J. 
Ig. Kachinskas, 
Chicago, Ill.
A. Raskow, Heverhill, Mass. 9.50 
S. L. Kvasciavičiuš, 
Wilkes Barre, Pa.
J. Kirstukas, Chicago, ,111.
P. Bieliauskas,- 
Richmond, Hill, N. Y.
H. Jeskevičiutč, 
Brooklyn, N. Y.
K. Tamošiūnas, 
Brooklyn, N. Y.
A. Mureika, Milford, Conn. 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y.
M. Stakov, Maspeth, N. Y. 7.50 
A. M. Šatas, Chicago, Ill.
F. Shemkus, Phila. Pa. 
LDSA už popierą “DB.” 
J. Didžiūnas, 
New Haven, Conn, 
S. Bąlčiulis, Auburn, Ill. 
J. Graibus, Cleveland, Ohio 
J. Gudišauskas, 
Tamaqua, Pa.

2.70 -A i
18.30

2.00
• .50
7.60

7.60
14.05

■ 120
9.10

Atskaita Už Birželio Menesį 
Įplaukos

Prisiuntėjas Miestas 
S. Reinard, 
Dorchester, Mass.
J. F. Gricius, , 
Bridgewater, Mass.
J. G. Savis, 
Los Angeles, Cal.
J. Baranauskas, Phila, 
S. Pangonis, 
Hamtramck,. Mich.
A. Stanionis, Chicago, 
H. Bagužienė, Avalon,
J. Broga, Montreal, Can.
V. Vasiliauskas, 
Shenandoah, Pa.
K. Magianienė, Okland, Cal.
J. Grigas, Lee 
Park. Wilkes Barre,
J. Adomaitis, 
Monangahela, Pa.
W. Skeistaitis, 
Newark, N. J, 
P. Bagdonas, 
So. Benld, Ind.

Pav. J. Rimkus, Ithaca,
B. Baublys, Montello, Mass.
S. Pankauskas, 
Lawrence, Mass.
S. Senkus, Springfield, Ill. 
LDSA už popiėrą “D.B.” 
birželio mėn. .
S. Daniel
A. Kaulakis, Auburn,' Me. 
M. žirilis, Freehold, N. J.
K. Jankauskas, 
Hilside, N. J. 
Aido Choras, 
Brooklyn, N. Y.
J. Gaidis, Maynard, Mass.
K. _ Tamošiūnas, 
Brooklyn, N. Y. :
Wm. Kulik, Brooklyn. N. Y, 
A. Mureika, 
Milford, Conn. .
T. Domblecky, McAdoo, Pa.
J. Ražauskas, 
Brooklyn, N. Y. 
A. Valiulionis, 
Danbury, Conn.

Pav. J. Calvin, Kokomo, 
J. Putrius, Lynn, Mass.
J. Grinevičius, Throop, Pa.
A. Blažaitis, 
Winnipeg, Man.
J. Stanys, Baltimore, 
Joe Machulis, Kenosha, Wis. 6.20 
S. Boris, Mt. Carmel, Pa.
G. Urban, Braddock, - -
O. (jiržaitienė.i 

St. Louis, Ill. 
Pacauskas,

119
1.14
217

4.50
3.20 , 25

38.75 94

6.25 180
15.00 jį 49
8.05

124
14.10

1.60
2.00
6.32
6.20

J. __________
Girardsville, Pa. 1.50

S. Surdokas, Toronto, Ont. 
K. Bakanauskas, 
Easton, Pa.
.J. Rudzinskas, 
Hartford, Conn. 
Wm. Stakėnas, 
Freesoil, Mich. 
M. Paulauskas, Aurora, III. 
I). Kasmauskad, 
Great Neck, N. Y. 
A. Avižienis, Cicero, 
M. Janavičiene, 
Washington, Pa: 
F. Kazeliunas, 
Brooklyn, Conn. 
J. Vitkauskas, 
Na.nticoe, Pa.
J. česniauskas, 
Summerlee, W. Va. 
D. Burba, Stamford, 
W. Murphy, 
Oregon City, Org. 
V. Vasiliauskas, 
Shenandoah, Pa. 
H. Malinauskaitė, . 
Chicago, 1)1.
P. Kubiliūnas, 
So. Boston, Mass.

so1 Norwood, Mass., Žinios
14.00

9.50
7.70

Ill.
9.60

24.30

5.60

3.00 |

15.60 I

Conn.

ALP Bendroves Piknikas

Bendrovė užlaiko
Svetainę, kuri yra centrąs lie-
tuvių darbininkų judėjimo.

19.95! veltui.
4.50

Bendrovė tankiai paremia dar
bininkiškų organizacijų pa
rengimus duodama svetainė 

Ypatingai, tankiai
įduoda svetainę veltui tokioms 
: organizacijoms, kurios yra 
■ jaunutės, bei kurios organizūo- 
Įjasi. O tai yra didelė para- 
; ma. 

19.40 
M. Bryus, Haughton, Mich. 2.00 
L Jarvis, Plymuoth, Pa. 
. Broga, Montreal Can. 
. Brūzga, Corbin, Can. 

Weiss, Brooklyn, N. Y. 
Kraujalis,

J.
J.
J. 
A
E. White Plains, N.
K. Winski, Evwrson,
M. Stakov. Maspeth,
A. Paukštis, 
Huntington, N. Y.
P. 1 Grakauskas, 

Marlboro, Mass.
F. Goris, Montreal. Can.
J. Vaitkus, Phila, Pa.
J. J. Bakšys, 
Worcester, Mass.
F. Mickus, Winnipeg, Man.
J. G. Savis, Los Angeles Cal.
B. Kuzmickas, Rockford, Ill.
M. Mažeika, Cliffside, N. J. 

. K. Naginė, -į 
Winchester, Conn.

Wash 
N. Y.

9.30

6.00

4.60

Betgi reikia žinoti, kad sve- 
LT36 į tainės palaikymas daug kai

nuoja. Vien miestui taksų rei
kia mokėti apie $350 į metus. 
O kur dar elektra, vanduo, ši
luma ir tt. ? Viską bendrai 
apskaitliuojant, per metus kai
nuoja apie $1,000. O vasaros 
laiku viek niekas nerengiama,

3.10

10.50 j

4.75
3.05
3.50

6.00
12.00 ,
6.10 j tai ir įplaukų jokių nėra.

14.15 I
2.30 1
4.70 I
7.50 ;
4.95 :

Birželio Mėnesio Išeigos
Kuopos atmokėjo “-Laisvei” 

per CK
Sekretoriaus ir knygiaus 

mėnesio alga
Atmokėta “Priekalui” už

No. 1-4, 1932 m.^ 
| Užmokėta advokatui už ALDLD 

organizacijos įregistravimo 
darbą

| Kelionės lėšos atstovo į Washing
ton, D._ C. ateivių reikalų gy
nimo klausime 10.00

Už apdarymą knygos
“Religija” II. tomas 2,379
egzempliorių 237.90

Atmokėta 184 kp. auka del WIR 5.Q0j /A. LI 11U Let JO4! tlvl

1 Bankas numušė iškeičiant
I Canados pinigus
I Pirkta ukrainų kalboje knygų
' Suteikta d. V. Kapsukui 

rankpinigių
Pirkta krasaženklių knygų 

išsiuntimui
Suteikta “L.” už spausdinimą 

antros 1932 m. knygos, t. 
d. Mizaros knygos

Dėlto bendrovė rengia pik
niką, kuris įvyks sekmadienį, 
liepos 31 d., palei ežerą (New 
Pond), šalę žinomo Kanus 
Grove. Piknikas bus gyvas 
tuom, kad jame įvyks debatai. 
Bus debatuojama apie rinki
mus. Debatoriai bus nuo ke
turių partijų: nuo Komunistų
Partijos, kuri atstovauja revo
liucinius darbininkus, nuo de
mokratų ir republikonų parti
jų, kurios atstovauja kapita
listus ir nuo socialistų partijos, 

I kuri atstovauja kapitalizmo- 
lopus. Kiekvienos partijos de- 
batorius galės liuosai deba
tuoti po pusę valandos, o Ko
munistu Partijos atstovui bus 
leista biskj ilgiau, nes jis at
stovaus ‘didžiumą, dėlto ir pri
vilegijos jam teikiamos kito
kios. Prie to bus ir 
įvairumų piknike.

Piknikas prasidės 
dieną, o programa 3 

$76181 | Pietų.-; Būkit visi laiku. Kurie 
723.42. myli maudytis, atsivežkite 

maudymosi rūbus, galėsite pa- 
vandenyj.

12, vai. 
vai.' po

$1,485.23 .
1,044.30 plaukioti švariam
$440.93 Prie visko bus ir šokiai, kurie 

myli šokti, galės patrepsėti.
I Darbininkas.

n

V

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

Daktarų rekomenduojamas kaipo viduriam nau 
dingas ir . gero skonio mineralinis vanduo.

Kaina 40 centų už kvortinę bonką

Pagelbsti viduriams maistą virškinti, akstiną 
žmogaus kūno veikimą ir priduoda jėgos. 

Kaina 15 centų už puskvortį.

Kliubai, Restoracijoš, Saldainių Krautuvės ir 
Aptiekos Tuojau Reikalaukite Jo. /

Parduodamas nemažiau kaip po “baksą”—dėžę. 
Borjam eina 40 bonkų į “baksą,” Narzan 120 į 
“baksą.”

DUODAME GERĄ NUOŠIMTĮ
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais 

Nelaukite ilgai nes publika ištroškusi šių pasau
liniai žinomų sveikatai naudingų vandenų.

2 
i?
n

n
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PRANEŠIMAI Iš KITUR

Spaudos Naudai Piknikai
(179-180)

NEW YORKO APIELINKE

Rengia ALDLD II-tas Apskritys

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

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI

Puikiame, dar naujame parke vadiname

WILKES BARRE APIELINKEREADING, PA

Piknikas Įvyks Nedėlioję,

BROOKLYN© AIDO CHORO

PHILADELPHIJOS APIELINKE

Piknikas Įvyks Nedėlioję,

VYTAUTO PARKE

NASHUA; N. H

(178-179)

ges. 
bus

gynėjai, 
ta sakė

Tai bus puikiausia programa "dailės žvilgsniu 
ir bus svarbių prakalbų, nes iš Brooklyno ten 
vyksta grupė kalbėtojų^* •

MONTELLO, MASS

PITTSBURGH
22 d

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

pikniką.

Bus puiki programa, kuri susidės iš prakalbų 
ir dainų. Dalyvaus Lyros Choras iš Shenan
doah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

Didelis Mooney ir 
Scottsboro Mitingas

Kažanskicne.
(178-179)

Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes
Barre Piknike 7

DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 
JUOSE

Vokietijoje, Angli- 
Milwaukee 
a. ir kitur

ar tekis 
yra tei- 
žinome,

su Daijy Workeriu ir par- 
Drąugai lietuviai, ateikite 

liepos 31 d., 
pasiimkite Daily Wor- 

ir W. Z. Foster prakalbi} ti- 
pageibėkit pardavinėti po stu-

Sekantį sekmadienį, liepos 31 
d., įvyksta didelis tarptautiš- 
kas piknikas, rengiamas Komu 
nistų ^Partijos, Sakalo farmoj, 
kuri visiems labai gerai žino*- 
ma. Į pikniką suvažiuos dar
bininkai iš Manchester!o ir ki
tų apielinkes miestų ir mieste-

Atsišaukimas į Patersono Lietuvius 
Darbininkus ir Darbininkes

PHILADELPHIA, PĄ.
LDSA. 11-tos kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadieni, 1 ii. rugpj., 8 vai. ] 
vakare, Rusų Rame, 995 N. 5th St. Į 
Šis susirinkimas labai svarbus; kiek- Į 
vienos nares. yra pareiga jame daly- ' 
vauti, nes yra daug svarbių reikalų, j

Prot. Sekr. D. Leščiene. i 
(178-179) j

Iš Clevelando Lyros Choro 
ir vėl išbėgo nekurie choristai, 
sklokininkai. Jie* jau per ke
lis sykius lakstė, bet vis su
grįžta—išlekia ir vėl parlekia 
—kaip paukščiai pavasarį ir 
rudenį. Dabar jų didžiausias 
yra tikslas, kad pakenkti cho-

•Liepos 
Academy Teatre įvyko 

masinis mitingas reikalavimui 
paliuosuoti Tom Mooney ir 
Scottsboro negrus jaunuolius, 
taipgi ir visus kitus politinius 
kalinius. Didžiulis teatras pil
nas , prisipildė publika, nežiū
rint begaliniai karštos dienos.

Kuomet 84 metų senutė, 
Tom Mooney motina, pasirodė 
teatre ,kilo didelės ovacijos, 
sveikinimai ir reikalavimai pa
liuosuoti jos sūnų./ Senutę ly
dėjo Richard Moore, garsus 
negrų darbininkų vadas, kuris 
sykiu su ja važinėja kalbėda
mas už Tom Mooney ir Scotts
boro jaunuolius. Senutė pa
reiškė, jogei jinai guldo galvą 
už, savo sūnų ir visą darbinin
kų judėjimą.

Buvo nemažai kalbėtojų. Įs
pūdingiausias prakalbas pasa
kė dd. Spector ir Moore. Jie 
faktais nurodė, kaip T. Moo
ney, Scottsboro jaunuoliai ir 
daugelis kitų z darbininkų su
kišti į kalėjimus suokalbių pa- 
gelba, kad nugązdinti kitus 
darbininkus. Kvietė visus gel
bėti visokiais būdais ir toliau 
vesti tą darbą, kad paliuosa- 
vus Tom Mooney, Scottsboro 
jaunuolius ir visus kitus po
litinius kalinius.

Mitingas buvo entuziastin
gas. Nemažai aukų surinkta, 
nemažai literatūros parduota; 
Priimta kelios rezoliucijos po- 
litihiu kaliniu reikalu. Mitin-

Sklokininkai Nori Pakenkti 
Chorui

TAURAGĖ.—Žiemos me
tu buvo 300-400 bedarbių. 
Bedarbiai jokios pašalpos 
negaudavo. Kelis kartus 
bedarbiai bandė eiti pas bur
mistrą, bet veltui, nieko ne
gavo. Kai kuriuos bedar
bius pasiuntė į miesto ligo
ninę malkų pjaut, jiems mo
kėjo už metro supjovimą 1 
litą. - Vasaros metu irgi ne
maža bedarbių buvo; > 1 •

NEWARK. N. J.
LDSA. Pirmas Apskritys rengia 

pikniką, rugsėjo (September) 4 cl. 
Rengia LDSA. trys kuopos, Linden, 
N. J. 129-ta kuopa, Elizabeth 4 kp. 
ir 10-ta kuopa, Newark, N. J. Pik
nikas įvyks Meadow Grove, P. Vai- 
čionio parke, Division Ave., Cran
ford, N. J. Bus puiki programa: 
dainuos Sietyno Choras iš Newarko, 
Bangos Choras iš Elizabetho. Tai 
šios apielinkes draugai, malonėkite 
tą dieną nieko nerengti, kad viršmi- 
netam piknikui nepakenkus. iVetiniai 
ir apielinkes draugai malonėkite pa
tys dalyvauti štame piknike Mr kuo 
daugiausiai savo draugų kvieskite at
silankyti.

HARTFORD, CONN.! 1
Rugpjūčio 1 d.f visi lietuviai clatbi- 

ninkai dalyvaukime protesto mitinge 
prieš karą, prieš fašizmą Vokietijoj. 
Hartforde masinis mitingas ir >p,iš
kalbos įvyks rugpj.—Aug. 4 cl., 7 
vai. vakare, kampas Park ir Lawren
ce gatvių'. Komunistų Partija pasky
rė liepos 31 d. vaikščioti po darbinin
kų stubas 
davinėti, 
subatoj, liepos 30 d 
59 Park St 
kerių 
kietų, 
bas.

ALDLD. 143 kuopos susirinkimas 
bus laikytas liepos 30 d., 8 vai. vaka
re, 318 N. 9th St. Draugai ir drau- 

malonėkite visi susirinkti, nes 
svarbių reikalų.

Kp. Sekr. M. Misavage.
1 (178-179)

BRIDGEPORT, CONN.
Prieškarine demonstracija įvyks 1 

d. rugpjūčio, 5 vai. vakare, Washing
ton Parke. Lietuviai darbininkai, 
masiniai turite • dalyvauti ir parodyti 
savo klasinį protestą prieš šios ša
lies imperialistus, kurie rengia mums 
skerdynę. I

pos 31 d., 1932 m., šaukia su
sirinkimą, 2 vai. po pietų, 59 
Holsman St., Paterson, N. J.

Kliubo vardą ant vietos pa- 
skirsime.

K. P. Liet. Frakcija.

Lietuviai darbininkai taipgi 
yra kviečiami skaitlingai daly
vauti ir paremti/ Komunistų 
Partiją jos vedamose’ kovose 
už darbininkų reikalus, o ypa
tingai rinkimų kampanijoj.

Rengimo Komit. '

ELIZABETH, N. J.
Aušros pašalpine draugija rengia 

pikniką, kuris įvyks nedėlioję, 31 d. 
liepos—July, P. Vaičionio ' Darže, 
Meadow Grove, Division Ave., Cran
ford, N. J. Prasidės 12 vai. dieną, 
įžanga 25c. ypatai. Dusas išeis nuo 
Liberty Hali, 269-73 Second St., 1 
vai. po pietų. Jeigu tą dieną lytų, 
parengimas įvyks Lutvino svetainėj, 
69 South Park St., Elizabeth, N. J.

• . (178-179)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro Metinis Piknikas

Aido Choras! rengia Lenckaij su 
Hudson Aido Choru vieną iš didžiau
sių šiuo sezonu piknikų] kuris įvyks 
nedėlioję, liepos (July) 131, Olympia 
Parke,1 Worcester,' (Masįs.- Piknikas 
prasidės kaip 11 vai. ryte. Yra pąsii 
žadėję (dalyvauti išpildyme progra
mos visi Naujosios Anglijos chorai. 
Apart''dainų bus ir sporto programa; 
kuri ’ susidės iš Volley-ball lošimo, 
plaukimo- lenktynės ir dviejų porų 
pagarsėjusių ristikų imtynės. Pikni-r 
ke kalbės geras kalbėtojas iš Jau
nąjį} Komunistų Lygos. Būtinai da
lyvaukite šiame piknike ir paremkite 
mūsų darbininkišką dailės organiza; 
ciją, kuri visados dalyvauja ir patar
nauja komunistinių organizacijų pa
rengimuose.

Choro Kore,sp. D. V.
(179-180)

ALDLD. 6 kp. susirinkimas įvyks 
pirmą dieną rugpjūčio—August, Lie- 
tuv. T. name, mažajame kambaryje. 
Kadangi pereitas susirinkimas iš prie 
žasties 4 liepos šventes neįvyko, tai 
šiame susirinkime turėsime atlikti 
daug reikalų. Tad, draugai atkreip
kite dome. į draugijos reikalus ir pri
būkite į šį susirinkimą.

Geo. Šimaitis.
Kuomet Lyros Choras ren

gia pikniką sekmadienį, liepos 
31 d., tai ir jie tuojau pradė
jo rengti tą pačią dieną. Jie 
viską daro, kad nutraukti pu
bliką nuo Lyros Choro paren
gimo ant savo parengimo. Bet 
mažai laimės ,nes neturi gana 
pasekėjų.

Visi mylėtojai dailės ir pri
tarėjai darbininkų revoliuci
nei vienybei, atsilankykite ant 
Lyros Choro rengiamo pikniko 
ir tuomi parodykite tiems dar
bininkų vienybės ardytojams, 
kad stovite už darbininkų vie
nybės palaikymą čielybėj.

Atsilankiusieji visi būsit pa
tenkinti, nes komisija dirba 
atydžiai, kad viską prirengti 
tinkamai ir kad kiekvienas vis- 
kuomi būtų aprūpintas. Jau 
iš praeities žinoma, kad Lyros 
Choro piknikai būna smagiau
si ir didžiausi, tad ir šis pik
nikas bus toks.

Lyros Choro piknike bus, 
graži programa, bus įvairių 
žaislų, lenktynių, gera muzika 
ir t.t. Visi atsilankykite ir 
pasakykite kitiems, užtikrina
me, kad nesigailėsite.

Choriste.-

NEWARK, N. J.
Prieškarine konferencija įvyks pen

ktadienį liepos 29-tą d., 8 vai. vaka
re 104 Clinton Ave., Sherry Manor. 
Unijos ir fraternalės organizacijos 
prisiųskite delegatus. ?

Prieškarinis Kom.
' 1 ' (178-179)

Sekmadiehį/Didelis Tarptauti 
nis Piknikas

Tik komunistai vieni sako 
darbininkams teisybę. Mes 
matome, kad Sovietų Sąjungoj, 
kur valdžia yra darbininkų 
rankose, vadovybėje komunis
tu, su kiekviena diena darbi- v 7
ninku būvis eina geryn.

Todėl šiais prezidentiniais 
rinkimais, kad susirišti pla
čiau su darbininkų masėmis, 
komunistai siūlo darbininkams 
įkurti kliubus Komunistų Par
tijos rinkimų kampanijos va
rymui.

Patersono, N. J., Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcija at
sišaukia į visus Patersono lie
tuvius darbininkus delei įkū
rimo tokio kliubo. Į tokį kliu- 
bą gali prigulėti darbininkai, 
be skirtumo nuomonių, bile 
tik sutiks darbuotis delei Ko
munistų Partijos rinkimų kam
panijos. Taipgi 4 šį kliubą 
gali prigulėti kaip piliečiai, 
taip ir nepiliečiai. šiame kliu- 
be nebus įstojimo nei duoklių.

Ir tam tikslui Komunistų 
pasaulyje viešpatauja didžiau- ‘ Partijos Lietuvių Frakcija, Jie
sia depresija, tas savaime aiš-j 
ku, kad turi paliesti ir kapita-1 
listų kišenes. O kad kapita-j 
listai yra veik viso pasaulio ■ 
valdonais (išskyrus Sovietų I 
Sąjungą), tai jie gina savo' 
kišenes visais galimais būdais.' 
Todėl jie įveda didžiausią: 
skubinimo sistemą ir sėkmėje 
to išmeta vis daugiau ir dau
giau darbininkų į bedarbių ei- 
eiles. Kurie dar dirba, algas-] 
nukapoja iki žemiausio laips-| 
nio, kad ir dirbdamas darbi-1 
ninkas turi pusbadžiai gyven
ti ir galo su galu sudurti veik 
nebegali. Bet ir tas dar kapi
talistų kišenių neapsaugo pil
nai. O antra, tai darbininkai 
nebepanešdami didžiausių gy
venimo sunkenybių pradeda 
jieškoti išeities. Vis daugiau 
ir daugiau darbininkų pradeda 
suprasti komunistų skelbiamą 
tiesą, kad kapitalistų klase 
darbininkų klasės reikalų ne
pagerins, kad darbininkai sa
vo reikalus pagerins tik per 
kovą ir kovą galima laimėti tik 
stojant į darbininkiškas orga
nizacijas ir organizuotu būdu 
kovojant. ’ Kapitalistai tą ge
rai; supranta, ir kad sulaikyt 
darbininkus nuo griežtesnių' 
išstojimų, vienur bei,kitur pra- 
siŠaukia sau į pagelbą social- 
fašistus ii’ buržujinių unijų 
feikeriškus vadus. Pavyzdžiui, 
Europoje, 
joj, Amerikoj 
Wis., Reading, 
Ir kuomet jau tas nebepagelbs- 
ti, tai įveda fašistinę diktatū
rą, kaip tai, Vokietijoj, Lenki
joj, Lietuvoj, Ispanijoj, Itali
joj ir Amerika ritasi galva
trūkčiais prie fašistinės dikta
tūros. Buržtiazija mato, kad 
ir tas dar jų kailio neišgelbsti, 
šaukiasi sau į pagelbą rene
gatus : TrockTus, Lovestonus, 
Pruseikas, Butkus ir kitus. Ir 
visi bendrai dirba, tik su įvai

riais pamarginimais, už kapi
talistų klasės Reikalus. ’ Kapi
talistai, kad išlaikyti galę sa
vo rankose ir pratęsti savo 
viešpatavimą ant ilgiau, pa
naudoja visus tuos galimus bū
dus; skleidžia tautų antagoniz
mą, rasinę neapykantą, ir ga
lų gale rengiasi prie imperia
listinio karo. Ir mes šiandie 
matom, kad visas kapitalisti
nis pasaulis rengiasi į skerdy 
nę dar negirdėtu tempu. Ren
giasi prieš Sovietų Sąjungą— 
darbo žmonių tėvynę.

Todėl, mes, komunistai, sa
kome visiems darbininkams, 
kad kapitalistai išgelbėjimui 
savo kailio naudoja visus gali
mus jiems būdus, o ypatingai 
prieš rinkimus nesigaili viso
kių prižadų delei darbininkų 
būvio “pagerinimo.” Bet kaip 
greitai tampa išrinkti, taip 
greitai visus prižadus užmirš-

Republikonų, demokratų ir 
socialfašistų partijos, yra ka
pitalistų klasės partijos. Ir 
kaipo tokiom jom negali rū
pėti darbininkų klasės reika
lai, bet kiekvienuose valdinin
kų rinkimuose, kad apgauti 
mažiau klasiniai sąmoningus 
darbininkus ir gauti jų balsus, 
nesigaili numesti veidmainingų 
frazių prieš rinkimus, neva už 
darbininkų klasės reikalus. 
Jie laike rinkimų, agitacijoj 
Už savo kandidatus, prižada) 
darbininkų būvį “pagerinti,” 
bet kaip greitai tampa išrink
ti į valdvietes, taip greitai už
miršta visus prižadus. Nes ki
taip ir būti negali. Kadangi 
republikonų, demokratų ir so
cialfašistų partijų kandidatai 
yra patys buržujai ir kaipo to
kie būdami, turi būti kapita
listų klasės reikalų 
Komunistai visuomet 
ir sako.

xDabar pažiūrėkime 
komunistų tvirtinimas 
singas? Visi gerai 
kad Jungtinių Valstijų valdo
nais buvo ir yra republikonai 
ir demokratai, taipgi visiems 
yra gerai žinomas faktas, kad 
tie ponai privedė šalį prie ne
girdėto ekonominio krizio.

Šalyje- viešpatauja didžiau
sia depresija. Bankai bankru
tuoja vienas po kitam, nuneš
dami darbininkų kruvinai už
dirbtus paskutinius centus. 
Dirbtuvės taipgi užsidarinėja, 
išmesdamos vis naujus darbi
ninkų būrius į bedarbių eiles, 
kuriose jie turi pergyventi di
džiausią skurdą, alkį ir did- 
džiausius gyvenime trukumus. 
Valdančioji klasė darbininkų 
likimu nesirūpina. Gali sau 
darbininkai ramiai stipt badu, 
tas kapitalistų klasei ir jų kan
didatams į valdininkus nesvar
bu. Jiems tik svarbu kuodau- 
giausiai sukrauti sau kapitalo. 
O kadangi, ne tik Amerikoje, 
bet ir visam kapitalistiniam

MEADOW GROVE—P. VAIČIONIO PARKE
Division Ave.. Cranford, N. J

gas užsidarė dainuojant Inter
nacionalą.

Lietuvių darbininkų mažai 
dalyvavo. Pas lietuvius, mat, 
tebėra tas senas apsileidimas, 
atsiskyrimasą nuo tarptautinio 
darbininkų judėjimo. Net kai 
kurie taip vadinami progresy
viai nepasirodė. O žiūrėk, jei 
fašistai ar socialfašistai ką 
nors surengia, tai jie greičiau 
ten nueina, bet ant darbininkų 
parengimų “neturi laiko.”

Mūsų visų pareiga daugiau 
susirišti su tarptautiniu darbi
ninkų judėjimu. Ėemkime 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą, patapkime jo nariais 
ir bendrai kovokime liuosavi- 
mui Tom‘ Mooney,’ Scottsbo
ro jaunuliu, taipgi visų nuken
tėjusių klasių , kovoj darbinin
kų. Gana snausti. Visi sto-<- 
kime darban.

Reporteris.

Hulmville Pike ir Galloway Road
Philadelphia, Pa.

Pradžia 10-tą vai. ryte. Įžanga 30c ypatai.
r * * *

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

Risis Lietuvių čampionas Rjstyn.ėse< ' *' į
KAROLIS POŽĖLĄ < -r-

'i!; f l’-L /M > < .

Ji? turės kietą oponentą
‘ \ ' TONY LACKY * ! ‘ 5'

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

Antra pora bus taip pat įdomi matyti
JONAS BAGOČIUS

Pasižymėjęs ristikas susikibs su
DANY WINERS

Bagočius sveria 185 svarus,' Winers 195
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VAKACIJOS

Skoba Gerai Apdaužė
ir;

kandi

kli- i GREAT NECK, N. Y

’ Suvažinėjo Policistą Iš

I n d žionkšinaisĮ ^ūtu leistina turėti daugiau,

Bedarbe Našle Nusižudė
kad

K. Sinkevičiūtė

Stoti į Komunistų Par- 
pagelbines organizaci-

Westbury, Hicksville, Almont 
ir Hempstead. Greatneckiečiai 
ir turėjo savo atstovybę nuo

čiame atvažiuot, kas tik galite 
ant poilsio tyrame ore, mau
dytis ir kepintis saule. Gami-

tiek, jog nei vienas viršininkas 
negautų daugiau, kaip $3,500. 
Toliau Amteris rašo, kad nei 
vienam miesto viršininkui ne-

Trečiadienio ryte tapo skau
džiai apmuštas skebas F. Graf- 
fo, kada jis ėjo dirbti į Long 
Island čeverykų dirbtuvę, 
rios darbininkai streikuoja.

uz-
56

ku reikalavimus.
Streikieriai pikietuoja dirb

tuves, kur tik pasirodo, kad

kaip vieną paprastą automobi- 
, o visi Packardai, Dusen- 

par- 
mies-

I bandoma pradėti dirbti su ske- Kiekvfeno darbininko privalu- 
bais. Visi darbininkai ragina- mas afėjus rinkimams, .paduo- 
mi stot į eiles pikietuotojų ir ti savo balsą už Komunistų 
laikytis už iškovojimą didesnių ~ 
algų ir geresnių darbo sąlygų.

o

Pektadien., Liepos 29, 1932 % Puslapis Penfitaa

VIETINES ŽINIOS
Čeveryky Siuvėjų Streikas 
Plečiasi; Streikierius 
Terorizuoja

I. Amteris Pasiuntė Viešą 
Laišką Walkeriui

Komunistip Partijos 
datas į New York o valstijos 
gubernatoriaus vietą, I. Amter, 
pasiuntė viešą laišką New Yor- 
ko miesto majorui J. Walke
riui. Laiške reikalaujama, 
kad vietoj kapoti algas miesto 
darbininkams, būtų kapojamos 
algos tik tiems miesto viršinin
kams, kurie gauna virš $3,500

Praeitą trečiadienį sustrei
kavo darbininkai The Path e 
čeverykų siuvyklos. Jie pa
skelbė streiką prieš kapojimą 
algų. Jau visa eilė čeverykų 
siuvyklų darbininkų streikuoja. 
Dideli skaičiai darbininkų sto
ja į revoliucinę čeverykų ir* 
odos darbininkų uniją, ši unija i • metus; ]<acį būtų nukapotos 
vadovauja ir streikuojantiems) 
darbininkams.

Bosai, policija ir teismai, su
sijungė prieš streikuojančius 
darbininkus. T 
norima uždraust darbininkams! 
pikietuoti, kad bosai galėtų jį 
prisivaryti skebų ir streikus( be\’.gai turi bQti tuojau 
sulaužyti. Trečiadieni teismo j duoti jr pinigai grąžinti i 
išduoti įsakvmai areštuoti apie t j^da 
40 čeverykų siuvėjų, kurie yra; 
veiklūs streikuojančių darbi
ninkų tarpe.

Nepaisant indžionkšinų, po
licijos ir gengsterių teroro,

W. P. Goldman West Darbi
ninkai Sustreikavo

Virš minėtos dirbtuvės dar
bininkai nedirbo per ilgą lai
ką. Praeitą savaitę bosai pa
šaukė juos į darbą. Pirmadie
nį pradėję dirbti patyrė, kad 
algos nukapotos 5 nuoš. Tūlų 
departmentų darbininkai tuo
jau pradėjo protestuoti prieš 
algų nukapojimą, o trečiadie
nį jau išėjo į streiką.

Sustreikavę darbininkai va
ro plačią agitaciją, kad išves
ti į streiką likusius darbinin
kus. Atrodo, kad streikas ap
ims visą dirbtuvę ir privers 
bosus atšaukti algų nukapoji
mą.

Komunistų 
Partijos kandidatus dd. W. !Z. 
Fosterį ir J. W. Ford. Visi 
darbininkai turi remti Komu
nistų Partiją kiekviename jos 
darbe, 
tiją 
jas.

ga, nes organizacijos uzkvieti-Į 
mus gavo pervėlai, o kitos vi
siškai negavo taip, kad konfer- r i n UI
rencijoje dalyvavo 16 delega- A r A N 1 A I* A K M 
tų, nuo 10 darbininkiškų orga
nizacijų.

Ulster Park, N. Y.
Draugės ir Draugai darbi-

Iš delegatų raportų pasiro-; ninkai:
dė, kad eilėie Long Island ,, ..’ v. . . , , , . i Mes jau spėjom prisiauginimiescmkų (vyks demonstrac.-. da[.žovi h. d vjš.
jos pne nuėstų namų (City j tienos_kiaužinių taipgi turim 
Hali). Demonstracijos įvyks ]abai ra pienaj_sOrius nu0 
siuose nuėstuose: Huntington !.. os„ karv.s Tode) kyie.

Praeitą antradienį automo
bilistas pervažiavo policistą, 
kuris ant kryžkelio praleidinė-Į 
jo automobilius.

i tas pervažiavęs policistą nuva
žiavo; Policija leidosi jį gau-

I dyti, bet nesugavo. Pervažiuo-
I tam policistui tapo sužeista 

TZ ... . . ... ... i ranka ir koja.Kailiasiuvių streikas plečias) 
labai .greitai, šiuo laiku ap- 
skaitliuojama, kad streikuo ja j 
virš šimto kailiasiuvyklų dar-1 
bininkai. Streiką vadovauja; 
Adatos Pramonės Darbininkų 
Industrinė unija. Darbininkai 
kovingai laikosi prieš bosus, 

; pasiduoti. Jau 
Jie dar yra ver-1 daugelis bosų išpildė darbinin-

Laisves” Skaitytojų ir 
Pritarėjų Susirinkiimo

Birželio 24 d. atsibuvo “Lais
vės” skaitytojų ir, sįmpatikų su- 

'■ sirinkijnas. Tikslas šio susi- 
Automobihs-,J rinkimL kad apkalbeti, kaip

Daugiau 100 Kailiasiuvykly ) 
Darbininkai Sustreikavo

Antradienį rasta gazu 
sitroškinus Helen Maier 
metų amžiaus. Jos sesuo sako, 
kad velionė per paskutinius 
metus visai mažai gaudavo pa
dirbti, o gyventi iš ko netu
rėjo, tad aiškiai matoma, kad 
del neturėjimo iš ko gyventi 
ir nusižudė.

Amteris nurodinėja, 
daugelis miesto darbininkų, 
kaip patarnautojos ligoninėse 
ir kitose įstaigose, dirba už ■ 

Į taip maža algą, kaip $30 ir j nenorinčius 
darbininkai laikosi vienybėje į mėnesį 
ir streikas plečiasi. Darbiniu- j čiami dalį sa;o a!gos aukoti 
kai pasiryžę vesti streiką iki šelpimui bedarbių. Tokių dar- 

i pergalės. i bininkų, algos turi būti pakel-
Streikuoj'antiems darbiniu- įos, 0 ne kapojamos: užtenka 

kams reikalinga skubi page!- į llukapoti tu . viršininkų algas, 
ba. Visos darbininkų organi- i kurie gauna p0 kelias dešimtis 
zacijos ir pavieniai darbininkai tūkstančių, kad sutaupyt mies- 
raginami ūmai pradėti šelpti ,į0 j§Įaįdas milionais dolerių, 
streikierius. Jau išrinktas y, Amtel.is įrodo> kad užsimo-1 
šelpimo komitetas, kuris i’ū-itas algų nukapojimas yra su-' 
pinasi tuo darbu. Su aukomis j p]anllotas didžiųjų bankierių,, 
ir susisiekimo reikalais,^kreip-j kad paĮengVinti’jiems taksas.) 

i visą: 
tu-1 Bostono 

j surengę savo metinį pikniką, 
I palei Norwood© rubežių.

Diena pasitaikė labai, gra
ži ir darbininkiškų organiza
cijų pikniko šioj apielinkėj tą 
dieną nebuvo, tai sumaniau 
nueiti pas “socialistus” pasi-' . . del, 
zlule b , i atiduokite balsus už

Nuėjęs į pikniką dairausi I tus” 
: ar daug pažįstamų rasiu, bet; kaip 
j nesimatė. Visi veidai nematy- 
Iti; tokie, kurių darbininkiš- 
I kuose parengimuose 
nesimato, žiūriu stovi po me-, 
džiu Bagočius, nuliūdęs. Tur 
būt dar tebejautė gautą nuo 

i fašistų “kiką” SLA seime. Pa
einu toliau, pamatau ir poną i 
Michelsona, “Keleivio” redak-1 v 7 

torių. Jis vaikšto nešinąs bak- 
žmonėms siūlo pirkti!

Priėjau arčiau,; 
streikuoja, pažiūrėti kokias knygas jis lei- ■ 

1 -non-n I-vGcJ 1 v__ • T> _ j. i _1

kites į unijos rastinę, 5 E. 19th j tikrenybėje jie turi
St., New York. • - - • ••

Policija Draudžia Pasi
kalbėti Bedarbiams

i turtą susiglemžę, tai jiems 
retų būti pakeltos taksos.

Avė. 
būrelis 

Atėjo iš- 
paliepė

• Parke, prie Rochester 
ir Eastern Parkway, 
bedarbių kalbėjosi, 
purpęs policistas ir. 
skirstytis. Nesiskubinant be
darbiam, pradėjo juos žiauriai 
stumdyti. Vienas b e d a r bis 
pastebėjo policistui, kad čia 
vieša vieta ir bile kam galima 
liuosai laiką leisti, policistas 
smogė tam bedarbiui

Panaikino Kaltinimus 
prieš Walker j

buože.

Perkūnija Apdaužė 
Bažnyčias

kelių darbininkiškų organiza- nam jr ve etarioniškus valgius. 
cijų. Is jų raportų pasirodė,!
kad delei tam tikrų priežas- j Kaina $10.00 į savaitę, o Vai
čių nė prakalbos nė demon-; kams žemiau 10 metų tik $4 
stracijos neįvyks, nors TDA. ’ 
48 kuopa buvo išrinkusi ko
misiją surengti prakalbas'. 
Todėl Great Necko darbinin
kai turėtų masiniai dalyvauti 
prieškarinėje demonstracijoje, 
kuri, įvyks Hempstead, 1 d. 
rugpjūčio, 7 vai. vakare, prie 
City Hali. Visi turime išreik
šti savo protestą prieš kapita- 
listų valdžių rengiamą naują 
karą; prieš algų kapojimą; 
prieš marinimą badu darbinin
kų ir tt. Aukų surinkta kon
ferencijoj $11.

j savaitę.

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

mes darbininkai galėtume pa
gelbėti dienraščiui “Laisvei” 
šiame bedarbės-krizio laike, ir 
kad atmušti priešų, tai yra 
pruseikinių oportunistų lei
džiamus visokius šmeižtus. O 
ypatingai, išgalvojo naują 

(šmeižtą prieš “Laisvę”, būk 
i “Laisvę” turės mirti ir tiems, 
i kurių ' “Laisvės” prenumerata 
į užsibaigė, pagal oportunistų 
Į supratimą, neverta atsinau
jinti, skaityti “Laisvę”. Tai 
taip šiandien pruseikįniai pa
sitarnauja darb. laikraščiui 
“Laisvei”, darbininkiškoms or-

i ganizącijoms ir abelnam dar-i 
J bininkų judėjimui. Jie dari

> pasekėjams, i 
akilnų darbą de-

| lei darbininkų judėjimo.
Darbininkai neužmiršta tų i 

i griovikų, jie jau baigia juos 
nušluoti į oportunistinį sąšla
vyną, kaip ir visus kitus jų 
pirmtakūnus.

Susirinkime dalyvavo drau-i 
gas D. M. šolomskas, kuris 
nurodė dienraščio “Laisvės”

i “Laisvės” 
užsimo-

SKAITYK LAISVE
Delegatas. IR KITIEMS UŽRAŠYK

i Iš Lietuvių Socialistų Pikniko; “Keleivio” Redak- i kad dirbą prakil]

torius, Michelsonas, ne “Keleivį,” bet 
Moteriškas Kelnes Pardavinėjo

NORWOOD, MASS.—Lie-į tu, SLA. butu buvę taip 
pos 24 d. Cambridge’© ir So. 

socialistai” turėjo

pat. 
varęs 
varo

<! >

Praeito trečiadienio vakare, 
New Yorke perkūnija apdau
žė tris bažnyčias, nuardyda-• 
ma bokštus ir pridarydama ki- j 
tokių nuostolių. Taipgi spy-į 
rė ir į kelias kitas vietas, bet. 
daugiausiai į bažnyčias. Ne-į 
jaugi “visagalis” dievas nega-i 
Ii jau tos perkūnijos suvaldyt?

Streikuojančius Pentorius 
Areštuoja

; New Yorko pentorių strei- 
atsisake^kas vis dar tęsiasi. Trečia- siuką ir 
majorą j dienį areštuotas darbininkas tikietukus. 

kaltina-Į Melamed, kuris

ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIENRAŠTIS
Visi, darbininkai, kurio 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.

Reiškia ir Bagočius būtu 
tokį pat šmugelį, kokį 
Gegužis.

Paskui Bagočius nukreipė padėtį~ kad šimtai ' 
savo kalbą apie busiančius, skaitytojų nepajėgia 
prezidentinius rinkimus. J^s Į keti už laikraščio prenuniera- 
pripažino, kad republikonai ir 
demokratai šalį nuvaldė taip, 
kad blogiau negali būti. Te

girdi, atėjus rinkimams 
socialis- 

kanditatus, jie mokėsią 
šalį sutvarkyti. (Taip 

sutvarkytų, kaip Vokietijoj ir 
Anglijoj sutvarkė— J. G.) 

niekada Bagočius užsimerkė kietai ir 
'suriko: “žiūrėkite kaip puikiai 
'Rusijos šalį tvarko, tai mūsų 
draugai socializmą budavoja, 
kur tvarka paremta ne ant pri-

I vatinio pelno, bet ant visuome- 
i nes gerovės”. Michelsonas 
liūdnai pasižiūrėjo į baksiuką 
su blumeriais.

Bagočiaus toks sušukimas 
' buvo apgalvotas. Mat, jis ma
to, kad Komunistų Partijos 
kandidatai laike rinkimų gali

Federalė valdžia
bausti New Yorko
Walkerį, kuris buvo
mas nemokėjime įeigų taksų.' kad iškovoti^daugiau, negu tris Į džia laimėjimui. Bet baksiu- 

Vienos ke buvo ne knygos, ale mote-, 
riškos kelinės (bloomers). Ma-j 

: “Mat dabar j 
varantas'. anį ‘stock’o’ ggrų jau negali-’

ma uždirbti, tai vargšas, Mi-|^uomį naįrauhti dalį balsų nuo 
chelsonas, griebėsi blumerius. komunistų kandidatų. Kitas 
leisti laimėjimui.” T?r'4' —! ’ ’ ’ ■ • ■ ’ ’
kas perka tų tikietukų. Lite- ^įų nusitatymo lietuvių darbi- 
raturos platinimas pas “socia
listus”, nepažystanias darbas, gi Bagočiui išrokavimas būtų 
Jokio laikraščio, nė knygos,; šmeižti Sovietų Sąjungą,' Ko- 
nieko neturėjo. Mat, jau jie! friunistų Partiją ir tuomi ga- 
pilnai persitikrino, kad žmo-jdinti savo biznf
nes neskaito jų literatūros, j Juk jei Bagočius būtų pra- 
Jau ir pats Michelsonas per-1 dėjęs sakyti, kad 
sitikrinęs, kad žmogui 
čiau parduosi moteriškus 
merius, negu “Keleivį”. 

Pavakary atvažiavo .

Valdžios atstovai sako, kad I dolerius į dieną algos.
jie negali prirodyti, jog Wai-1 dirbtuvės, po num. 8 W. 114th 
keris turėtų mokėti f 
nes tos milžiniškos sumos pini-i kad būtų išduotas

taksas, | St. bosas padavė reikalavimą, n0 draUgas sako: 
/ ’ . išduotas varantis i

gų jam esančios padovanotos.• areštavimui penkių streikuoji 
FTt i • • • 1 • • 1 1 i • • • ’ . « e • • i va « « , aTaipgi panaikinami kaltinimai; jančių darbininkų, 
ir prieš kitus politikierius, ku-1 narni neleidime skebams dirbt, 
rie taipgi nenormales sumas į 
pinigų prisilupę.

Aišku, kad jie prisilupo pi-Įnijos, kur susirenka po šimtą 
nigų grafto keliu. Bet fede- ir daugiau darbininkų pikietuo 
ralė valdžia pripažįsta, kad ti. Streikieriai laikosi tvirtai 
tai yra dovanos ir už jas ne- ir pasiryžę priverst bosus iš
galima imti įeigų taksų. pildyt jų reikalavimus.

Jie kalti-

Prie daugelio pentšapių yra 
■ ruošiamos masinės pikieto Ii-

EXTRA PRANEŠIMAS CONNECTICUT LIETUVIU 
DARB. ORGANIZACIJOMS IR DRAUGAMS

HARTFORD, CANN. Del komunistines spau
dos naudai išvažiavimas, rengia visi liet. darb. or
ganizacijų apskričiai. įvyks rugsejo-Sept. 18 d. 
1?32. CHARTER OAK PARK, HARTFORD, 
CONN.

Visoj Conn, valstijoj, ant tos dienos niekas nieko ne- 
rengkite, bet organizuokitės į Spaudos pikniką. Orga
nizuokit busus, trokus ir kitokiais būdais.

RENGIAMA ĮVAIRI PROGRAMA:
Kalbės A. Bimba, A. Tutenis, jaunuolis 12 metų am

žiaus, bet išgirskite, kaip nuosekliai ir energingai kal
ba ir kiti angliškai ir letuviškai. Dainuos visi šios val
stijos darb. chorai ir orchestros. Bus lietuvis bitinin-

Pikniko Spaudos Kimisija.

o 
<I> 
u
o

>

tą delei bedarbės ir kad darb. 
laikraščiai pergyvena sunkius i 
laikus. Buvo renkamos aukosi 
padengimui lėšų. Aukojo šios 
ypatos : po $1—P. Marbinke- 
v i č i a, P. G r i škevičia; po 
50c.—K. Kunigenienė, O. B., 
M. Adomonis jr P. Lideikis; 
smulkių aukų $1.76, viso 
$5.75. Užmokėta už svetainę 
$2. Likusieji $3.75 perduota 
per D. M. Šolomską “Laisvės” 
administracijai. Aukojusiems 
tariu širdingai ačiū. Susirinki
mas buvo gana draugiškas ir 
draugai sutiko su ta minčia, 

I kad reikia dirbti delei darbi
ninkiško laikraščio “Laisvės” 
naudos.

Iš Bedarbių Veikimo
Liepos 22 d. įvyko bedarbių 

įgauti labai daug balsų, tad jis' susirinkimas. /Reikia pasaky- 
■ bando savo pasekėjams per-lti, kad šis susirinkimas buvo 
I statyti ir “socialistus” labai I gana skaitlingas ir rimtai 
i artimais Sovietų Sąjungai ir svarstyta bedarbės klausimas

ir kaip prieš ją kovoti. Vienas 
džiuginantis apsireiškimas ga-

Bet mažai; dalykas, tai tas, kad keįeivie- Įima pastebėti, kad darbinin-
kai pradeda netikėti buržua- 

ninkų kaip ir nėrą, tad koks zinės valdžios prižadams (tai

<■:Į) New Yorkz

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon S136

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

LUTVINAS

(vairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sužalęs, gausi 
žilumos | v a 1 i a s,- 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nūo 
Staen Island Fer-

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

yra apgavystėm). Taipgi buvo! 
paliesta klausimas kas link | 
politinių partijų, kuri iš jų ko-j 
voja už darbininkų reikalus,) 
už bedarbių reikalus. Tai 
Kom. Partija, kuri šiandien 
veda aštrią kovą prieš algų 
kapojimą, prieš badą ir reika
lauja bedarbiam ; j pašalpos. 
Kiekvienas darbininkas šian
dien mato, kaip -juos republi- 
konų, demokratų ir socialistų 
partijos apgaudinėja ir išduo
da. Pavyzdžiui, MacDęnal- 
das Anglijoj, socialfąšistaį Vo-1 

Jau kiekvienas darbininkas' kietijoje ir kitose šalyse! Bū- 
žino, kad socialistinės partijos siančiuose rinkimuose kiekvie-i 
visose kapitalistinėse* šalyse'nas darbininkas tiu’ėtų balsuo-Į 
ištiesusios rankas laukia, kad .ti už savo klasės, Kom. Parti-; 
pagelbėti imperialistams su
ruošti karą prieš Sovietų Są
jungą. Joms rūpi paskandin
ti Rusijos pasiliuosavusį prole
tariatą kraujuose ir įvesti fa
šistinę reakciją, kokia įvesta

darykime 
grei“!taip, kaip daro mūsų draugai 
blu- Kerenskiai, Abramovičiai ir ki

ti, tai yra organizuokime caro
z Pavakary atvažiavo . keli likučius, kad sutriuškinti dar- 

j draugai bei draugės iš So. Bos-Ibininkų valdžią Rusijoj, dar- 
i tono. Jie sakėsi atvažiavę del bininkai būtų veikiausiai nu- 
žingeidumo, kad patirti, kaip švilpę Bagočių.
“socialistai” 'piknikauja.

Tuojau, prasidėjo ir progra
ma . Michelsonas paduoda 
Bagočiui blumerius palaikyti, 
o pats užsilipa ant akmens, 
perstato Bagočių kalbėti. Ba- 
gočius atiduoda blumerius Mi- 
chelsonui ir užsilipęs ant ak- 
mens^pradeda savo - prakalbą. 
Bagočius jau pats atrodė nu
lindęs, bet į savo pasekėjus 
atsikreipė ir prašė neliūdėti, 
kad jis negavo būti SLA. pre- socialistų valdomoj Vdkieti- 
zidentu. Nors SLA. nariai ir 
išrinkę jį, bet seimas atmetęs.
Bet dėlto liūdėti nereikią, nes pasiduoti save suklaidinti Ba- 
jei ir jis butu buvęs preziden- i gočiainš ir kitiems pliuškiams.

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

O kiek pas
kui būtų pakenkę Bagočiaus 
bizniui.

joj.
Lietuviai darbinihkai neturi

jos kandidatus W. Z. Fosterį 
ir kitus. >

Prisirengirhai Prie Pirmos 
Rugpjūčio

Liepos 24 d., Hempstead, 
L. L įvyko bendro fronto kon
ferencija delei prisirengimo 
prie Pirmos Rugpjūčio prieš
karinės demonstracijos. ši 
konferencija nebuvo skaitlin-

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DRU ZI NS no EAST 16lh ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. ikt 8 P. M.
Nedėliota — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai



LAISVI

(Daugiau Vielos 'Žinią 5 pusi.)

ninku Klasės Revoliucinę Vienybę PARDAVIMAI

^ibūnus ir parodė, kad jie vi-1 nekovosime už ta “demokrati- •v 1 “ vmdm/lviai_
kokią teikiama Washing-siškai nemano

Jungtinių

Kalbėjo draugas R. Mizara.

lo remti
skebus, o kovingą

VAKACIJOS VIETA

ir

Rep.

v

c 100 Pėdų Nuo MariyTi

Prašome atsilankyti.

FILURIN 
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

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

me prisidėję prie kliubo dar- 
b i n i n k a i p as i ž a d e j o

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

hotelio tiesiai i maudynes, 
kambariai marių puseje, pa- 

že-

Lietuviai brooklyniečiai si

I t

tas 29 d. liepos šv. Jono kapi
nėse. Laidojimo apeigos pa
vesta graboriui A. Radzevičiui.

Nuo 
Pen

bininkė privalo išeiti į gatves, 
kad sudaryti milžinišką de
monstraciją New Yorke. Pa-

(177-179)

PARSIDUODA

Iš
Visi 
tarnavimas mandagus, kainos 
mos.

Komunistų Partijos 
platformą ir jos kan- 
bet taipgi analizavo 
svarbius - klausimus, 
dabartinius įvykius

. ... .............................. »i;. 1111 * 1 »">1 "‘J1
' . • • ' I ' I

Tad Pirmą Rugpjūčio

mą.
džia skiria didžiausias sumas

nusiginkluoti, i ją, 
apsiginklavi- tone praeito karo veteranams 
Valstijų vai-

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray Ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami į 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI: (

Jurevich ir K. Galiūnas

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS , 

Savininkas

didatus, 
ir kitus 
kaip tai
Vokietijoj, streikų, kovų ban
gą šioj šalyj ir t.t.
. Po prakalbų formaliai suor- gana gražią vietą vakacijoms

Vadinama n u s i ginklavimo j rodykime J. V. imperialistams, 
konferencija pakriko nieko kad mes neisime ardyti dar- 

ką nu- bininkų tėvynės—Sovietų Są- 
maskavo imperialistinius siau< jungos.

iilcTrHii 1 Htn i\čiiiu\/iv0 ii nuvuur

■gi guzai jų išvijimui iš Wash-j Suorganizuota Klrabas Rėmi-l 
mni Darbininkų Klasės 

; Kandidatu

; Puslapis šeštas , Pektadien., Liepos 29, 1932

^Rugpjūčio Pirmą Kiekvienas Darbininkas Stokit VIETINES ŽINIOS n Kovą prieš Imperialistinį Karą; už Gynimą So- 
? vietą Sąjungos; prieš Badą ir Bedarbę; už Darbi-

Šiandien Prasideda Rinkimas Sekmadienį Kiekvienas į 
Auky Streikuojantiems 
Mainieriams

Penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį, liepos 29, 30 ir 31, 
visame New Yorke įvyksta' 
rinkimas aukų streikuojantiem 
mainieriam. Visi darbininkai 
ir darbininkės kviečiami pri
sidėti prie rinkimo aukų 
ir tuomi pagelbėti mainieriams 
vesti kovą prieš begalini al
gų kapojimą ir 
darbo sąlygas, 
rinkti visuose
susirinkimuose, vaikščiojant po 
namus, gatvėse ir t.t.

nežmoniškas 
Aukas reikia 

parengimuose,

Nemoka Pentoriams 
Pilny Algų

IDA. 17 Kp. Išvažiavimą

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rušiy Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium 

■SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA keturių kambarių ra
kandai. Galima pirkti pigiau, negu 

iš antra-rankčs. Kavalkais ar viską 
! sykiu. Ice-box—$4, gazinis pačius— 

Parodykime, kad mes ; y-4 lova ir. springs—$3, Beibei
Kitchen setas—$2.50,

veidrodžiai—50c., dišės po 5 centus, 
šilkinis matrasas—$3.50, Singer siu
vama mašina—$6. Viskas geram sto- 

parodykime, kad mes nemirsi- vyje. Priežastis pardavimo*—greit iš- 
me badu, bet Žengsimo prie i važiuoju į Europą. Atsišaukite: 1730 

Prospect Place, Brooklyn, N. Y., 
dviejais laiptais į užpakalį. Ralph 
Ave. ir Wilson Ave. karai daveža.

(178-179)

Sekantį sekmadienį
Parke įvyksta
Darbininkų Apsigynimo 
kuopos didelis ir linksmas iš
važiavimas.
riai ir pritarėjai būtinai at
važiuokite ir atsivežkite savo 
kaimynus ir pažįstamus. ) pinigų karo reikalams, negu

Apie šio išvažiavimo svarbą į kada yra skyrusi, išskiriant 
nereikia daug kalbėti, nes vi-1 karo laikotarpį. Karo vetera- 
siems aišku, jog TDA. šių ko-,naį Washingtone bus “pavai- 
vų laiku nepavaduojamai gelb-j ginti” tikrąja “demokratija,” 
sti darbininkams, patekusiems j nes jau vežamos iš Pittsburgh© 
i valdančiosios klasės nelaisvę. < mašininės kanuolės ir nuodin- 
Mes turime remti TDA. viso- /S1 _
kiais būdais, o TDA. remia irlingtono. Dabar Washington© 
gelbsti kovotojus už darbinin-j ponai atsimokės jiems už tą, 

I kad jie buvo pasirengę savo 
galvas guldyti už šios šalies 
“garbingą demokratiją.”

Eina nuolatinis ginklų siun-j 
timas į Tolimus Rytus, 
tinių Valstijų valdžia 
dideliais užsakymais vatą ka
ro reikalams.

Puolimas sveturgimių darbi
ninkų tęsiasi pačiame pilnume. 
Tik praeitą savaitę trys italai jų, 
darbininkai buvo išvežti iš na-j Buvo garsinta, kad kalbės 
mų į Ellis Island deportavimui, (d. Hathaway, Komunistų Par- 
Priėmimas Dies bilio bus tik tijos rinkimų kampanijos vedė-j 
legalizavimas valdžios puoli- jas, bet jis nepribuvo. Mat, | 
mo ir deportavimo tūkstan- j North Carolina valstijoj dabar 
čiais sveturgimius darbininkus. | eina didelė darbininkų kova—-

Socialistų Partijos praeiti streikas prieš algų kapojimą, 
darbai, išdavimas garmentieč. tai jis ten nuvyko, ir dėlto ne
per ILGW. uniją dar sykį pa- galėjo šiame mitinge kalbėti, 
rodo, kokią rolę lošia darbinin- 

rkų kovose Socialistų Partija. Jis plačiai aiškino ne tik rinki- 
Amerikos Darbo Federacijos mų kampanijos svarbą, kodėl 
viršininkai ir socialistai atvirai kiekvienas darbininkas priva-

Forest; neatsiekus,, išskiriant, 
Tarptautinio 1

Visi kuopos na- neigi sumažinti

mi U1UUI- I 
kų reikalus. Tad visi rengki-| 
tės būti rengiamam išvažiavi
me, nes tai mūsų visų išvažia
vimas.Pasirodo, kad prie miesto 

darbų dirbanti pentoriai ne
gauna pilnų unijos algų. Kon- 
traktoriams leidžiama mokėti i/, i . n
tokias algas, kokias jie nori. 'KickviCIlO AluICClO 131*61^3 
Gi darbininkai, bijodami, kad! ______
neišvarytų 
sileisti.

Prie to, 
kretorius
Brotherhood of Painters and 
Decorators, pasiuntė laišką 
majorui Walkeriui, kad jis 
darytų ką nors del uždraudi
mo kontraktoriams samdyti 
nepiliečius darbininkus, arba 
atvažiavusius iš kitų miestų.

iš darbo, turi pri-

dar D. Shapiro, se- 
distrikto tarybos

karą

Eastoewyorkieciams ir 
Richmondhįllietiams

Demonstracija prieš
įvyks subatoj, liepos (July) 30 
d., 5:30 vai. vakare. Visi lie
tuviai skaitlingai susirinkite 
ant kampo Sutter ir Pennsyl
vania Ave. minėtu laiku.

Mažina Bedarbiam Pašalpą

New York miesto apskait- 
liavimų komitetas nubalsavo) 
sumažinti bedarbių šelpimui! 
skiriamą sumą pinigų $250,-' 
000; birželio ir liepos mene-! 
siais buvo skiriama bedarbių 
šelpimui po $3,250,000, o rug
pjūčio mėn. beskirta jau $3,- 
000,000.

Planuojama ateityj dar la' 
biau sumažinti bedarbių šelpi
mui fondą ir pratinti bedarbius, 
palaikyti gyvastį su mažesne 
pašalpa.

ATYDAI VISIEMS ŠIOS 
APIELINKĖS CHO

RISTAMS

Komitetas.

Šį vakarą įvyksta Aido Cho
ro pamokos. Jos prasidės 7 :30 
vai. vakare. Bet visi susirin
kite ant 7 vai., kad galėtume 
pradėti pamokas dar prieš 
7:30. Šios pamokos bus laiko
mos anksčiau dėlto, kad tą pa
tį vakarą “Laisvės” svetainėj 
įvyksta labai svarbios Jaunų 
Komunistų Lygos prakalbos. 
Choro pamokos reikia užbaigti 
dar prieš prakalbas.

Aido Choras, užbaigęs pa
mokas, padainuos rengiamose 
prakalbose. Tai bus pasitar- 
navimas rengėjams ir pasi
linksminimas susirinkusios pa
siklausyti prakalbų publikos.

Visi choriečiai ir chorietės 
turi susirinkti skelbiamu laiku 
ir pasirodyti, kad mes esame 
disciplinuoti, kad prisilaikome 
tarimų ir pildome savo pasi
žadėjimus.

Sekantį sekmadenį įvyksta 
' Aido Choro narių išvažiavimas 
■ laivu. Šį vakarą visiems bus 
suteiktos informacijos, kada ir 
kur susirinkti, kur bus važiuo

jama, kaip praleisime laiką

Aidietis.

r Newyorkieciai Masiniai 
f-Pasitiko Močiutę Mooney

Praeitą^ trečiadienį New Yor
ko darbininkai skaitlinga mi
nia Penn. stotyje pasitiko 
močiutę Mooney ir R. Moore, 
kurie atvažiavo į New Yorką 
ir jo apielinkes laikyti masi
nius mitingus už paliuosavimą 
Tom Mooney, Scottsboro jau
nuolių ir kitų politinių kalinių.

panaikinimo griūvančios kapi
talistinės sistemos.

Visi ir visos traukime Pir
mą Rugpjūčio i Union Square. 
Veskimės su savimi daugiausia 
kiek galima kitų darbininkų.

PARSIDUODA lengvų gėrimų užei
ga, įvairių tautų apgyventoj vietoj, 

'biznis duoda patenkinančius rezulta- 
! tus. Kaina žema. Kreipkitės 138 
; New York Ave., Newark, N. J.
I (181-186)

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint. . '

j Pereitą trečiadienį, “Lais-1 karais, 
vės” salėj, Didžiojo New Yor- 

Jung- ko Darbininkiškų Organizacijų 
perka j |<omįįetas surengė prakalbas

| rinkimų kampanijos ir kitais 
svarbiais klausimais.

Iš priežasties labai
oro nedaug susirinko klausyto-

j PARSIDUODA fomičius 5 kam- 
l bariams, dar visai nauji rakandai, 
į kaina visai žema. Galite matyti va- 

, arba telefonuokite: Stagg 
2-7344. Antrašas 301 Hooper St., 
Apartment 31.

i Parsiduoda grosernė geroje biznio 
karšto vietoje. Tas biznis čia laikosi per 

daugelį metų. Galima padaryti gerą 
pragyvenimą. ’ Atsišaukite po num. 
181 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

(175-180)
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MATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U SKAS) 
G R A BORIUS

INC

Drąugai choristai! Darbi
ninkų Muzikos Lyga, kurioje 
priklauso ir Chorų Federacija 
dalyvauja demonstracijoj Rug
pjūčio 1, Union Square. Prisi
rengime prie dalyvavimo tu
rėsim bendras pamokas visų 
Federacijos Chorų penktadie
nio vakare 7:30 vai. Manha
ttan Lyceum, 66 E. 4 St., New 
York City. Svambu, idant visi 
choristai būtų šiose pamoko
se, nes apart dainų mes susi- 
mokinsime masin 
tai yra naują, pasekmingą me
no formą.

Darbininkų Muzikos
Lygos Sekretorė.

ecitaciją

Darbininkas Nusižudė

viių u pvuvuuų „---o-

Vakare įvyko masinis mitin-j£ali sėkmingai kovoti ir kovo- 
gas Ambassador Palace, Bronx Ja- 
kur susirinko< keli tūkstančiai kiekvienas darbininkas ir dar- 
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laužo darbininkų streikus ir 
parūpina bosams 
kad legalizuoti savo darbą, 
kad sulaikyti streikierius nuo 
persekiojimo skebų, jie prašo 
teisėjų, kad išduotų indžionk- 
šinus prieš streikuojančius dar
bininkus, prašo, kad būtų duo
ta policija terorizavimui pike
tuojančius ir streikus vadovau
jančius darbininkus.

J a p o nijos koncentravimas Seeger 
militarinių spėkų Į Mongoliją apie t v
ir pasaulinio imperializmo vie- Nutarta sekantį kliubo susirin- 
nijimąsi prieš Sovietų Sąjungą kimą laikyti pirmadienį, rug- 
aiškiausiai rodo vis didėjantį | pjūčio 8 d. Šiame susirinki- nurodytą kainą, 
ir didėjantį karo pavojų prieš 
Sovietus. Italija slaptai buda- 
voja didžiausius karo laivus 
Tas pats daroma ir kiekvienoj 
kapitalistinėj šalyj, 
nukreipti darbininkų 
nuo vis didesnio besiginklavi- 
mo, šaukiamos “i 
mo” konferencijos.

Prieš imperialistų besirengi- 
mą į karą, besirengimą pulti 
Sovietų Sąjungą; prieš perse
kiojimą ir terorizavimą kovo
jančių darbininkų; prieš badą 
ir skurdą, tik Komunistų Par
tijos vadovystėje darbininkai

» UNDERTAKERS AND EMBALMERS
3 660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MŪSŲ, (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS , DARBUI: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, ‘ IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ, AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Ix LIGONINĘ, IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS( 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GR/lŽM VIETĄ, SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
' VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M. ,

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ^ IR NAKTĮ. MUSŲ, 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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ganizuota kliubas rėmimui 
darbininkų klasės kandidatų. 
Kliubo sekretorium išrinkta d.

Į kliubą jau susirašė 
50 lietuviu darbininku.v v .

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 I SAVAITĘ'
Šviežiausias farmų maistas, 

sezono uogos visokių rūšių ir 
daržovės už tą pačią augščiau

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimian ir chroniikaa vynj ir 

moterų liras kraujo ir odos.
Padarau iityrianų kraujo ir ilapuaaa.

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

Now York. N. Y. 
Valandas PriCmimoi

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 
Iki 9 vai. Dakare

Sekmadieniaia nuo 11 ryto Iki 1 p«
Telefonas Lackwanna 4-2180

«•!

darbininkų. Mitingas buvo 
entuziastiškas ir kovingas.

Močiutė Mooney ir Moore 
kalbės penkiadienį, po num. 
105 Thatford Avė., Brooklyne. 
Lietuviai darbininkai privalo 
skaitlingai nueiti į minimą mi
tingą ir nusivesti kitus darbi
ninkus.

Socialistai Prašo Policijos, 
kad Neleist^ Komunistams 
Laikyt Masinius Mitingus

Tapo pagautas Socialistų 
Partijos sekretoriaus rašytas 
laiškas New Yorko policijos 
inspektoriui, reik alaujantis, 
kad būtų paskirti keli policis- 
tai sustabdymui Komunistų 
Partijos ir Bedarbių Tarybos 
masinių mitingų, prie 2nd Avė. 
ir 7th St., kurie yra laikomi 
kiekvieną ketvirtadienį ir susi

Ch. Went, 42 metų amžiaus, 
1821 Woodbine St., rastas ap
siprausimo kambaryje užsi- 
troškinęs gazu. Jis paliko ir 
raštelį savo moterei, kuriame 
atsiprašo už padarytą nesma- renka skaitlingai darbininkų 
gumą. pasiklausyti. ‘

Važiuokite Hudson upe Day 
atsivesti ■ Line Boat iki Catskill, N. Y. 

. savo draugus ir pažįstamus į- Atvažiavę telefonuokite: Cats; 
rašyti į kliubą.

kad i Kliubas pasibrėžęs plačiai
domę darbuotis rinkimų kampanijoj: 

‘■(skleisti Kompartijos rinkimų 
nusiginklavi-| platformą (lietuvių ir anglų 

įkalbomis), rengti ant gatvių 
prakalbas, organizuoti blokuo
se darbininkų susirinkimus ir 
kviesti į juos komunistų kandi
datus kalbėti rinkimų kampa
nijos klausimu, rinkti aukas į 
$ 100,0(X0 Kovos Fondą.

Taigi, darbas yra nemažas, 
ir j tą darbą turėtų stoti kuo 
daugiausiai lietuvių darbinin
kų, idant būtų galima rinkimų j 
kampanijoj pasiėkti visus lie
tuvius darbininkus šioj apielin 
kėj.

kill 890-F-4.
PUIKIOS MAUDYNĖS 

ir
LAISVA ŽUVAUTI

Del platesnių informacijų 
rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA. 22 kp, susirinkimas jvyks 
pirmadienį, 1 d. rugpjūčio, “Laisvės” 
raštinėje, prasidės>8 vai. vakare. Vi
si nariai dalyvaukite ssuirinkime ir 
atsiveskite naujų narių į kuopą.

(179-180)

Darbininkas Nušoko nuo 
Williamsburgo Tilto

W. Zubriff, 53 metų am
žiaus, ligotas darbininkas, ku
ris neturėjo prieglaudos ir ne
galėjo užsidirbti pragyvenimo, 
trečiadienį nušoko nuo Will- 
iamsb.urgo tilto. '

Tai auka kapitalistinės tvar
kos, kur darbininkas praradęs 
sveikatą kraudamas kapitalis
tams milionus, flats netenka 
iš ko gyventi ir kur prisiglaus
ti. ' . •

MIR1JS — LAIDOTUVĖS
Mų*ė Juozas Tamuliohis, 12 

metų amžiaus, gyvėhęs 390 
Grand St., Brooklyne. N. Y. 
Po tuo, pat antrašu pašarvotas 
ilsisi jo lavonas. Bus palaido-

Telefonas: Stagg 2-1106

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS: '

» vai. lyte iki 8 vai. vakare.
ctadieniaiB ir šventadieniais 

tik susitarus.

LIETUVIU KOTELIS
— - - -- -

JONAS STOKES
Fotografas

Siuorni pranešu savo kosturne- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
S3 2 Marion St., 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotli 
Brooklyn, N. Y;

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

pietų

MEYER
208 West 54th St.

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

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių<

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O.

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

(

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

,x 231 Bedford Avenue į

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVŲ.”

DEKAVOJU PACIENTAMS
/

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261

inci’i: i'i-zi!' cine mem cniciiiciiiciiiciuciiiciiiciii :m ziii'zii'Ciiiciiicihciiiciiiciiicii:”’




