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KRISLAI
Lavinimos Mokyklos.
Socialfašistai ir SLA.
šluos Laukan.
Veidmainių Prižadai.

Rašo Komunistas

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o 1 ši almėsite 
Pasauli!

Naujosios Anglijos lietuvių 
komunistų frakcijos lavinimos 
mokykla Worcesteryje pavyko 
geriau, negu tikėtasi. Ypatin
gai svarbu tas, kad joje daly
vavo tarpe 25 ir 30 čiagimių 
jaunuolių. Apie tiek pat mo
kyklą lankė ateivių lietuvių dar
bininkų.

Kai kurie bostoniečiai yra tos 
nuomonės, kad rudeniop Bosto
ne turėtų būti laikoma panaši 
lavinimos mokykla. Wilkes- 
Barre frakcija irgi pasisakė už 
steigimą mokyklos. Nesenai tu
rėjome dviejtj savaičių lavini
mos mokyklą Clevelande ir Chi- 
cagoje. Manoma, kiek vėliau, 
Brooklyne mokyklą steigti. Tuo 
tarpu mokykla eina Waterbu- 
ryje. '

Tas parodo, jog pas mūsų 
draugus padidėjo noras lavin
tis. Tai puikus apsireiškimas. 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijų Centro Biurui pavyko 
draugus sužadinti prie stengi- 
mos pagilinti savo revoliucinį 
žinojimą. Tas darbas turi būt 
nuolatos plečiamas. Prie lavi
nimos mokyklų reikia energin
giau ir rūpestingiau prisirengti? 
Daugiau naudos turėsime. 1

Centro Biuras pasiryžęs kolo
nijų draugams visais būdąįs^pZ- 
dėti. T.................. .
mokykloms (apart chicagiškės) 
davė vedėjus. Tas bus daroma 
ir ateityje. Bet čia įeina fi
nansinė problema. Jau daug 
sykių buvo prisiminta, kad Cen
tro Biuro darbų finansavimo 
vienatinis šaltinis, tai Agitaci
jos Fondas. Todėl mūsų frak
cijos ir mums simpatingos dar
bininkų organizacijos privalo 
nepamiršti paaukoti į Agitacijos 
Fondą.

CHINIJOS RAUDONOJI ARMIJA TURE 
JO NAUJUS LAIMĖJIMUS

Chiang Kai-sheko Frontas Krinka; Jo Bandymas Nupirkti 
Raudonąją Armiją Neišdegė; Komunistai Plečia Karą 
prieš Nankingo Valdžią
New York “Timesui” spe-.do Raudonąją Armiją pa- 

cialiai pranešama iš Shang- 
hajaus, kad Nankingo val
džia ir Chiang Kai-shekaš 
atsidūrė desperatiškoj padė
tyj. Nauja ekspedicija prieš 
komunistų Raudonąją Ar
miją centralinėj ir pietinėj 
Chinijoj vėl baigia krikti. 
Komunistai jau grūmoja 
paėmimu pačiam Hanko- 
wui ir kitiems miestams.

Pasak pranešimo, prie pat 
HankoWo pereitą antradie
nį buvo labai didelis mūšis. 
Laimėjo Raudonoji Armija, 
supliekė Chiang Kai-sheko

Clara Zetkin
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Dr-gė Clara Zetkin 
Išrinkta Reichstagan

Iki šiol padėjo..fWisoms kariuomenės dvi divizijas ir

Iki SLA Pittsburgho seimo 
sandariečių “Sandara” atvirai 
broliavos su naujieniniais men
ševikais. Bet dabar “S.” atvi
rai išėjo prieš savo buvusius 
kolegas. Sako, kad socialfašis- 
tų keliamas triukšmas Susivie
nijime prieš fašistus darosi ne
pakenčiamas. “Sandara” siūlo 
Grigaičiui ir jo vaiskui eiti j 

^teismą ir jieškoti “teisybės” 
prieš SLA uzurpatorius, bet už
draudžia kelti alasą viduje or
ganizacijos. “Vienybė” tam pil
nai pritaria ir, lūpomis vieno 
savo bendradarbio, socialfašis- 
tam.s grūmoja:

“Dar visai netolima 'praeitis 
mums rodo, kas atsitiko su ko
munistais,^ kurie kovojo Susivie
nijime. Tas pats galės atsitikti 
ir su socialistais, jeigu jie ban
dys sekti savo auklėtinius ko
munistus. ”

Taigi, fašistai pasiryžę dan
timis įsikandę laikyti SLA va
deles. šluos laukan Grigaičio 
armiją. O dar taip nesenai tie 
patys socialfašistai padėjo fa
šistams išterorizuoti laukan iš 
SLA šešis tūkstančius revoliuci
nių darbininkų.

“Vienybė” .skundžiasi, kad 
Bagočius ir Grigaitis apgavo fa
šistus. Sako, kad Pittsburgho 
seime Bagočius varde savo frak
cijos prižadėjo pamiršti viską ir 
padėti Gegužiui toliau kamuoti 
Susivienijimą, o dabar, po sei
mo, jau kitaip gieda. Tas tie
sa. Bet “V.”‘turi atminti, kad 
abiejų armijų vadai seime lošė 
roles veidmainių, demagogų ir 
apgavikų. Tose pačiose rolėse 
jie pasilieka. Todėl jų pasiža
dėjimai “daugiau nebegriešyti” 
nėra verti nė išvalgyto kiauši
nio.

kad šitai 
valdžios 

komunis-

MASINK DEMONSTRACIJOS PRIEŠ 

 

verto Valdžios t erorą buvo labai skaitlingos
Darbininkai Pasisakė už Komunistų

Partijos Programą Šiuose Rinki
muose ir už Gynimą Sov. Sąjungos

stracijoj dalyvavo 1,000 dar
bininkų.

Cleveland, O.—Public Sq. 
aikštėj susirinko iki penkių
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[Nauji Sukilimai prieš, 
Japonus Mandžurijoj

kareivius paėmė nelaisvėn, 
taip pat užgrobė amunici
ją. Paskui abiejų divizijų 
kareiviai prisidėjo prie Rau
donosios Armijos ir susida
rė labai galinga raudonoji 
spėka, kuri traukianti į va
karus. Manoma, kad šitas 
naujas komunistų staigus 
laimėjimas užduos baisų 
smūgį visam Chiang Kai- 
sheko frontui.

Toliaus pranešimas sako, 
kad Chiang Kai-shekas ban-

pirkti. Iš orlaivių esą mė
tomi ant Raudonosios Armi
jos lapeliai, kuriuose Chiang 
Kai-shekas siūlo tūkstan
čius dolerių kiekvienai Rau
donosios Armijos brigadai, 
kuri išduos savo draugus ir 
pereis Nankingo valdžios 
pusėn. Bet, girdi “iki šiol 
šitie bandymai nedavė jo
kiu rezultatu.” V C

Reikia atminti, 
naujai Nankingo 
ekspedicijai prieš
tus vadovauja asmeniniai 
pats Chiang Kai-shekas.

Vakar “Laisvėj” įdėjome 
pranešimą, kuriame sakoma, 
būk Chiang Kai-shekas ke
tina ištraukti šešias divizi
jas iš fronto prieš Raudoną
ją Armiją ir pasiųsti prieš 
japonus. Ten pat spėjome, 
jog veikiausia bus taip, kad 
Raudonoji Armija sumušė 
Chiang Kai-sheką, tuo būdu 
jis blofina apie ištraukimą 
šešių divizijų. Dabar, ma
tote, ”Times’o” pranešimas, 
patvirtina mūsų spėjimą.

BERLYN. — Buržuazinė 
spauda nervuotai kalba apie 
tai, kad ant Komunistų Par
tijos tikieto tapo išrinkta 
kovotoja draugė Clara Zet
kin. Ji yra 75 metų am
žiaus senutė ir bus seniau
sia reichstago narė. Pagal 
papratimą, jinai turėtų ati
daryti pirmą reichstago se
siją ir pirmininkauti, kol 
bus išrinktas pastovus pir
mininkas. Tuom buržuazi
ja ir fašistai labai susirū
pinę.

VIENAS MA1NIERYS NUŠAUTAS IR
7 SUŽEISTI KOVOJ SU

TERRE HAUTE, Ind. — 
Eina kruvini mūšiai tarpe 
mainierių ir skebų prie Di
xie Bee kasyklos. Antra
dienį skebai atidarė ugnį 
p^ieš piketuojančius mai- 
merius ir vieną iš jų nušo
vė, o septynis sužeidė. Mai- 
nieriai įtūžo ir nusprendė 
skebams atkeršyti. Jie ap
siginklavo ir apsupo visą ka
syklą. Skebai sulindo į lau-

Drg. Fosteris Kalbės
Lawrence ir Nashua

Lawrence, Mass. — Pavy
ko gauti Colonial Teatro 
svetainė del masinio susirin
kimo rugpjūčio 6 d., kuria
me kalbės d. Fosteris, Ko
munistų Partijos kandida
tas į prezidentus. Law
rence lietuviai darbininkai 
šaukiami skaitlingai daly
vauti šiame susirinkime.

Nashua, N. H.—Rugpjū
čio 9 d. čionai kalbės d. Fos
teris. Rengiamas didelis 
masinis susirinkimas.

MIRĖ kunigas seipe
lis, BURŽUAZIJOS 
VADAS

GAISRAS SUNAIKINO 
VIENUOLYNĄ

VILLANOVA, Pa. — čio
nai kilo gaisras katalikų 
vienuolyne,kuris tapo sunai
kintas. Nuostolių padaryta 
už $1,000,000 ir sužeista 53 i premjeru ir pasižymėjo di 
žmonės. *1 dėlių kraugeriškumu.

VIENA. — Mirė Austri
jos klerikalų ir buržuazijos 
vadas kunigas Seipelis. Il
gą laiką jis buvo Austrijos

dėlių kraugeriškumu.

Išdraskė Demonstraciją, . 
Suareštavo Aštuonis '

JOHNSTOWN, Pa.—Ma- 
joro Eddie McClusky polici
ja užpuolė ir ištaškė prieš-

žyklą ir tenai laikosi. Mai- 
nieriai pikietuoja dieną ir 
naktį. Spėjama, kad tarpe 
skebų ir kasyklos sargų irgi 
randasi sužeistų.

Sakoma, kad valdžia ap
ginklavo 1,500 savo agentų 
ir ketina pasiųsti prieš mai- 
nierius. Puolimui ant mai- 
nierių esą priruošti trys or
laiviai.

vo astuoni draugai. Septy
ni tapo paleisti, bet drau
gas George Hart, Metalo 
Darbininkų Industrinės Ly-

Rugpjūčio 1 d., Prieškarinės Demonstracijos Parodė Darbi
ninkų Pasiryžimą Kovoti prieš Alkio Sistemą ir prieš 
Bosus; .Jos Taip Pat Parodė, kad Amerikos Komunistą 
Partijos Įtaka Yra Žymiai Paaugus Masėse
Šiemet rugpjūčio 1 d. 

prieškarines demonstracijos 
Amerikoje buvo daug dides
nės ir revoliucioniškesnės,
negu kada nors pirmiau, tūkstančių darbininkų ir de- 
Darbininkai visur rinkos, monstravo prieš naują karą, 
skaitlingai, pasisakė prieš 
naują kapitalistinį karą, pa
smerkė Hoverio valdžios 
kruviną terorą prieš eks- 
kareivius, užgyrė Komunis
tų Partijos programą kovai 
prieš algų kapojimą, už be- karinių susirinkimų. Apie 
darbių apdraudą, prieš per- 600 darbininkų dalyvavo Pa-! 
sekiojimą ateivių ir t. t.
Skaitlingi masiniai susirin- šimtai Passaice, trys šimtai 
kimai užgyrė Komunistų 
Partijos kandidatus į Jung
tinių Valstijų prezidentus ir 
viceprezidentus.

Šiemet prieškarinės de
monstracijos parodė aiškų 
darbininkų klasės atbudimą 
ir pakairėjimą. Komunis
tų Partijos įtaka masėse 
daug didesnė. Bendras dar
bininkų klasės frontas prieš 
valdžią daugiau prigijęs. 
Gynimas Sovietų Sąjungos 
nuo imperialistinių plėšikų 
užkariavęs plačias darbinin
ku ir darbininkiškos inteli-

SHANGHAI. — Čia pra
nešama, kad Mandžurijoje 
prasidėjo nauji platūs bruz
dėjimai prieš Japonijos plė
šikus. Sukilimai eina pieti
nėj Mandžurijos dalyj, tose 
vietose, kurios buvo senai 
“numalšintos.” S u k i 1 imo 
ženklai pasirodė net paties 
Mukdeno priemiesčiuose. Ja
ponijos valdžia skubiai 'pa
siuntė karinius laivus * į 
Newchwang distriktą mal
šinimui sukilimo.

gos organizatorius, tebelai-I gentijos mases, 
komas kalėjime “del tyrinė
jimo.”

Du Veteranų Kūdikiai 
ant Mirties Patalo

WASHINGTON, D. C.— 
Gautas pranešimas iš vete
ranų kempės,' kad dar du 
kūdikiai randasi'ant mirties 
patalo. Jie miršta nuo ga- 
zo. Pereitą sekmadienį nuo 
gazo, mirė dviejų metų, duk
tė Manno, kuris atmaršavo 
iš Monnesen, Pa. Policijos 
mestos gazinės bombos į ve
teranus pereitą “kruvinąjį 
ketvirtadienį” p r i t roškino 
kūdikius ir suėdė jų jaunus 
plaučius.

Šaukia Kariuomenę 
prieš Angliakasius

TERRE HAUTE, Ind. — 
Šerifas Dreher reikalauja 
gubernatoriaus, kad atsiųs
tų kariuomenę sulaužymui 
Dixie Bee kasyklos darbi
ninkų streiko. Bet mainie- 
riai laikosi tvirtai ir masi
niai’ pikietuoja kasyklą. 
Kartais pikietas pasiekia 
ikį 4,000 mainierių.

I Žemiau paduodame trum
pus pranešimus apie prieš
karines demonstracijas iš 
kai kurių atskirų miestų:

New York.—Apskaitoma, 
kad demonstracijoj dalyva
vo iki penkių dešimtų tūk
stančių.

Chicago, Ill.—čia rugpj. 
1 d. buvo dvi demonstraci
jos—viena šiaurinėj miesto 
dalyj, o kita—pietinėj. Šiau
rinėj dalyj buvo iki 10,000 
darbininkų, o pietinėje apie 
penkis tūkstančius.

Milwaukee, xWis. — Prieš
karinėj demonstracijoj ir 
prieš mįesto kruviną; social- 
fašistų t valdžią dalyvavo

LIGOS PRADEDA SIAU
STI TARP VETERANŲ

JOHNSTOWN, Pa. — Vis 
daugiau ir daugiau vetera
nų pradeda susirgti. Ne
švara ir stoka maisto pra
deda atsiliepti ant žmonių 
sveikatos. Jau pasirodė su
sirgimas karštlige.' į h P

o®

Tuscon, Ariz. — Arizonos 
valstijoj buvo laikomi trys 
masiniai prieškariniai susi
rinkimai.

Newark, N. J.—New Jer
sey valstijoj buvo eilė prieš-

tersono susirinkime, penki

‘Lindene ir t. t.
New Haven, Conn. — De

monstracijoj dalyvavo iki 
i trijų tūkstančių darbininkų.

Evansville, Ind. — Čia 
prieškarinėj demonstracijoj 
dalyvavo 2,500 darbininkų.

Stamford, Conn.’ — Čia 
buvo nepaprastai skaitlinga 
demonstracija, kurioje, da
lyvavo apie tūkstantis dar
bininkų.

Waukegan, Ill.Waukegan, Ill. — šeši 
šimtai darbininkų čionai su
laužė policijos terorą ir at
laikė demonstraciją.

Birmingham, Tenn.—Pie
tinėse valstijose taip pat 
buvo laikomos prieškarinės 
demonstracijos. Šiame mie-

Sakoma, kad Waters
Bėgs nuo Veteranų

čia 
kad

JQHNSTOWN, Pa. 
gautas pranešimas, 
“komandierius” Waters, po 
apsilankymo pas Maryland 
valstijos gubernatorių Rit
chie, pradėjo kalbėti apie 
likvidavimą visos veteranų 
kempės. Jis patariąs eks- 
kareiviams iškrikti ir grįžti 
namo. Betgi čionai esanti__.^ 
jo agentai nenori tikėti, kad 
Waters šitaip begėdiškai 
pasielgtų.

Faktas gi yra, kad Wat
ers jau senai pardavė eks- 
kareivius. Jis visai nė akių 
neparodė pereitą ketvirta
dienį, kuomet Washingtone 
kariuomenė terorizavo vete
ranus. Jis orlaiviu laksto, 
iš miesto į miestą. O kur 
jis gauna pinigų padengi
mui lėšų, tai didelė misteri-' 
ja.
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ste, nepaisant baisaus tero- Privertė Valdžią PallUOSUOt 
ro, keturi šimtai darbininkų 
dalyvavo susirinkime.

Cincinnati, O. — Prieška
rinėj demonstracijoj dalyva
vo tūkstantinė minia dar- 
biinku.

Duluth, Minn. — Du tūk
stančiai darbininkų dalyva
vo demostracijoj.

18 Veteranų

Kapoja Algas Del 
9,000 Darbininkų

Fosteris Šaukia: Darbi
ninkus prieš i; Jerorų

Komunistų Partijos kandi
datas į prezidentus, drau
gas William Z. Fosteris, iš
leido pareiškimą- į Ameri
kos darbininkus, kuriame 
jisai šaukia Amerikos, dar
bininkus kovai prieš fašiz
mą, prieš terorą, prieš ka
rą. Visi darbininkai turi 
atsakyti Hooveriui protes
tais ir griežta kova. ,

NUSIŽUDĖ DVI 
SESERYS

MONTCLAIR,. N. J. ~ 
Čionai gazu nusižudė dvi 
senmergės seserys—Mary ir 
Edith1 Hingham. Saužudys- 
tės priežastis nežinomą.

(
l

- ATLANTIC CITY, N. J.— 
Čionai butelių dirbimo bo-

penki tūkstančiai darbinių- saį nukapojo algas visiems 
kų. . ‘ ’ 'T 1 ‘ '

M i n n e a p olįs, Miųn. —
Prieškarinėj demonstracijoj 
dalyvavo 6,000 darbininkų. 
Gi visam aštuntam (Minne
sota) distrikte buvo laikoma 
70 prieškarinių demonstra
cijų bei mitingų.

Buffalo, N. Y.—čia prieš
karinė demonstracija įvyko 
Convention Hall svetainėj'. 
Kalbėjo drg. Fosteris, daly
vavo iki 4,000 darbininkų.

Boston, Mass. — Boston 
Common aikštėj susirinko 
trys tūkstančiai darbininkų 
ir pasisakė prieš naują ka
rą ir už Komunistų Partijos 
programą. c'

Ironwood, . Mich. — Ko
vingoj prieškarinėj demon-

darbininkams. N u k i r s ta 
nuo 10 iki 16 nuoš. Smūgis 
užduotas del devynių tūks
tančių darbininkų.

Policija Ištaškė Darbininkų 
Demonstraciją

OTTAWA, Kanada. — 
Rugpjūčio 2 d. čionai dar
bininkai surengė demonstra
ciją prieš valdžios terorą ir 
už pašalpą bedarbiams. Bu
vo pasiųsta delegacija pas 
Kanados premjerą Bennett 
priduoti darbininkų reikala
vimus. Bet policija padarė 
kruviną puolimą ant darbi
ninkų, demonstraciją ištaš
kė buožėmis ir suareštavo 
keturioliką draugų. . , ,

WASHINGTON, D. C.— 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas laimėjo svar
bų mūšį prieš valdžią. Aš
tuoniolika veteranų buvo 
suareštuota ir laikoma išde- >JK 
portavimui. Tarpe jų buvo 
d. Levine, “Daily Workerio” 
manadžeris, kuris buvo vie
nas iš veteranų vadų Wash
ingtone. T.DA. pasiuntė du 
advokatu veteranus ginti 
teisme. Teismas buvo pri
verstas visus tuos veteranus 
paliuosuoti. Valdžia sukim
šo visus į vežimą, išvežė už 
Columbijos distrikto sienų 
ir paleido.

Hooverio Valdžia Išteisino ' 
žmogžudžius

WASHINGTON. — Val
džios “džiūrė” išteisino poli- 
cistus, kurie nušovė vetera
ną Jušką ir mirtinai pašovė 
Carlsoną. To tik ir buvo 
galima laukti iš Hooverio 
kruvinosios valdžios. Bu
deliai budelių juk niekada 
nepasmerkė ir nepasmerks.

■(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam puslapyj)
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Prie Vinco Juškos Kapo

Vienas Chicagos menševi
kų lapo žmogus rašo, kad jis 
buvo nuėjęs pas Smetonos 
Kruvinojo Gedemino ordenu 
apkarstytą Elijošių — užsi
dariusio Universal' State 
Banko prezidentą—kuris se
kamai pareiškęs:

. . .nuo SLA seimo Chicago- 
je tam tikri* jo (.supraskit, Eli- 
jošiaus) priešai agitavo ’prieš 
banka ir stengėsi jam pakenk
ti..: * 1 'l ‘ '

Vincas Juška, lietuvis darbininkas, buvusio pasaulinio 
karo veteranas, nužudytas Washingtono policijos liepos 
mėn. 28 d., tapo palaidotas Arlingtono kapinyne, Wash
ingtone. Palaidotas, kaip sako, “su visa garbe.” Palai
dotas tarpe “garbingųjų” šios šalies vyrų, su militąriniu 
pagerbimu.

Jeigu iki šiol dar kam nors nebuvo pakankamai aiškus 
išnaudotojų klasės hypokritiškumas ir podraug žiauru
mas, tai šis nuotikis jau ir tam turėt atidaryti akis. Ką; 
gi tas vįskas reiškia? M-

Vincas Juška buvo bedarbis, neturėjo kuo išsimaitinti. 
Jis įstojo į Buvusių Kare Darbininkų Kareivių Sąjungą 
(Ex-Servicemen’s League) ir vėliau numaršavo podraug 
su tūkstančiais kitų tokių, kaip jis pats, į Washingtona 
reikalauti to, kas buvo jam, kaipo buvusiam kareiviui pa
žadėta,—bonų. Išnaudotojų klasė atsisakė išpildyti Juš
kos ir .tūkstančių tokių, kaip jis, reikalavimą. Išnaudo
tojų valdžia, Hooverio valdžia, pagaliaus nusitarė pajėga 
išmesti iš paties Washingtono visus alkanus ex-kareivius. 
Policija užpuolė. Pradėjo daužyti galvas, gainiodama al
kanus .Veteranus. Kuomet Juška ir kiti jo draugai, ma
tomai, pasipriešino žvėriškam policijos darbui, jis buvo 
ant vietos nušautas. Kiti sužeisti. Hooveris, pagaliaus, 
pašaukė federalinę armiją, kuri dabaigė vykinti tai, ko 
policija negalėjo. Ištaškė visus ex-kareivius, sudeginda
ma jų paliktus daiktelius. ( ■

Taigi Vincas Juška krito nuo šūvio išnaudotojų klasės, 
kurios interesus jis gynė 1917-1918 metais. Tai papras
tas, jau gerai žinomas, buržuazijos atsilyginimas su tais, 
kurie gina jos interesus! Kurie net gyvybes pasiryžę 
aukoti; gynimui išnaudotojų reikalų.

Bet tai dar ne viskas! Ex-Kareivių Darbininkų Sąjun
ga Chicagoj, sutinkant Vinco broliui . Kaziui, nusitarė par
traukti? Juškos kūną į Chicagą ir ten palaidoti, kaipo sa
vo draūgą, kaipo savo klasės karžygį, kritusį nuo kapita
listinės; rankos paleisto šūvio. Buržuazija, su Hooverio 
valdžia;priešakyje, ir čia pasielgė bjauriai: ji nedavė iš- 

•gabenti’ iš Washingtono Juškos kūną. Ji pati, girdi, pa
laidos ^ušką su garbe, ką ir padarė. L ri -j .

Kodėl tas viskas? Todelei, kad buržuazija žinojo; jog, us, hkviduotas, tai uepozi- 
laidojant Vincą Jušką Chicagoj, būtų išsijudinę kelios de- goriai atgaus 30 nuos. savo 
šimtys^ jei ne šimtai tūkstančių darbininkų ir ex-karei- pinigų...
vių; būtų iškėlę nepaprastai didelį protestą prieš Hoovė- --------
rio bado valdžią, prieš reakciją, prieš visą kapitalistinę Jįg Žmones Baigia

f Nusišnekėti
" I ' $

Kas tie priešai? Nepasa-1 
koma. Bet reikia suprasti,'! 

. kad jais bus niekas daugiau, 
kaip pažangūs Chicagės 
darbininkai, kurių atsto
vams minėtam seime polici
ja ir mušeikos galvas skal
dė. Policiją šaukė (įsakius 
Gegužiui) Stungis, minėto 
banko darbininkas. Tuč
tuojaus po to, kuomet Stun
gis pašaukė policiją ir mu
šeikas, kiek mes žinome, vie
nas asmuo buvo nuėjęs pas 
Elijošių, ;
suvaldyti Stungį, bet Elijo-

inarchistų lyderį—ar ne Vo
kietijos social-demokratai? 
Prieš ką tas buvo mobilizuo
tas frontas, ai* ne^ prieš ko
munistus? Kuomet von Pa- 
penas pasiskelbė diktato
rium ir komunistai šaukė 
darbininkus stoti į generalį 
streiką, kas tani pastojo ke
lią, ar nė Vokietijos social
demokratų lyderiai!, Šitie 
faktai labai gerai žinomi 
kiekvienam, kuris turi siek 
tiek sensb arba kuris nėra, 
•politiniai Visiškai nusibank
rutavęs,

Ir, delei to Vokietijos so- 
ęial-demĮokratai smunka. Su 
kiekviena diena dalis darbi
ninkų, pamačiusių savo va- 
dų-socialfašistų darbelius, 
meta partiją ir stoja į Kom
partiją. Nors Grigaitis at
vejų atvejais buvo Vokieti
jos Kompartiją subankrūti
nęs, palaidojęs, tačiaus ši 
partija šiandien yra stipres
nė, negu kada nors. Perei
to sekmadienio rinkimai pa
rodė, kad Vokietijos Kom-

Vokietijos socialfašistai bū
dami valdžioj per 13 metų 
privedė Vokietiją prie kra
cho. Jei\1929 m. žiemą vi-' 
soj Vokietijoj buvo 1,700,- 
000 bedarbių, tai 1930 me
tais jau 3,000,000; 1931 m. 
5,000,000 ir šiais 1932 m. 
žiemos metu buvo apie 7,- 
000,000 bedarbių. Dirban
čiųjų uždarbis sulyginus su 
1927 m. įvairiais “bėdos 
įstatymais” sumažintas ant 
40-60%, bedarbiams pašalpa 
sumažinta 40-50% ir dau
giau. Negaunančių jokios 
pašalpos sulig1 valdžios sta
tistikų siekia 885,000, bet 
tikrenybėj yra virš 1,000,- 
000. Socialfašistai, būdami 
vienoj sąjungoj su buržua
zija, lieja krokodiliškas aša
ras, staugia išalkusių vilkų 
balsais del krizio ir visas 
krizio sunkenybes verčia 
ant darbininkų sprando. So
cialfašistai, tie darbininkų

sikartoja kasdien. Nėra tos 
dienos, kad nebūtų keletąs 
revoliucinių darbininkų už
muštų ir keletos dešimčių 
sužeistų.

Bet auga ir antifašistinis ...... .
frontas. Kompartijai vado- ]<e 6 d. rugpjūčio, kad pasi- 
vaujant visur .organizuoja-Įšokti prie geros orkestros, kū
mos “Kovos Sąjunga prieš'irią veda Al. Potsos.* Net ka- 
fašizmą” grupės, į kurias' talikiškas jaunimas 
įeina komunistai, socialde-' tenai būti.
mo'kratų partijos n a r i a i

Dvfeją Dienų Piknikas

Southbostoniečiai stebėtinai 
daug rengiasi važiuoti į Aps
kričių bendrą pikniką, rugpj. 
6-7 dienas, Montello, Mass. 
Jaunimas rengiasi būti pikni-

rengiasi

n ..... . ,< • Senesnieji važiuosime nedė-darbmmkai ir bepartimai. .... .T . 1 . boję, 7 d. rugpjūčio, nes tenai
kalbės, draugė K. B. Karosie- 
nę ir 
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J tą “Kovos Sąjunga prieš 
fašizmą’ ’ socialdemokratai raugas James W. Daw- 

i. kuris yra

patardamas jam i partijos balsai paaugo 687,-

šius piktai išbarė minėtą as- ! - - 
menį. Po to, tik aišku, Eli- 024,454.
jošius negalėjo tikėtis turėti 
tarpe pažangesnių darbinin
kų sau prietelių. Elijošius, 
beje, su kitais stambesniais 
biznieriais daug kartų ban-J 
dė “užduoti smūgį” ir viė- 
tiniam komunistu dienraš
čiui : “Vilniai,” bet išėjo'at- 
bulali '

Prie progos, beje, tenka 
pastebėti, kad pasak tų pa
čių “Naujienų” pranešimu, 
jei Universal State 'Bankas

įdėtų pinigų...

641, kuomet social-demokra- 
tų partija nusmuko ant

Ir s o c i a 1 - d e m okratai 
smuks. Tai neišvengiamas 
jų likimas!

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

sistemą! x 1
Todėl Vinco Juškos kūnas palaidotas “su garbe” Wash

ingtone. Brutališkai nužudžiusi, išnaudotojų, klasė pas
kui laidoja darbininką “su garbe!” Ar reikia bjauresnio 
ir niekšiškesnio apgaudinėjimo? Ar rasite kur didesnę 
veidmainystę ?! *

Nors buržuazija palaidojo Vincą “su garbe,” nors lai
dotuvėse nebuvo prileista dalyvauti Juškos draugams—

Chicagos menševikų gene-, 
r olas be armijos ir vėl pri- 
pyškino porą špaltų apie 
Vokietiją. Jis ir vėl suran-

. t štai “ėmė atvirai talkinin-
ex-kareiviams darbininkams; nors jo kūnas faktinai bu-1 kauti monarchistams ir fa- ’ 1 1 1 • • 1 1 1 • 1 1 • 1 — 'vo pavogtas nuo darbininkų tuo tikslu, kad su juo, kūnu, 
palaidojus tą niekšystę, kurią buržuazija papildė, tačiaus, 
mes sakome, kad buržuazija savo tikslo nepasiekė. Dar
bininkų širdyse, ex-kareivių mintyse Juška tebegyvena. 
Juška pasiliks darbininkų ir eks-kareivių atmintyje, kai
po karžygis, kritusis griežtoj kovoj tarpe kapįtalistų-iš- 
naudotojų ir darbininkų.

Washingtone iki šiol buvo nežinomo kareivio kūnas, 
šiuo tarpu darbininkai turės žinomą, kuris kiekvienam 
sakys, jog tik griežta kova, tik vieninga, revoliucinė, kova, 
'darbininkai ir ex-kareiviai galės laimėti iš kapitalistų 
žmoniškesnes gyvenimo sąlygas ir, pagaliaus, nušluoti 
pačią kruviną išnaudotojų sistemą, jos vietoj įsteigiąnt 
darbininkų ir farmerių valdžią.

Jušką kapitalistai nužudė. Jo kūną pavogė, “su garbe” 
palaidojo. Bet alkanų darbininkų mintyse Juška gyvuos!

f Kita Hooverio Polici jos Auka
Vos 'spėjus palaidoti Vincą Jušką, kaip štai numiršta 

kitas ex-kareivis, Erikas Carlson, kurį Hooverio policija 
brutališkai sužalojo ir pašovė Kruvinąjį / Ketvirtadienį. 
Erikas.Carlson buvo švedų tautybės, darbininkas, 38 me
tą amžiaus.s Jo istorija beveik ta pati, kaip ir Vinco 
Juškos. • .

Tuo pačiu sykiu Juškos ir Carlsono šovikai-policijan- 
tai, tik natūralu, tapo išteisinti. Jie, girdi, nužudę ši
tuos veteranus “savęs apsigynimui.”

Washingtono policija, ir “darbo” departmentas dar lai
ko visą eilę veteranų, kuriuos suareštavo tuojau po tai 

i skerdynei/ Tūlus suimtuosius, jų. skaičiuje ir Leviną, 
jau paleido, dėka protestam ir reikalavimam iš darbinin- 
lį. organizacijų. •

Kiekviena darbininkų organizacija—darbo unija, kul
tūrinė ir pašalpos draugija, kuri dar nępasiuntė protesto 
prieš brutališką pūdymą ir persekiojimą .veteranų, priva
lo tai kuogreičiausiai padaryti. Siuskit telegramą pre
zidentui Hooveriui.

Reikia ruošti masiniai mitingai, protestuoti prieš žve
jiškus išnaudotojų klasės žygius.

šizmą,” Kopiunk 
vadovaujant, spi 
revoliucinis prole tariatas: 
del artėjančių sprendžiamų! 
mūšių su buržuazija už So-' 
vietų Vokietiją.

Birželio 26 d., įvykusioje 
Hamburge “Kovos Sąjunga 
prieš fašizmą” konferenci- 

klasės provokatoriai, ginda-Į joj dalyvavo 1719 išrinktų 
mi savo kaipo kapitalistų ir i delegatų,jų didelė dalis buvo 
buržuazijos reikalus, išauk- bepartiniai ir 190 socialde

mokratai darbininkai. Lie- 
bandas, kurios šiandien da- pos 10 d. Berlyno-Branden- 
ro su pagalba socialfašisti- burgo - Lauciegrencmąrko 

v.... • Q i m rv n

Įėjo Vokietijoj hitlerines

darbininkai eina prieš’Savo son (juodveidis), kuris yra 
vadų (socialfašistų) nprą? Komunistų Partijos kandidatas 
Į “Kovos Sąjunga prieš fa- į leitenantus - 'gubernatorius 

Massachusetts valstijoj. Prie 
■ to, bus dar dainų ir muzikos. 1

Nedėlios ryte, 11 vai., nuo 
1376, Broadway, išeįs busas. Vi
si būkite laiku. Tikietas už 
busą į Montello ir atgal 85c.

Kaip City Point Byčiuose Atsi- 
rado Shark 

\

"Liepos 29 d., 9 vai. ryte, 
mes tik 4 moterys buvome L 
Street moterų maudynėj. Ta
da darbininkas, valydamas 
šiukšles, pamatė pusgyvę žu
vį ir išgriebė su grėbliu. Tai 
bu\£) paprasta žuvis, sverianti 
apie 8 svarus. B.P.D. Life . 
Guard pasiėmė ir nusivežė.

nės policijos viešus ir slap- rajonų “Kovos Sąjunga 
tus puolimus ant revoliuci- prieš fašizmą” konferenci

joj įvykusioj Berlyne, ku
rioj kalbėjo drg. Telman, Už valandos laiko, maudy- 
dalyvavo 1,500 rinktų dele- nių lankytojų buvo virš 100. 
gatų, jų tarpe 954 beparti- Ateina policįstas ir paveikslų 
niai ir 132 socialdemokratų ėmėjas. B.P.D. Life Guard 
partijos nariai darbininkai, sugrąžina tą žuvį, nutraukia 

Kovos Sąjun- *10lS Pave’kslus ir susirinkusių

nių darbininkų ir jų organi
zacijų. Nuo š. m. sausio 1 
d. iki liepos 13, Visoj Vokie
tijoj nuo Hitlerio fašistinių 
bandų buvo 80 revoliucinių 
darbininkų užmušta. Ir kas 
toliau, puolimai daromi vis 
dažniau ir didesniam maš
tabe. Vien tik 10 liepos vi
soj Vokietijoj ! nuo hitleri
nių bandų puolimų buvo 17 
užmuštų ir : 191 sužeistas. 
Liepos 17 dieną, Hitlerio fa
šistinės bandos suvažiavę iš 
Š 1 e s v i n g o, Holšteino ir 
Hamburgo į Altoną, skai* 
ciujė apie 5,000, demons
truodami Altonoj po darbi
ninkų kvartalus padarą su 
pagalba socialfašistinės po-

B.P.D. Life Guard

J. M. š-UI, Syracuse; N.' 'Y. 
■.—Rašinėlis “Stebukladarys” ne
tinka-: nei tai juokas, j nei rim
tas, dalykas. Draugas galite ra
šytų todėl kviėčiame raši
nėti dalykus, surištus su gy
venimu. Rašinėlį grąžiname.

MŪSŲ BENDRADARBIAM: 
Daugelis draugų, galinčių raši
nėti, nedirba. Neėikvokit laiko 
veltui, draugai. Be dalyvavimo 
kovose už bedarbių reikalus, L .
skaitykit naudingas knygas ir licijos puolimą ant darbinm- 
rašinėkit dienraščiui žinučių ir kų. 
straipsnelių. Geriau 
trumpiau, bet dažniau.

> ir susirinkusių 
žiūrėtojų. Paskiaus paskelbia 
kapitalistiniuose laikraščiuose, 

j kad sugavę piktą, bjaurią žu- 
ivį, sharką, sveriančią apie 20 . . 
išvarų.- Nepasakė to fakto, 
■ kad su grėbliu ištraukė tą žu- į >

Liepos 24 d., “ 
ga prieš fašizmą” konferen
cija įvyksta Karaliaučiuj. 
Visoj Vokietijoj priešfašis- Į 
tjnįs judėjimas auga, ypač;| 
i;ęikia pažymėti, kad social-: 
demokratų partijlos nariai' 
darbininkai*, matydami savo j 
vadų (socialfašistų) parda-j Gąždinančiai rašo: Kaipvauų (sociaiiasistų; parua-
vingumą buržuazijai, meta , Pay°jhiga maudytis City Point 
juos ir stoja po Komparti- byčiuose. ,
jos vėliava, nes jie įsitiki
na, kad tik Komunistų Par
tija yra vienintelė darbinin
kų partija, kuri stovi ant

> Pasigirdus pirmiems tikro marksistįnio-leninisti- <
rašykit šūviams iš fašistinių bandų nio pagrindo ir kuri per 
Tuo la- eilių, socialfašisto Severin- proletariato diktatūrą,

biau pasitarnausit pačiam dien- g0 policija kartu su hitleri- triuškinus buržuaziją, kaipo 
da, kad Vokietijos Komuni- rašČiui ir visiem skaitytojam.

su-

Mat, čia darbinin
kai maudydamiesi, nepadaro 
niekam biznio. Todėl reikalin
ga juos išgązdinti kokiu bau
bu, kad važiuotų į kitus by- 

! čius ir darytų biznį.
K. B-nė.

šistams...” Išrodo, kad tas 
žmogus klajoja, jeigu jis dar 
šiandien zaunija tokias 
kvailybes. Kiekvienas, se
kąs kiek tiek Vokie tijos pa
dėtį, šiandien puikiai mato, 
kad tos šalies komunistai be 
atvangos fiziškai kovoja su 
fašistais. Beveik nėra tos 
dienos,. kurią nebūtų nužu
dytas mažiausiai vienas ko
munistas. Kruvina kova vi
rė ir tebeverda visuose. in
dustriniuose Vokietijos cen
truose; kova tarpe hitleri
ninkų, fašistų ir komunistų. 
Von Papeno valdžia ir kiti 
monarchistai matė ir tebe
mato mirtiną savo priešą tik 
komunistuose. Jinai fašis
tus remia ir su jų pdgelbd 
galabija komunistus. Na, ir 
atsiranda tokis asmuo, kai 
Grigaitis, kuris šiandien 
bando įkalbėti, kad komuni
stai “talkininkauja” fašis
tams!

Tai Chicagos social-fašis- 
tų tėvas skelbia tam, idant* 
pateisinus, smunkančius sa
vo sėbrus social-dęmokratus 
del jų bjaurių žygių. Nes 
social-demokratai, Grigai
čio bičiuliai, yra,tais, kurie 
rėmė ir teberemia fašistus ir 
monarchists. Aškiau, ne
gu Lietuvos social-dėmokra- 
tai perversmo laikų (1926) 
rėmė smurtininkus, smeto-. 
ninius. Kas balsavo už, Ųin- 
denburgą—fašistų ir mo-

600 DARBININKŲ 
STREIKUOJA

High Point, N. C. — 
Adams Hosiery dirbtuvės 
darbininkai nutarė tęsti 
streiką už savo reikalavi
mus. Kovos lauke randasi 
šeši šimtai mezgėjų.

klases aplamai ir sutvers 
beklasinę visuomenę — ko
munistinę visuomenę. Sov. 
Sąjunga pavyzdis visam pa
saulio proletariatui.

Lai gyvuoja Sovietų Są- 
nematytais pasaulyje tem-pun£a- 
pais stato socializmą-komu- - j 
nizmą. Sov. Sąjungos pro- Spalis! 
letariatas antram penkine-; 
tyje (1933-37) panaikins1

niais banditais pradėjo šau- klasę, įvykdins gyvenimai!
(dytį į darbininkų butus, kur komunistinę santvarką.
.per atdarus langus buvo iš-j Rusijos proletariatas, są- 

jugoj su vargingais valstie
čiais, Kompartijai vadovau-Į 
jant, sumušė buržuaziją ir.

per atdarus langus buvo iš
kabintos raudonos vėliavos. 
Per tą kruviną policijos ir 
fašistinių bandų puolimą ta
po 14 darbininkų užmuštų 
ir 56 sužeisti. Tokie kruvi
ni Hitlerio bandų su social
fašistinės policijos pagalba 

I puolimai ant darbininkų pa-!

Lai gyvuoja pasaulinis

B. Ainis.

■ v'

I ;
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Vokietijos darbirtinkų bendras frontas prieš fašistus. Reichstago rinkiniai, kuriuose už Komunistų 
Partijos kandidatus paduota 5,278,094 balsai, darbininkų kovos frontą labai sudrūtino.
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626 Woodward Avenue
O. Bever.

rinkti visus tuos nurody
mus, tai veikiausiai pasida
rytų šimtai lapų del kiek
vienos kompartijos, kaip 
tai del Vokietijos, Čecho- 
slovakijos, Francijos, An
glijos ir Jungtimi^ Valstijų 
Komunistų Partijos—būtų 
storos knygos. Vienok vi-1 
sos europos kompartijos iki!

rius, o prie stalo, prie durų į pat paskutinių laikų atlie- 
atliekamas užregistravimas1 ka svarbiausi verbavimą 
norinčių naujų narių įstoti masiniuose susirinkimuose, 
į partiją. Tam iškalno jau Suprantama, kad tokiu bū- 
yra paruoštos blankutės su du atliekamas verbavimas, 

' tekstu ir. reikia tiktai pasi-, kaipo išvada, negali suteik- 
rašyti vardas ir antrašas bei! ti to, kas yra reikalaujama: 
nurodyti darbavietė. Šis' paprastai daug pareiškimų 
pavyzdys Europos kompar-i paduoda praeiviai žmonės 
tijų verbavimo parodo, ant1 po įtaka agitacijos iš kal- 
kiek dar yra užsilikusi lie-1 bėtojo pusės ir pasekmėje, I
kana nuo senųjų socialde- į partija pasipildo naujais :jos tjlpo • Ruopų vaIdybos tu_

(Tąsa)
Viena iš priežasčių kom

partijų narių fluktuacijos 
yra taipgi praktikavi
mas naujų narių verbavi
me : paprastai verbavimas 
atliekamas susirinkimuose, 
kur geriausi partijų kalbė
tojai pasako karštas prakal- 

* bas, kviesdami naujus na-

r

McKees Rocks, Pa.

Po Nepaprasto Suvažiavimo.

APLA Nepaprastas Suva
žiavimas, kaip žinoma, įvyko 
liepos 1-2, 1932 m. Tai buvo 
skaitlingiausias APLA suva- 
žiavimas-seimas. Dalyvavo 64 
delegatai. Su Centro Komite
tu viso susidarė 70 sprendžia
mu balsu.

drai dirbsime, tai ir pasekmes 
geresnes turėsime. Lai nesi
randa nei vienos kuopos vajuj 
nedalyvaujančios.

J. Gasiunas, 
APLA Centro Sekretorius.

Draugiškai ir nuodugniai 
aptarta APLA su LDS vieny
bės klausimas ir galų gale nu
balsuota. Balsavimo pasek
mės sekamos: 50 balsų už vie- J 
nybę su LDS ir 20 balsų prieš 
vienybę. Vadinasi, daugiau 
kai du trečdaliai pasisakė už 
vienybę.

Nepaprasto seimo protoko
las jau tilpo organo “Laisvės” 
No. 166, už liepos 14 d. Taip
gi ir seimo priimtos rezoliuci-

mokratijos partijų. Gi Ko- Į nariais dideliame skaičiuje 
munistų Internacionalo di- praeiviais ir tankiai nepas- 
rektyvos del verbavimo nau- i toviais elementais. Del so
jų narių užtektinai yra aiš- ’ cialdemokratų partijų to
kios. Jos kategoriškai rei-,kie nariai atatiko, nes jos 
kalauja pernešti centrą nau- nuo savo narių nereikala- 
jų narių verbavimo į darba-jvo veikimo; joms reikalingi 
vietes, prie to padarant, nariai, egzistuojanti tik lai- 
verbavimą kasdieniniu dar-!ke pravedimo rinkimų kam- 
bu kiekvieno partijiečio, I panijų. Del kompartijų 
privalančio išnaudoti kiek-. klausimas narių augimo sto- 
vieną tinkamą progą tam, vi visai kitaip,, komparti- 
kad agitavus dirbančiuosius jos privalo augti ne bendra- 
už kompartiją ir už įstoji- me narių skaičiuje, o pra- 
mą į jos eiles. Su ypatin- ’ moninių darbininkų skaičių- trą 
gu griežtumu tose direkty- jmi ir pirmoje vietoje stam- Apsvarstykite šį klausimą kuo- 

l pų susirinkimuose ir užsisaky
kite, 
ir

vose pabrėžiama, kad kiek- i bių pramonių ir pamatinių 
vienas partijos narys turi j industrijų darbininkų skai- 
nešti kasdieninę individua-! čiumi. Kompartijos parei- 
lę pareigą įtraukime į par- :ga atydžiai sekti pasikeiti- 
tiją darbininkų ir progre- mą savo narių sąstato ir 

’ šyvių valstiečių ir pirmiau- reguliuoti verbavimo darbą, 
šiai vadovų revoliucinių • koncentruojant jį del i už- 
masinių darbininkų ir vals- j kariavimo pamatinių pra- 

* tiečių išstojimų. Pamate j monių. Suprantama,. per
tų daugeli kartų pakartotų; nešimhs centro verbavimo į 
per Kominterną direktyvų, = pramonės centrus neturi 
Centraliniai Komitetai kom- sulaikyti verbavimą masi- 
partijų davė jau daug kar- i niuose susirinkimuose.
tų nurodymus. Jeigu su-j (T^sa Bus)

DRAUGŲ ŽINIAI
Smagu, kad prisiminus drau

gam apie
Drk. J. Intupas iš Sovietų Są- 

Laisvės” finansinius jungės rašo, kaip ten teisingai 
keblumus, matosi vis daugiau vedama teismai, be kyšių, be 

Dr. J. J.1 papirkinėjimų. Mes galime pa- 
spustelėjęs man 1 sigirti, jog “Laisvės” skaityto-

skambiij atsiliepimų.
Kaškiaučius, : a 
ranką, įspaudė žiupsniuką po- ! jų armijoje yra taip teisingų 
pierinių. Užklaustas, kokiems | draugų, kurie patys save moka 
reikalams, tarė “Maciau prane-i nubausti už prasikaltimus —- ir 
Šimuose, kad ‘Laisvutei’ ūZo-jdar už tokius prasikaltimus, už 
gai.^ Išvyniojęs iš ritiniuko J kuriuos joks teismas jų nebaus- 
suskaičiau $25.00.

Mažas miestelis Bridgewater, 
Mass., surengė išvažiavimą 
spaudos naudai ir, žiūrėkite, ko
kios pasekmės:

“Draugai! šį čekį $30 išda
linkite sekamai: $10 ‘Laisvei’, 
$10 ‘Daily Workeriui’ ir $10 
Komunistų Partijos rinkimų 
kampanijai.

Draugiškai, J. Kalvelis.”

Remia dienraštį kas kuomi 
gali. Varginga ūkininkė (far- 

zmerka) drg. K. Sinkevičiūtė ra

“Draugai:—‘Laisvės’ pikni
kui pasiunčiau 6 sūrius. Duo
kite man žinią, ar gavote juos, 
gal paštas sutrynė.”

< Sūriukus gavome čielus, nei 
V biskio nesugadintus. Juos par

davėme dar prieš pikniką už 
$2.60.

tų.

“Gerb. ‘Laisvės’ Red.! šiaip 
taip susitaupiusi siunčiu jums 
$6 už ‘Laisvės’ prenumeratą. 
Mūsų septynių metų vaikutis la
bai myli Lumbio piešinius, tai 
$1.00 aukoju, kad daugiau tilp
tų tų piešinių. Draugiškai,

O. Marozienė, 
Waterbury, Conn.”

Drg. Lumbiui; nė drg. Gilma- 
nui už piešinius “Laisvė” nei 
kiek neprimoka. Jie aukoja 
dienraščiui savo didelį darbą. 
Tačiaus klišių padarymas kai
nuoja gana brangiai. Doleru- 
kas aukų tam tikslui yra vieto
je.

Draugai! žiūrėkite, kad vi
suose mūsų parengimuose būtų 
Sovietų mineralinio vandens: 
BORJOM ir NARZAN. New 
Yorko apielinkėje tas vanduo 
naudojamas su. geriausiu pasi
sekimu. Reikalaukit jo iŠ “Lais
vės”. Del kainų rašykite. Pla
čiau apie tuos vandenis pasi-

“Gerbiamieji! Prisiunčiu už 
laisvės’ prenumeratą $6, o vie
ną dolerį tai užsimoku bausmės, 
kad į laiką neatsinaujinau pre- skaitykite skelbime, kuris telpa 
numerates.

Su pagarba,
B. Keža, 
Donora, Pa.”

retų tą numerį archyvan pasi
dėti ir reikale visada po ranka 
turėti delei reikalingų infor
macijų.

Taipgi reikia priminti, kad 
nepaprasto seimo dalyviai nu
siėmė paveikslus. Nuėmė d. 
Varnagiris. Puikūs paveikslai. 
Svarbu, kad kiekviena kuopa 
ir taipgi pavieniai įsigytų. 
Kaina už vieną paveikslą 75 
centai. Kurie norite įsigyti, 
galite rašyti Centro* Sekreto
riui. Kuopos taipgi per Cen- 

gali paveikslus įsigyti.

Su užsakymais siųskite 
reikalingus pinigus.

Kas Bus Toliaus?

Po seimo APLA veikia 
senovei. Seimas užtvirtino 
vienybę, tačiaus mes dar kol 
kas nesusivienijame. Tas klau
simas turės būt taipgi išspręs^ 
tas New Yorko ir Penna, ap- 
draudos departmentuose. To
dėl galutinas abiejų organiza
cijų susivienijimas dar gali nu-i^. 
sitęsti.

Todėl mūsų visų pareigos 
pasilieka tos pačios—darbuo
tis APLA naudai, jieškoti nau
jų narių, prižiūrėti, kad senieji j 
laiku užsimokėtų savo 
klės, kad nesusispenduotų, 
kad neišsibrauktų. Atydžiai 
perskaitykit APLA Centro Ko
miteto šio bertaininio posėdžio 
tarimus. Pamatysite, kiek 
daug darbo mes turime. Tik
tai reikia dirbti, o n,e miegoti.

Centro Komitetas, kaip ma
tote iš tarimų, skelbia trijų 
mėnesių vajų gavimui naujų 
narių. Vajus tęsis per spalio, 
lapkričio ir gruodžio mėne
sius. Naujiems nariams įstoji
mas nupigintas 50 centų ant 
pomirtinės ir 50 centų ant pa- 
šelpos. O 
stojantiems 
L.A., visai 
mokėti.

Prie šio vajaus turime jau 
iš angsto rengtis. Atminkime, 
kad reikia veikti sunkesnėse 
sąlygose, todėl daug daugiau 
’reikia dirbti. ; Dirbant betgi 
ir šiuo laiku galima gauti nau
jų narių.

Delei Lokalinių Draugijų.

APLA kuopos turi apsvars
tyti, kurios jų kolonijoj drau
gijos reikėtų įtraukti į APLA 
ir tuojaus turėtų pradęti veik
ti, kad tas draugijas- supažin
dinus su vienybės reikalu. 
Taipgi kuopų sekretoriai turė
tų tuojau pranešti Centrui tų 
draugijų adresus, kad ir Cen
tras galėtų prie jų 
išdėstyti, kokioūiis 
lokalinės draugijos 
dėti prie APLA.

Draugai, nieko nevilkinant 
tuojaus imkimės už darbo. 
Daugelis lokalinių draugijų 
norėtų prie nacionalių prisidė
ti, bet nežino sąlygų ir taip 
viskas tęsiasi, i

po

draugijoms prisidėti prie na- 
cionalių.
APLA Centro P. Komiteto 
Bertaininio Posėdžio Tarimai

C. P. Komiteto bertaininiš 
posėdis įvyko liepos 17, 1932. 
Visi C. K, nariai. į dalyvavo. 
Pirmiausia išmokėta pašalpos, 
pomirtinės ir kitos bilos. Iždo 
globėjai peržiūrėjo trimėnesinį 
raportą ir visą turtą ir surado 
viską tvarkoj. Perskaityta ke
turi paskiausių posėdžių pro- 

įtokolai ir vienbalsiai priimta.
Atsilankė buvęs Centro pir

mininkas F. Rodgers ir taipgi 
seimo rinkta komisija, kuri iš 
Rodgerio perėmė visą APLA 
Centro archyvą ir perdavė 
naujam Centro pirm. A. čel- 
kiui.

. Centro Komiteto nariai išda- . i ve raportus is savo veikimo.- 
Visi dirba pagal savo išgalės 
ir sug^ibumo. Finansinis ra
portas rodo: už bal., geg. ir 
birželį įplaukų — $5,069.33. 
Tuo pačiu laiku išlaidų— 
$4,603.12. Surasta, kad pini
gais ir nuošimčiais turtas pa
didėjo $760.52. Visas pinigi
nis turtas—$21,267.08.

Nutarta duoti d. Vileniškiui 
pirmą morgičių $2,200, atmo
kant kas mėnesis po $25. At
sikreipė Levine prašydamas 
$500. Nutarta duoti.

Svarstyta, kaip pritraukti 
lokalines draugijas prie APLA. 
Nutarta duoti didelių paleng
vinimų, kiek tik galima, kad 
draugijas pritraukus prie 
APLA ir joms pagelbėjus. Nu
tarta specialiai kreiptis prie 
tokių draugijų ir išaiškinti 
svarbą prisidėjimo prie nacio- 
nalių.

“Tiesa”-—APLA Organas 
r • .i > i

Kadangi pereitas seimas nu
tarė paimti “Tiesą” APLA or
ganu, U. ----  ----- ----- _ _ . .
Komitetas padarė sekama ta-1 • •APLA. Pirmininkas, 

A. Chelkis.

didelis tarptautinis piknikas, tikras balsavimas. Balsai bus 
kokio dar nėra buvę mūsų ap- po - 5c. Kuris laikraštis gaus 
ielinkėje. f 
rengiamas naudai 
laikraščių. Jį rengia visų tau
tų darbininkai, tai ir pelnas 
eis visų tautų darbininkų laik
raščiams.

duo- !

draugijų nariams, 
kolektyviai į A.P. 
įstojimo nereikia

kreiptis ir 
sąlygomis 
gali prisi-

šitas piknikas yra daugiausia balsų, tas gaus da- 
i darbininkų lį'tų pinigų.

Kaip matote, tai mes lietu
viai darbininkai turime auksi
nę' progą dalyvauti šiame pik
nike ir padaryti daug pelno 
mūsų laikraščiams. Tik mes 
turime gerai pasidarbuoti, kad 
galėtume parduoti kuo dau
giausia tikietų.

Mes galime gerai pasidar
buoti. Tik reikalinga gerų no
rų , ir pasišventimo. Padary
kime, kad mūsų lietuvių dar
bininkų laikraščiai užimtų pir
mą vietą Detroito darbininkų

j t

Mineraliniai Vandenys

Borjom

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

Kaina 40 centų už kvortinę bonką

Sovietų Kaukazo Šaltinių

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

Kaina 15 centų už puskvortį.

jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa 
garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 

šaltinių

Visi darbininkai jame turi 
dalyvauti, nes tai padarysime 
daugiau pelno mūsų laikraš
čiams—“Laisvei,” ‘Vilniai” ir- 
“Darbininkei.”
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427 Lorimer St;

Pikniko pelnas dalinamas 
sekamai. Kiekvienos tautos 
darbininkai turi pardavinėti, 
tikietus iš anksto. ,Už tuos ' 
parduotus tikietus pinigai da- pjknii<e 
linama sekamai: Tikietai par
siduoda po 16c. Už iš ankstoj 
parduotus tikietus po 5c. pa-.I x. . c• j. . . , . .t. v-v-. ; ciai gauna po 5c.silieka tos tautos laikraščiams, . j f ’ 1
kurios darbuotojai pardavė; 
lc. skiriama “D. Wbrkeriui” ir 
10c. Darbininkų Kempei.

Iš pelno, kuris bus padary-

APLA. PIRMININKO ŽODIS
APLA. atsibuvusiame 24 

seime, liepos 1 ir 2 dienas, 
1932: m., McKeės Rocks, Pa., 
F. Rodgers rezignavo iš Cent
ro pirmininko vietos, .tad aš 
likau išrinktas Centro, pirmi
ninku. Paimdamas pirmininko 
vietą stengsiuosi dirbti kuo 
teisingiausiai APLA. organiza
cijai ir laikytis tos linijos, ko
kią nustatė praeitas seimas.

Pirmas mano, atsilankymas į
Centro Pildomo Komiteto po- įag kempėje, bus paskirta se- 
sėdį, kuris atsibuvo liepos 17 ---- - 1 '----

! d., davė man patirti, kad Cen
tro Komitetas svarsto organi
zacijos reikalus šaltai ir tei
singai. O F. Rodgers praeita
me seime, prieš delegatus, C. 
Komitetą perstatė visai kito
kiu. Aišku, kad ta juoda dė
mė, kurią Rodgers norėjo pri
mesti Centro Komitetui, pri
klauso jam pačiam.

Kada F. Rodgers atėjo į 
praeitą Centro Komiteto posė
dį, tai pirmiausiai pareikala
vo, kad jam būtų išmokėta 
alga, o tik tada sakė atiduo
siąs dokumentus. Gi konstitu
cija reikalauja, kad pirminin
kui užbaigus tarnystę jis visus 
dalykus priklausančius organi
zacijai atiduoda savo įpėdiniui.. 
Bet Rodgers nesiskaito su kon- 
stitiicija ,nei kitomis organiza
cijos taisyklėmis. Jis visada 
statė save augščiau visko ir da
bar tą patį daro.

Kurios kuopos dar palaikė ’ 
Rodgerio pusę, 'tos turėtų pa
matyti jo saūmyliškumą ir už
sispyrimą. Tokio būdo žmd- 

tai* šiuo‘kiausimu“c. P. ne8aH atnešti nieko 8'ero

kamai: 35 nuošimtis “Daily 
Workeriui,” o 65 nuošimčiai 
bus padalinta lygiai visų tautų 
laikraščiams po lygią dalį.

Paskiaus bus kontestas, tam

Mes turime pardavinėti ti
kietus, iš kurių mūsų laikraš- 

Tuos tikie- 
tus galima gauti pas mūsų or
ganizatorius. Kitas dalykas, 
tai kiekvienas darbininkas tu
rime dalyvauti šiame piknike 
ir kitus kviesti, kad jame daly
vautų. Tad nepamirškime, 
draugai irxdraugės, rugpjūčio 
14 dieną. Visi būkime ir kitus 
raginkime tą dieną būti Dar
bininkų Kempėj.

Spaudos Patriotas.

EXTRA PRANEŠIMAS CONNECTICUT LIETUVIŲ
DARB. ORGANIZACIJOMS IR DRAUGAMS

HARTFORD, CONN. Komunistinės spau
dos naudai išvažiavimas, rengia visi liet darb. or
ganizacijų apskričiai. Įvyks rugsėjo-Sept. 18 d. 
1932. CHARTER OAK PARK, HARTFORD, 
CONN.

Visoj Conn, valstijoj, ant tos dienos niekas nieko ne
rengiate, bet orgąnizuokitės į spaudos pikniką. Orga
nizuokit busus, trokus ir kitokiais būdais.

RENGIAMA J VAIRI PROGRAMA:
; o

Kalbės A. Bimba, A. Tutenis, jaunuolis 12 metų am
žiaus, bet išgirskite,1 kaip nuosekliai ir energingai kal
ba ir kiti angliškai-ir lietuviškai. Dainuos visi šios val
stijos darb. Ichorai ir orkestros.

Pikniko Spaudos Komisija.

i rimą: ;
1. “Tiesa” organu tampa su j 

rugpjūčio 1, 1932. “Laisvė”!
Vilnis” bus taipgi pagelbė- j

Amerikos Lietuvių Organizaci 
jų Priešfašistinio Susivieniji 
mo Centro Komiteto Įplau 
kų ir Išlaidų už Balandžio 
Gegužes ir Birželio Mene 
sius, 1932 Metų
ĮPLAUKOS BALANDŽIO MfiN. 
d. St. James, N. Y., per A. 
Ciuberkj __________________
d., Palmyra, N. J. per A.

J. Strepes ------------------------
9 d. Brooklyn, N. Y. per “Lais

vę —
9 d. Luzerne, Pa., per C. Auš- 

trą ------------------------------
14 d. Nanticoke, Pa., per M.

Navasinskienę__
23 d. .Brooklyn, N, 

P. Višniauską_
30 d. Shenandoah, Pa., per A 

Žemaitį ----------------------- -

Jir
tojai ir veikiausia neatsisakys 

i patarnauti APLA., kaip ir iki 
šiol daug patarnaudavo.

2. Bendrai su APLA vajum 
taipgi skelbti vajų APLA or
ganizacijoj gavimui “Tiesai” 
skaitytojų.

3. Visos kuopos tuojaus tu
rėtų užsiprenumeruoti “Tie
są”, kad sekus oficialius 
APLA skelbimus.

4. Kuopos turi dėti pastan
gų užprenumeruoti “Tiesą” 
tiems nariams, kurie delei ko
kių priežasčių neišsigali užsi
prenumeruoti.

5. APLA nariams kaina me- I 
tams 50 centų, pusei metų 25 1 
centai. Kiekvienas narys, ku-, 
ris neskaito “Tiesos”, turėtų !• 
stengtis įsigyti. i

APLA Vajus Gavimui 
Naujų Narių

C. P. Komitetas nutarė 
skelbti vajų spalio, lapkričio, 
ir gruodžio menesiuose.’ Va
jus, bus vedamas sekamai:
į Pavieniams nariams) taip, 

kaip įr 1931—numažinąriia įs- dų nebuvo 
tojimąs 50c. pomirtines) ir 50 ‘ 
centų; pašalpos.

2. Specialiai kreipti atydą 
į lokalines draugijas. Priim
ti jas visai be įstojimo. ,

3. Centro Komitetas su Pir
mu Apskričiu vajaus laiku tu
ri skelbti prakalbų maršrutą 
Penn. valstijoj, ypatingai dar
buotis ten, kur nėra LDS ir 
APLA kuopų. Kitose valsti
jose pačios kuopos ir apskri
čiai tuo klausimu turi rūpintis.

4. Visi C. P. Kom. nariai 
ypatingai turi daug dirbti va
juj.

Visi draugai turėtų daug 
daugiau kooperuoti su Centro 
Komitetu, kad’gavus daugiau

7

8

per

1.00

10.00 i

10.00

2.00

5.00

5.30

37.50

Viso 70.80

Gegužės men. įplaukų nebuvo.

ĮPLAUKOS BIRŽELIO MĖN.

24 d., Inglewood, Calif., per
P. R'epečkų _____ ________ 208.30

IŠLAIDOS:

Balandžio ir (gegužes mėn. išlai

IŠLAIDOS BIRŽELIO MĖN.

Pasiųsta Lietuvon --------------- 208.30
Persiuntimas -------- - ------------ 5.00

Viso --------------------------------
SUTRAUKA:

Viso įplaukė per tris mėnesius
Balansas kovo mėn., 1932 m.

Sykiu —~--------------
Išlaidų per tris men. _

Lieka ižde ________ -
Sekr. J. Weiss, 
Iždin. S. Sasna.

sąlygų ir taip Komitetu, kąd’gavus daugiau Kugpjucio 14 dieną, 
Padekime toms naujų narių. Kuometįvisi ben-kers Kempėje, įvyksta

šioje dienraščio laidoje. Mes 
laukiame, ką Dr. Kaškiaučius 
pasakys apie tuos vandenis.

P, Buknys,

' a ; ' • '■ -...i • • ‘ i

213.30

279.10
192.30

471.40
213.30

258.10

DETROIT, MICH.
Svarbios Naujienos

DetroitieČiams
Rugpjūčio 14 dieną, Wor-

t labai

Kliubai, Restoracijos, Saldainių Krautuvės ir 
, Aptiekos Tuojau Reikalaukite Jo. ;

' Jį J * i ' ; t I ■ . k ■
? r ’ . ‘ f v ' M i' . '< \ t . i f

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.

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y,

Sovietų Mineralinius Vandenis Brooklyne po vieną 
bonką galima gauti: 

Pas K. DEPSĄ, GROSERNĖJE 
62 Union Avė., kampas Scholes St 

Pas P. MARČIUKAS, REJSTAURANTE, 
417 Lorimer St, Kampas Ten Eyck Street



Kam Jie Skleidžia Tokias Nesąmones?

Bus labai geras kalbė-

NEW YORKO APIELINKE

Rengia ALDLD II-tas Apskritys

(184-186)

GREAT NECK, N. Y. H

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI

Puikiame, dar naujame parke vadiname:

Koe- sus:

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai.
f

WILKES BARRE APIELINKE

piknike

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BOSTON, MASS.

BROOKLYNO AIDO CHORO

EI

Trekai išeis 10 kys- Ateikite yisi!

PHILADELPHIJOS APIELINKE

Piknikas Įvyks Nedėlioję,

4 d. Rugsėjo (September), 1932

E
E

E

E

E

S

E

E

Iš Akron kelias 
prie Bedford, te-

Tai bus puikiausia programa dailės žvilgsniu 
ir bus svarbių prakalbų, nes iš Brooklyno ten 
vyksta grupe kalbėtojų.

šistu
gerą tautieti, o pirmiaus bu
vusį komunistą, kuris ant virš-

Rengėjai.
(184-185)

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

pikniką.

15 Apskr. Kom. 
(184-185)

naujų narių.
Sekr. P. Kašarauskas.

(184-185)

Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 
Barre Piknike

VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA.
Bus puiki programa, kuri susidės iš prakalbų 

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

Mattapan Square, Mattapan.
(184-185)

Apskritvs žino 
kam ajikoti ir 
tarpininku ne-

Toliaus vie-

Didelis piknikas, kurį rengia 
Friends of Soviet Union, įvyks ne
dėliojo, 7 rugpjūčio, Nason’s, Four 

i. South Easton, Mass.

WATERBURY, CONN.
ALDLD. 28 kuopa rengia didelį 

pikniką su prakalbomis. Jis įvyks 7 
d. rugpj. (Aug.), Lietuvių Darže (už 
Lakewood). Pradžia 1 vai. po pietų. 
Bus gera muzika. Kalbės d. A. Bim
ba iš Brooklyn', N. Y. Jis yra vienas 

I iš geriausių kalbėtojų, tai daug pasa-

LDS.
k imas įvyks 4
New York Ave., Newarke, N. J., 8 v. 
vakare, 
vaukite

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

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas Įvyks 

pirmadienį, 8 dieną rugpjūčio (Aug.), 
šv. Jurgio svetainėje, 180 New York 
Avė., 8 vai. vakare. Visi nariai bū
tinai dalyvaukite, nes turime svarbių 
dalykų aptarimui.

EASTON, PA.
Didelis ir Linksmas Piknikas

Rengia Eastono Darbininkiškų Or
ganizacijų Bendro Veikimo Komite
tas nedėlioję, 7 d. rugpjūčio, Bush- 
kill Park. Piknikas bus vienas iš 
smagiausių ir Įvairiausių, bus gar
džių valgių ir gėrimų ir visokių pa
margini mų.
tojas, kuris vaizdžiai nupieš dienos 
įvykius ir t.t. Vieta visiems žinoma, 
nuvažiavimas pigus ir parankus. Už 
tad kiekvienas lietuvis darbininkas 
yra kviečiamas dalyvauti ir smagiai 
praleisti liuoslaikį. Prasidės nuo 11 
valandos ryte ir trauksis iki sutemos. 1 
Įžanga visiems veltui. :

Kviečia Komitetas.
(184-185)

NEWARK, N. J.
8 kuopos mėnesinis susirin- 

rugpjūčio, 180-2,

“Choras Pirmyn Outing.”
(184-186) j

Visi nariai ir nares daly- 
susirinkime.
. Sekr. B. D.

(184-185)

CHESTER, PA.
ALDLD. 30 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 7 rugpjūčio, 10 vai. 
ryte, Lietuvių Kliubo kambaryj, 339 
E. 4th St. Draugai, ateikite Į laiką, 
nes turėsime <|aug visokių svarbių 
reikalų aptarimui. Taipgi atsiveskit 
ir

Nedėlioję, 14 d. Rugpjūčio (August) 
i I L 7 ’ i ■ : i f . i .

Bus Puiki Muzikale Programa ir Prakalbos

I

i?
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Puslapis Ketvirtas Ketvirtad., Rugpj. 4, 1932

t
i

lais ir šmeižtais mano užka
riauti “pasaulį.”

Dar toliaus, Matulis reika
lauja nuo Klastausko, kad jam 
atiduotų 45 centus, kuriuos 
anas surinko ant blankos, bet 
kuomet II Apskr. kom. pa
reikalavo iš jo 37 dolerių, ku
riuos jis su Baltaičiu užgro
bė, tai jis ten pat pasako, kad 
jis tuos pinigus “išaukavęs” 
Partijai, Tarpt. Apsigyn., o di
džiumą, žinoma, “melų “Klam
pynei.” Bet kas tave prašė ar 

ponas Matuli, sveti-

Pruseika savo šlamšte, lie
pos 21 d., deda prierašą po 
“korespondencija” iš Spring- 
fieldo, kur bjauriai apšmeižia 
ir apmeluoja ne tik Kom. Par
tijos darbuotojus, bet ir New
ark o p u b 1 i ką. Jis sako: 
“Springfieldo bimbukai iš sa
vo centralinių viršininkų išsi
mokino daužyt žmonių nosis 
piknikuose. Pereitame “Lais
vės” piknike, Brooklyne, buvo 
dar įdomesnių dalykų, negu 
Springfielde. Keli Newarko
žmonės, atvažiavo pagelbėti įgaliojo, 
revoliuciniam dienraščiui, grį-|mą turtą grobti ir aukoti Pru- 
žo namo ne tik apdraskytais I seikos įstaigai, kuri demorali- 
veidais, bet ir išdaužytomis al-!zuoja, ardo ir šmeižia ne tik 
kūnėmis.” Citavau žodis žo-l 
din, kad nesakytų, jog iškrai
piau jų “mintis.” Taip rašo 
Pruseika, kuris buvo Cliffsi-

• dėj sklokos tyčia tą dieną su
rengtam jomarke, kad užken
kus komunistiniam dienraščiui 
ir vėliaus būbnijus, kad komu
nistai “neturi įtakos.” žmogus, 
kuris buvo keliolika mylių nuo 
“Laisvės” pikniko, ir kuris sa
kosi ves laikraštį “kuo rim
čiausiai,” “kuo logiškiausiai,” 
meluoja ir nerausta.

Aš stoviu komunistų eilėse 
nuo Partijos įsisteigimo ir lan
kau jos mitingus ir 1______
parengimus, o bet gi nei vie
nas vadovaujantis draugas nei 
paprastas narys niekad manęs 
nei kitų draugų nemokino kam 
nors nosis daužyti, ar panašiai. 
Tai vienas Pruseikos melas.

nesiliauja, reakcija vis labiau 
dūksta: persekiojimas ir de
portavimas ateivių; kruvinas 
Wall gatvės valdžios užpuoli
mas ir išvijimas iš Washingto- 
no ex-kareivių ir daugybė ki
tokių persekiojimų. Prieš tab 
masės darbininkų stoja kovon. 
Vis didesnės bangos streikų, 
įvairiose industrijose; kovin- 
gesnės bedarbių demonstraci
jos ir t.t. Reiškia, kad dar-, 
bininkai atbunda, išsijudina į- 
kovas.

Ar mes, Shenandoah ir apie- 
linkčs miestelių lietuviai dar
bininkai, esam dalimi tų kovo
tojų bei rėmėjai visų darbinin
kų kovų? Jei taip, tai visi 
masiniai dalyvaukime piknike. 
Kiekvienas “Laisvės” skaityto
jas atliktumėt svarbų darbą, 
jei pasiskirtumėt sau kvotą 
pasakyti bent penkiems savo 
kaimynams, kad yra rengia
mas puikus piknikas. Bus 
prakalbos lietuvių ir anglų 
kalbomis. Dirbantieji ir bedar
biai, visi būkime piknike, iš
girskime, ką kalbėtojai pasa
kys apie šių dienų kovas ir. vaf p0 pietų 
mūsų pareigas.

R. Šilas.

Spaudos Naudai Piknikai
DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 

JUOSE

! lietuvių komunistinį judėjimą, 
bet ir viso pasaulio?

ALDLD. II 
pats be tavęs, 
ką remti, visai 
reikalaudamas, 
nas iš Patersono aiškiai pasa
kė, kad jie rengia piknikus tą 
pačią dieną, kada komunisti
nių įstaigų būna, dėlto, kad 
“greičiau nugalėjus bimbizmą, 
šalomskizmą ir atsteigus dar
bininkišką vienybę.” Matote, 
jie kalba apie darbininkišką 
vienybę. Ir kokia veidmainys
tė pas tuos žmones, kurie net 

kitokius laikraštį įsisteigė ir tveria 
draugiją, kad pasekmingiau 
tai vienybei pakenkus, kad 
kuo daugiaus darbininkų ati
traukus nuo Komunistų Parti
jos, kuri tik ir yra vienintelė 
Partija, vienijanti darbo kla
sę po savo raudona vėliava; 
kuri tik viena kovoja prieš vi
so pasaulio parazitų klasę, 
šaukdama visokias demonstra
cijas prieš karą, prieš badą, už 
bedarbių tuojautinę pašalpą, 
ir t.t. ir t.t.

Jūs, žmogiukai, klajojat, 
taip sakydami, nes jūsų darbai 
parodo, kad jūs kovoj at prieš 
darbininkišką — komunistinę 
vienybę. Ot, geriau sakykite, 
kad jūs kovojat už fašistinę 
vienybę, nes visur su socialis- 
tuojančiais ir fašistuojančiais ■ 
elementais susidedate. Pavyz
džiui, Newarke, Palangos dr-

I joj ir naujo parapijos išperėto ucii 
, kliubo ir kitų outingų, kur A.> Elm Farm, waao.
į Gasparaitį iŠ Hillsides net ta- IžanR-a 50 centų, įskaitant transpor-

Vienybė” išgyrė, kaipo taciją, užkandžius ir puikią progra
mą. Bus perstatytas solidarumo 

| vaizdas ir bus sportiškų žaislų. Pui-
j ki vieta maudytis.’ _

ko vertos tos tavo, Pruseika, I ”'.inStokliuxbo outi"?° H’ Ilsi-j vai. ryte, nuo 93 Sanford St., Bos- 
dėj net spycių pasakė, agltllO-lton, Mass. .11 vai. ryte, nuo 113 
damas dėtis (ir jis pats sakė[Du(,ley St-» Roxbury, 11:30 vai. ryte, 
prisidėsiąs) prie naujos para-,nuo 
pijos, kad “darbuotis vardan 
tautos ir kultūros labo.” žo
džiai iš fašistų “Vienybės.” 
Tai štai, kokią jūs vienybę už
ginate.

Paėmiau į rankas tą jūsų 
šlamštą, vadinamą “Nauja Ga
dynė,” taip ir pilasi, kaip iš 
gausybės rago, žodžiai: “Bim- 
biniai bimbukai, fyimbos kel
nės, bimbos akli fanatikai” ir 
šimtai kitokių vardų. Nieko 
daugiau tame šlamšte ir nera
si. *

Bet nejieškokit ten apie Ko- 
prieš

Antras, apie “Newarko žmo
nes” “Laisvės” piknike. Esu 
vienas iš komisijos narių, kuris 
paėmiau del “Laisvės” pikrti- 
kan važiavimo du busti Siety
no Chorui ir pašalinei publi
kai. Į busus susėdo virš 80 
žmonių ir penkios mašinos. 
Vadinasi, “Laisvės
dalyvavo virš 100 newarkie- 
čių, tarp kurių ir Dr. Kaškiau- 
Čius su žmona. Gi Pruseika 
sako, “tik keli.”. Buvau pir
mas, kaip atvažiavo busai ir 
nuėjęs pasitikau draugus ir 
drauges lipančius iš busų ir vi
si buvo sveiki ir smagūs. Va
kare busai išėjo 12:15 vai.! 
nakties ir vėl visus išlydėjau 
sveikus ir linksmus į namus. 
Nei vieno nebuvo nei su no
simis sudaužytomis, nei su al
kūnėmis išlaužytomis. Taigi,

zaunos? Argi tik tiek jis nu
sigyveno, kad skleist nebūtas 
ir negirdėtas šnekas ir tuomi 
maitint savo pasekėjus. Aš 
tave, Leonai, laikiau iki šiol 
daug augščiąu stovinčiu žmo
gum už tavo eilinius sekėjus, 
vienok juo toliau, tuo dau
giau persitikrinu, kad tu, nors 
ir mokintas ,bet stovi papras- 

. tos tamsios davatkėlės linijoj;
pletkų ir šmeižtų kompanijoj.

Tame pat numeryj Matulis 
rdša->^“Buvo panagrinėta mū
sų Ar bimbinių spėkos ir štai, 
draugai ir draugės, kokie yra 
tikri faktai, o ne dirbtina krei
va politika. Opozicijoj pasili- munistų Partijų kovas 
ko didžiuma buvusių ALDLD. kapitalo siaubūnus. Apie strei-

Nesijuokit iš šio pa-'kus. Nerasit nieko apie ko-' 
vas Partijos su fašizmu Vokie-! 
tijoj ir ten dabartinius įvykius, i 
Nerasit apie kovas, kurias ve
da be nuovargio Chinų darbo 
klasė prieš naminius tedšlauki? 
nius siurbėles. Tai aišku,- kam 
leidžiama tą “Klampynę.”

G. A. Jamison.

narių.
sakymo. Tai kas, kad metai 
atgal buvusioj II Apskričio 
konferencijoj, Lindene, po did
vyrio Butkaus kumščios vado
vybe jų išėjo 11 ypatų, o liko 
virš 60, bet jų visgi “didžiu
ma.” Tai kas, kad 6 mėne
siai atgal metinėj konferenci
joj to pat apskričio, tas pats 
Matulis išsivedė 7 žmones,- o 
liko 81 delegatas, vienok jis 
sako, kad jų visgi “didžiuma” 
ir tiek. Tai kas, kad jų aps-: 
kritys^turėjo 20 delegatų ir at-! 
stovavo 195 narių, kaip jis ra
šo, o mūsų II Apskr. komunis
tinių darbininkų konferencijo
se dalyvauja po 60-80 delega
tų, atstovaudami 23 kuopas 
su apie 800-900 narių. Bet 
Matulis ir kiti vis tiek sakys, 
kad jų “didžiuma.” Bėda su 
tais žmogiukais susikalbėti, 
kuomet jų protas nusikrausto 
iš viršaus į apačią, ir tik me-

SHENANDOAH, PA.
Kur Būsit© Rugpj. 7?

Ar žinote, kad Lietuvių Dar
bininkių Susivienijimo Ameri
koje 62 kuopa bendrai su Ko
munistų Partija rengia šaunų- 
pjkniką, ant “Šatrijos” Kalno,, 
rugpjūčio 7 dieną? Taigi, ku
rie žinote ir kurie dar ne
žinojote, įsitėmykite, kad šis 
piknikas yra rengiamas rėmi
mui darbininkų kovų.

Bedarbių skaičius dauginas; 
algų kapojimas dirbantiems

5 
E

Vokietijos Fašistai 
Žudo Darbininkus

BERLIN. — Mieste 
nigsberg hitleriniai fašistai 
namuose nužudė Komunistų 
Partijos vadą draugą Sauff 
ir eilinį narį Zirpius. Abu
du draugai buvo senai už
dėti ant fašistų juodo listo.

Brunswicke prie socialis
to majoro namo sprogo 
bomba. Vienas darbininkas 
žuvo. Colditze taip pat fa
šistai užmušė vieną komu
nistą. Tai fašizmo aukos 
tik per rugpjūčio 1 d.

BEDFORD, OHIO
Didelis piknikas. Rengia Amerikos 

Lietuvių Darbininkų Literat. Draugi
jos 15-tas Apskritys, nedėlioj, 7 d. 
rugpjūčio (Aug.), Bedford, Ohio. Pra
sidės 11 vai. ryte. Įžanga 20c. 
ypatai. Programa susidės iš pra
kalbų ir kitokių pamarginimų, gal ir 
Lyros Choras bus. Šokiams grajys 
gera orkestrą, —■ kas mylės, gales 
gerai pasišokti.

KELRODIS: Iš Cleveland© važiuo
kite į Bedford; iš Bedford imkite ke
lią No. 8, pavažiavus kokią mylią,?— 
už gelžkelio pirmas kelias po tiesiai 
į pikniko vietą. 
No. 8. Artinanties 
mykit sainą.

Kviečia ALDLD.

NEWARK, N. J
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo, Newarko lietuvių kuopos susi
rinkimas įvyks pėtnyčios vakare, 8 
vai., rugpjūčio (Aug.) 5 d., Kubio 
salėje, 79 Jackson St., Newarke. Vi
si draugai esate kviečiami atsilankyt, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarimui.

Sekretorhis.
(184-185)

PHILADELPHIA,
Masinis susirinkimas ir 

kiškų organizacijų delegacijos kon
ferencija bus ketvirtadienį, 4 d. rug
pjūčio (Mig.), Broadway Arena, 
Broad ir Christian Sts. Prasidės 10 
vai. iš ryto. ( Bus geri kalbėtojai iš 
kitur ir daktarų raportas bus duo
damas apie ant išmatų apsigyvenu
sių bedarbių sveikatą. Vakare, 8 
vai., bus reguliaris Bedarbių Tarybos 
l kp. susirinkimas, 1011 J^airmount 
Ave., Kliubo name.

Visus kviečiame, Sekretorius.
(184-185)

PA.
darbinin-

Išvažiavimas. Rengia Choras Pir
myn, iš Great Neck, įvyks nedėlioję, 
7 d. rugpjūčio (Aug.), Queens Far- 
moj ,Great Neck, N. Y. Pradžia 1 ! 
_ _ x__ ... Bus labai įdomi pro- Į 

Į grama: dainuos Choras Pirmyn, be- j 
j girnas maišuose, virvės traukimas . 
“kalakutų” su dzūkais ir kitoki žais-! 
lai. Laimėjusieji žaisluose gaus dova
nas.

KELRODIS: Važiuojant nuo Great į 
Neck stoties automobiliais ar bu- , 
sais, privažiavus Steamboat Rd. ir. 
pavažiavus apie porą blokų po deši
nei bus išvažiavimas, matysite užra-

DETROIT, MICH.
Rugpjūčio 14 d., ant Workers 

Kampe, atsibus milžiniškas tarptau
tinis spaudos piknikas, prasidės 10 
vai. iš ryto ir tęsis visą dieną. Tas 
piknikas bus vienas iš didžiausių, 
nes visas pelnas bus skiriamas visų 
tautų darbininkiškiems laikraščiams. 
Visi lietuviai dalyvaukite tame pikni
ke ir paremkite savo spaudą. Nusi
pirkite įžangos tikiėtus iš kalno, nes 
dalis pelno nuo parduotų tikietų iš- 
kalno lieka mūsų spaudai; tikiėtus 
galima gauti pas mūsų organizacijų 
narius tiktai 16 centų už tikietą.

Visus kviečia Komitetas.
(183-184)

PLYMOUTH, PA.
pDSA. 53 kuopos susirinkimas j 

Įvyks 5 d. rugpjūčio, pas draugę O. 
Zdanienę, 350 Lyndwood Ave., 7-tą 
vai. vakare. Visos šios kuopos nares 
atsilankykite, nes delegatė išduos ra
portą iš LDSA konferencijos, kuri 
Įvyko Binghamton, N. Y. Taipgi 
drg. Zdanienė išduos raportą iš 
LDSA suvažiavimo, kuris įvyko Cle
veland, O. Tad įsitėmykite visos, jog 
susirinkimas yra labai svarbus ir vi
sos dalyvaukite jame. ■_

Kuopos Korespondentė.
(183-184)

NEWARK, N. J.
ALDLD. 5 kuopos susirinki

mas Įvyks penktadienį, 5 dieną rug
pjūčio (August), 1932, Kubio svetai
nėje, 79 Jackson Street, 8 valandą 
vakare.

yisi nariai neatbūtinai dalyvauki
te šiame susirinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti prisi
rengimui prie Spaudos pikniko.

(183-184)

SHENANDOAH, PA.
Linksmas piknikas įvyks 7 rugpjū

čio, rengia LDSA 62 kuopa bendrai 
su K. P. Pikniko vieta yra labai gra
ži. Programa//susidės ^ iš daįnų ir 
įvairių žaislų.;Todėl’;. drąugM darbi
ninkai yra' kviečialni skaitlingai* da
lyvauti? šiame piknike, paremkite sa
vo 'klases kovas remiančias organi
zacijas. Vieta: Šatrijos Kalnas.!

KELRODIS: Iš miesto važiuokite 
N. Main St. į kelią’ ir laikykitės po 
dešinei, nesisukite iš sjnaluoto ke
lio iki davažiuosite pikniko vietą.

, • ) (184-185)
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Piknikas Įvyks Nedėlioję, 
28 Rugpjūčio (August), 1932

VYTAUTO PARKE
Hulmville Pike ir Galloway Road

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

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

Risis Lietuvių čampionas Ristynese
KAROLIS POŽĖLA

Jis turės kietą oponentą
TONY LACKY i. ;

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

Antra pora bus taip pat įdomi matyti
JONAS BAGOČIUS

Pasižymėjęs ris tikas susikibs su
DANY WINERS

Bagočius sveria 185 svarus, Winers 195

š

£
2
■š

J-

2



.■ ■■ t

r .: •
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VIETINĖS ŽINIOS Kaip Palaikyt Bedarbius APLA. Nariais ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

Močiutės Mooney Masiniai 
Mitingai Labai Sėkmingi

(jau nuo senai žino “Forwar- 
do” išdavikiškus darbus.

Minimos dirbtuvės streikuo-

Jau keli masiniai mitingai!
, Įvyko New Yorke ir apielinkė- 
se, kuriuose kalbėjo Tom Moo
ney senutė motina ir Richard 
Moore. Visi mitingai buvo en
tuziastiški ir skaitlingi—sve-

Drg. A. Mikužienė, APLA.’mo nerišo ir negalėjo rišti, ka- 
52 kp. sekretorė, prisiuntė dangi jis buvo šauktas tiktai 
Centrui sekamą laiškutį: vienu klausimu.

“Mūsų
paklausti
kaip būtų 
riais tuos,
gali užsimokėti.

VAIDYBA 1931 METAM: 
V. GeluBevrcius, 51 Glendale 
pagelb M. Miškini., 9 Burton St.

St.

SKAITYK LAISVED. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J., VALDYBA 

1931 METAMS:
[Pirm. A. BoČis, 68 W. 10th 
1 Pirm, pagelb. M. Panelis, 
I _ 24th St.

Rašt. P. Janiūnas.
I 49th St.
Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591 
Kasierius F. Lukaitis, 352 Ave. C 
Mokesč, globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Ave., M- Višniauskienė, 9 W. 15th 
St.. Iždo glob.: F. Milvidas, 944 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21st 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
St.

IR KITIEMS UŽRAŠYK
St.
175Pirm.

Pirm. _
Užrašų rašt. J. Stoikus. 20 Faxon St. .
Finansų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Are. . Prot. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St.
Ligonių ra^t. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: ~ F. Alūsevičia, 18 Intervalo 

St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.: S. 
Petravičia, ' 702 N". Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave. 
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimui laiko kiekvieno mė

nesio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare, Lietuviu 
Tautiškam Name.

128 W. MM ifMIVIi
vienu klausimu. Todėl visos 
kuopos turi vaduotis priimta 
23-čio seimo rezoliucija.

Kaip į tą fondą sukelti pini
gų, tai pačių kuopų reikalas.

■ Gali visokius būdus vartoti: 
pa neturi ižde pinigų iš ko pa-1 parengimus, kolektas, leisti 
laikyti tokius narius.” ■ dovanoms kokius daiktus, pa-

Kadangi tokia pat problema skolas 
yra ir beveik visose APLA. duokles 
kuopose ir kadangi kitos, kuo- duoti
po taipgi teiraujasi, kas dary- greit narys pradeda dirbti ir 
ti su bedarbiais, tai šiuo klau-igali užsimokėti, taip jis turi 
simu tenka viešai per spaudą [savo skolą užsimokėti. Tokiu 

fondas vėl atsipildo.

kuopa yra nutarus 
Centro sekretoriaus, 
galima palaikyti na
ktį rie nedirba ir ne- 

Mūsų kuo-

užsitraukti. Mokant 
bedarbiams ’ 

kaipo paskolą.
reikia 1

Ave. A VAKACIJOS

Ulster Park, N. Y.

Draugės ir Draugai darbi-
; ninkai:

Mes jau spėjom prisiaugint
I įvairių daržovių ir daug viš-
I tienos—kiaušinių taipgi’ turim

414 ! labai gerą pieną,—sūrius nuo 
Ei. i “testytos” karvės. Todėl kvie-

i čiame atvažiuot, kas tik galite St 1”! ant poilsio tyrame ore, mau? ,

Moterų 
Pašelpine Draugyste Birute

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.

darbininkų vadas, d.
Weinstein, uždarytas kalėjime 
del neteisingai jam primeta
mo kaltinimo žmogžudystėj. 
Jis rašo iš kalėjimo streikuo
jantiems darbininkams ir ragi-

$ainės visur kupinai užsikimšo na juos laikytis tvirtoj ir ko
vingoj vienybėj, kad pergalė- 

„ til bosus, kurie galutinai susi- vyKęs ,.I v .. . 1-
105 vieniJ° su Policija, su socialis- 

'tų partijos ir Amerikos Darbo! atsakyti, kad visi nariai žino-! būdu fondas vėl 
Federacijos išdavikiškais va-[tų, kas tuo klausimu reikia [Taip daro kai kurios kuopos, 

į daryti. i Centras iš savo
Bedarbių klausimas kilo AP.[bsti bedarbiams 

i LA. 23-čiam seime, kuris tuo, kiek jisai, gali, 
[plausimu ir priėmė atatinka-, braukia iš knygų 
i mą rezoliuciją. Toj rezoliuci- [ jie neužsimokėję 
[joj aiškiai pasakyta, kad kiek-[kaip 6 mėnesius, 

j už palaikymą bedarbių APLA.! 
! narių. Kuopos turėtų įsisteig- 
j ti tam tikrą bedarbių fondą, nansinės paramos Centras ne-;
• kad iš jo užmokėjus duokles gali teikti, kadangi neturi tam! P1V.ę St- . v „ i

- - ; Fm. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls į prot. 6ekr. J. Julius, 48th St. & 5th
I Ave., Linden, N. J. ' , I Avė.. Moline, III.

darbininkais.
Praeitą penktadienį įvykę3 

masinis mitingas, po num.__
Thatford St., sutraukė ne vien 
pavienius darbininkus, bet ir * , . . ... • „ „ dais, kad sulaužyti streiką,organizuotus streikierius ra-| ’ J
kandų dirbimo pramonės, ku- [ ------------------- <
rie patiekė ir rezoliuciją, pasi- ■ J . A .
žadėdami dar tvirčiau kovoti i AtvirttlttC JT6 nl&SIIllttl 
už paliuosavimą Tom Mooney i Mitingai Harleme fr 
ir kitų politinių kalimų. Siame ; _ y. ’ 
mitinge buvo skaitytas laiškas [ IM00n!yiie 
nuo Tom Mooney, kuriame jis!  
ragina darbininkus neatlai-!
džiai kovoti už paliuosavimą ! Atviram Ore Masiniai mitingai 
visų politinių kalinių.

pusės pagel- 
tiktai tiek, 
Centras ne- 

bedarbių, jei 
ir daugiau, 
Tie pasilie- 

i viena kuopa yra atsakominga i.ka suspenduoti ir kaip greit 
[jie užsimoka, taip greitai vėl 
patampa pilnais nariais. , Fi-

Pirm. .
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St. 
Tžd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Kanos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St. 

Duobienė, 221 Ames St. 
Bartkienė, 29 Intervale St. .

Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Ame^St. 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello. Mass.

M.
V.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

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

Clark, PI.
Iždininkas

I Clark PI.
i Nut. Sekr.

Pinkevičius,

V.
B.

Paulauskas,

Barkauskas,
Brooklyne

Žydų Socialistų Geltonlapis 
Uando Sulaužyti Streiką *

“The Forward,” žydų sočia-! 
listų geltonlapis, kuris visada! afnei. 
stoja su Amerikos Darbo Fe-' 
deracijos išdavikiškais vadais 
ir socialistų partijos vadais, 
[atvirai stoja už sulaužymą 
\Muskin Manufacturing Co.
darbininkų streiko. Tas gel
tonlapis rašo, kad tik keturi 
darbininkai streikuoja, o visi 
kiti dirba. O tikrenybėje, vi
si darbininkai išėjo į stryką ir 
visi laikosi streiko lauke, kada 
bosai pasisamdė tik tris, ar ke
turis -profesionališkus streik
laužius, gengsterius, kurie dir- 
.'ba po bosų ir policijos apsau
ga. : Šis “Forwardo” išėjimas 
prieš darbininkus yra ne pir
mas. Bet jo leidėjams ir bo
sams nepasiseks suklaidinti 
darbininkus, nes darbininkai

į Ketvirtadienį: 66th St. ir* užsimokėti.
i 18th Ave., So. Brooklyn. Kai- .........................
bės Reswick; prie 17th St. ir. visoms kuopoms.

; 5th Ave., So. Brooklyne. Kal
bės Molly Picheny; prie
[ St. ir Neptune Ave., Brooklyn.
(Kalbės J. Zaggarelli ir‘Max'
I r r n 1

PITTSBURG HO IR APIELINKĖS
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS. 1931: 

■ '1 • * . 1Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys,
Broadwhy, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 
roy Ave,, Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum t dytis ir kepintis saule. Gami-
Way, S. S Pittsburgh, Pa. ‘ Ram vegetarįoniškus valgius.

Kaina $10.00 Į savaitę, o vai-
jr i kams žemiau 10 metų tik $4TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 

MOTERŲ DRAUGYSTĖ,
MOLINE. ILL. Į čia važiuodami imkite lai- 

: va ant 42nd St. anksti ryte, 
’ Kingstone būsite apie 2-rą v. 
po pietų. Čia neimkit taxy, bet 
busą už 10 centų iki West

Valdyba 1931 Metam:
121 j Pirm, K. Yuška, 325—4th Avė., 

line, III.
228 pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—

25t.h St., Moline, 111. ± _ v. . . .
255 Fin. Seki. B. Daucenskas, 1552—10th Shore stoties, O Čia imkite 4

Į Avė., E. Mohne, I11._ _ _ _ ■ P> ar 7:40 p. m. traukinį 
už 21c ir išlipkite Ulster Park. 
Eikite 15 minutų į kairę iki 
mūs.

Mo-

tiems nariams, kurie neišgali, tikro fondo. Sekantis seimas, | Avė.
  ’ ; [suprantama, turės plačiau tuo [ Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 

. . , . . . v, . . . . .. . ... Dayton St.Apie tai jau buvo-pranešta j klausimu pakalbėti ir atatm- i iždo Globėjas P. Kalnietienė, 
144 So. Park St., II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 300 First St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway 
1 Aušros Draugijos susirinkimai 
i įvyksta antrą ketvirtadieni kiėkvie- 
j no men., L. L. svetainėj, 269-73 
! Second St., Elizabeth, N. J. Pra- 
| džia 8-ta vai. vakare..

Kitokio pa- kamus tarimus padaryti, 
tvarkymo kol kas neturime.

3rd Nepaprastas seimas to klausi-
J. Gasiunas, APL’A.
Centro Sekretorius.

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

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

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

K. Sinkevičiūtė
VW IM lAiW IfW tm IAI.WW IAIMM W

BOSTON, MASS
Penktadienį: Prie Court ir1 

Caroil Sts., S(f Brooklyn. Kal
bės Nathan Kay ir Z. Gazen- 
kin; prie 20th Avė. ir 86th 
St., So. Brooklyn. Kalbės Max 
Kafner ir H. Lichtenstein; 
prie Brightwater Ct. ir 4th 
St., Brooklyn. Kalbės Nat. 
Haines; prie 7th St. ir Brigh
ton Beach Ave., Brooklyn. 
KaKlbės E. Caroll; 20th Ave. 
ir' 78th St., So. Brooklyn. Kol
bes Levison.

'šeštadienį: 15th Ave. if 
39th St., Brooklyn. Kalbės 
Kalbės E. Carroll; 20th Ave. 
A. Taffalo; prie Sheepshead 
Bay ir Jerome Ave., Brooklyn. 
Kalbės B. Stallman.

Pittsburgh® ir Apielinkės Žinios
Paskutinis Pakvietimas Ateivių j “dovaną”—dabar nukapojo 15 

Gynimo Konferencijon ! nuoš. algos. Nuo spalio 1,
XT J- 11931 m., jau nukapota darbi-PITTSBURGH, Pa.—Nede- • . , , , . . .oiionu vu , : lunkams algos tris sykius.

hoj, rugpjūčio 7, Walton sve
tainėj, 220 Stanwix St., viso [ Nepasitenkinimas pas darbi- 
Pittsburgho ir plačios apielin- [ ninkus auga. Daugelis sako, 
kės delegatai, atstovaujanti į mesią darbą. Geriaus nedir- 
jvairias darbininkų organiza- i bant badauti, negu dirbti ir 

žcijas, susirinks išdirbti planus, vistiek badauti. Bet kiti kalba 
kaip sėkmingai vest kovą prieš apie susiorganizavimą į kovin- 

’ Dies bilių ir kitokius pasimąji-į gą uniją.
mus persekioti ir deportuoti 
ateivius darbininkus.

Delegatai susirinks, kaip 10 
vai. ryte. Todėl visi išrinkti 
delegatai turėtų laiku būti, 
kad greičiau atlikus konferen
ciją,, nes po pietų bus kiti 
darbininkų mitingai, kuriuose 
reikės daugeliui dalyvauti. Jei
gu kurios organizacijos—drau
gijos neišrinko delegatų, tai1

Metalo Darbininkų Industri-

i Užsimojimas ant 5,000
„ . „ .. ! Negru DarbininkuKomunistų Partijos Surengta i

Demonstracija prieš Karą j
Gerai Pavyko NEW ORLEANS. —Mie-!

Pirmą dieną rugpjūčio, tūks-;sto majoras Huey Long pa-1 
tantmė minia dalyvavo prieš- [ Jave sumanymą miesto ta- į 
karinėse demonstracijose, ku-j rybai, kad būtų uždrausta | PirmininJ 
rias rengė Komunistų Partija, j samdvti iuodveidžius darbi- 
šita demonstracija buvo reng
ta Boston Common Parke.

Jš čia. minia demonstravo į I-M.I1 PAvhu.b’etų būti prašalinti is dar-
Į bo. Tai butų baisus smū
gis penkiems tūkstančiam^ 
jūodveidžių darbininkų.

Revoliucinė jūrininkų dar-

' samdyti juodveidžius darbi- 
[ ninkus prie uosto darbų. Gi 
j tie, kurie dabar dirba, tu-

ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIENRAŠTIS
Visi darbininkai, kurie tik moka anglų kalbą, priva- 
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 1,3th St.

i LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
■ DRAUGVsteS NAUJOS VALDY

BOS, ’
Valdyba 1932 Metams

LOWELL. MASS, 
kas A. Palubinskas,

Belle Grove, Box 108,
Dracut,

Pirminiu. pagelb. J. Daugirda,
29 Whipple St.,

Lowell, Mass.
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass.
Protok. raštininkas V. Mikalopas,

973 Centra] St., Lowell, Mass.
Iždininkes >S. Paųįenk^,.-., . ■•»>, •

500 LaiWrence St.,' Lowell, Mass.
Kasos globėjai: J. M. Karsonas,

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

75 Union St., Lowell, Mass.

4 Corbet Place, Lowell, Mass.
Draugystės mėnesiniai susirinki-

Mass.

Ruggles Hali svetainę, Roxbu-[ 
ry. šioje svetainėje vėl bu-! 
vo prakalbos ir pardavinėta li
teratūra.

Reikia pasakyti, kad šios de
monstracijos labai gerai pavy- [ bininkų industrine unija iš-i

labiau [ leido 10,000 lapelių ir Šau-; Maršalka M. Uždavinis 
susirinkimus, Rįa visų rasių darbininkus

bendron kovon prieš Šita ™aį ątsibūna kas antrasi nedėldienis 
. U . .. ‘- kiekvieno menesio; 2 vai. po pietų,miesto valdžios užsimojimą 19 Union St.,.Lowell, Mass.

1 . Organo Prižiūrėtojas
• J. M. Karsonas.

10

New York
<)

< > ’r <b 4) i ~ -e—<
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ko. Darbininkai jau 
lanko masinius 
negu kad pirmiaus. 

—o—
Sekančios prakalbos 

penktadienį, rugpjūčio 
na, Fanęuil svetainėje, 
vakare, 
bės draugas William Z 
teris, Komunistų Partijos kan
didatas į prezidentus.

Visi lietuviai darbininkai 
dalyvaukite šiose prakalbose. 
Draugas Fosteris yra labai ge
ras kalbėtojas. 

—o— 
į Partijos 1 dis-__ —-------- ---

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

kare.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Įvyks | ant negPųt
5 die-

šiose prakalbose kai-■ §EŠI ŽM0NĖS PRIGĖRĖ 
. Fos-I

Komunis^y
triktas rengia “Moonlight 
Sail” sekantį š e š t a d i e nį,( 
rugpjūčio 6 dieną. Laivas iš-i

nė Lyga pradėjo tarp darbi- eis 6:30 val- vakare, nuo Cen- 
ninkų veikti. Jinai rengiasi bra* Wharf. Jo vardas Stea- 
suorganizuoti darbininkus ir 
vadovauti kovoj prieš algų 
kapojimą. Tiktai susiorgani
zavę darbininkai galės pasi
priešinti algų kapojimui.

i . ; < ■ r
Kitose dirbtuvėse irgi algos j 

kapojamos. Daybjninkai turė-
valdyba turi stengtis pasiųsti tl* o^anizuotĮs po Darbo Uni-
savo Įgaliotinius konferencijoj 
dalyvauti. f
t Neatsilikime nuo dah/vavi-1 
mo konferencijoj. Girdėjom, Į 
Wilmerdingo draugai rengiasi; 
su troku atvykti, daug delega- 

Taipgi teko pa- 
delegatų 
Rockso.

tų atvežti.
tirti, ‘ kad nemažai 
dalyvaus iš McKees 
Pažiūrėsime, kiek dalyvaus iš 
Soho, So. Sides, North Sides. 
Keletas delegatų atvyksta iš 
New Eagle ir toliaus. Neži- 

kaip rengiasi dalyvauti 
Washington, New Kensington, 
Steubenville, O., Wheeling, W. 
Va.

Lietuvių Komitetas.

Organizuojasi Kovai prieš Al- 
\ \ gų Kapojimą

PITTSBURGH, Pa.—Byers 
Pipe j Co; darbininkai- jau- tre- 

sykį aplaikė kompanijos

jų Vienybės Lygos vadovybe 
ir kovoti prieš algų kapojimą.

Bedarbis.

LIETUVIU KOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

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

Pershing hotel
ANTANAS ŽALIS 

z Savininkas

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

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

LEXINGTON, Ky. — U 
dešimties mylių nuo čia 
tvino Michigan upelis ir 
nešė vienos šeimynos 
mus. Visi šeši’ šeimynos 
riai prigėrė. $

pa-
nu- , w. na- j p 
na- [

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St. 
Vice-pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St. 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas 7 Seymour Ave.

Hartford, Conn, 
įninkąs »A. Klimas, 36 Russel St.

IŽDO GLOBĖJAI
J. Vasiliauskas. 70 Ward PI., 
M. Naktinis, 42 Putnam St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley 
Organo prižiūrėtojas M. Seliokas,

31 Amity
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta- ( 

i mėnesio, Laisvės Choro Sve- ! 
rk St., pradžia 7:30 vai. va- j

st.

st. |

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus a ta tinka
miausias ir už prieinamą ■< 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Jo vardas Stea
mer Werttle II. Tikietai va
žiavimui šiuo laivu bus po $1. 
Bet kurie pirks penktadienį, I 
tai gaus tuos pačius tikietus Nut“r9ms™tena į

I po 75c.
Šita ekskursija buvo rengia

ma liepos 30 dieną, bet dabar mnninkas n. Miškini., 

jau atidėta rugpjūčio 6-tai.
Visi lietuviai darbininkai 

dalyvaukite šiame išvažiavi-
Dalyvaudami jūs parem-

I[LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK-
■ TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1932 METAM: 

Iždo Globėjai: A. Kopas,
1108 Elizabeth Ave.,

T. Griušlutė,
1307 Davis Ave.

Ligonių lankytojai:
O. Vilkuniene,

718 Richmond St.
J. Andriuška,

r-- 1351 Broadway Ave.
Trustisai’- A. Kajutis, J. Urbonas, T.
Rasikas, J. Korsikas, J. Ruseckas.

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

Svetaines rendavotojas, A. Garba- i 
naūskas, 1108 Elizabeth Aye.

Draugijos susirinkimai įvyksta! 
kiekvieno mėnesieji hntrą utarninką j 
savam name 1057-63 Hamilton Ave.

me.
site ir Komunistų Partiją.

Rep.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valdyta 1931 metam:
W. Gelu.evičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

Stripinis.

I’irm.
Pirm.

256 Ame. St.
49 Sawtella Aye.

Turto rašt. K. Venulau.ki., 
. 12 Andover St.

Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 
153 Ames St.

| iz J > 11 l UVzII
(Iždo globėjai: P. Krušai, 141 Sawtelle Avc.,
I B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bale 

vičin, 86 Webster St.
Maršalka; A. Barkauskai. ■

■ 102 Huntington St. „
Viii Montell. Maii.

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS Į 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS I 

LINDEN, N. J.
VALDYBA 1932 METAMS

201 W. 16th 
Pagalbininkas G. Kardapskas, _ 
Rašt. K. Striupaitia,

Fin. Rašt. M. Andrunaitč, 
Iždininkas J. Užkurčnas, 
Kasos Globėjai:

L. Barkicnė,
Ir W. Biliūtė,

Maršalka K. Meškauskas,
1802 S. Wood Ave. 

Visi iš . Linden. N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mą seredą mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin
den. N. J.

j Pirm. R. Tratulis, 
Pirm.
Prot.

1501

201
19
35

S.

w.
E.

W.

st., 

st. 

St. 

st.

16 th
19 th
16th

Wood Ave.

19

13

E. 19th St.

E. 17th St.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos jvalias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, t i n k a m ą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik K 8 blokai ‘ nuo 
8taeb Island Fer
ry.

Lutvin’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik JElizabetho, 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 prielankus.

61 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. T riai t y 3-8719

Soviety Spauda Sveikina 
Vokietijos Komunistus

MASKVA. — Sovietų lai
kraščiai “Pravda” ir “Iz- 
viestija” karštai sveikina 
Vokietijos Komunistų Parti
ją del jos laimėjimų Reich
stago rinkimuose. Laikraš- 
čia nurodo, kad valdžios pa
leistas kruvinas teroras 
prieš komunistus nedavė 
jai pageidaujamų pasekmių. 
“Pravda” sako, kad dabar 
Vokietijos Komunistų Par
tija panaudos visas spėkas, 
kad prirengti darbininkus 
revoliucijai prieš fašizmą ir j 
kapitalizmą. [

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. .12th St.
Tarp 2nd ir , 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 .iki 8
Nedėliotu nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ra'y Ir* 
patinusias gyslas jčirškinimais

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas,
V Ligos Skilvio, Žarnų ir Mešlažamės, taip pat' > 1 Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios

ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
Pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais.

x Ui ^ano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
I m°kėjimo patenkinančiai susrrokuoti. Gydyme 
Į naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 

J Chemiški Egzaminavimai r
Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekosK kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M.. KISHON, Aptiekorius Savininkas
Į 8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CfelENE ST., DETROIT, MICH.
-- — Hllmj — — —nWi m — M 1 —»—i —«       — —* — --r» — t ■— —  

s DR. ZI NS no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P.
Ncdėliom — 10 A. M. iki 4 P.

M.
M. Įsikūręs 25 Metai

■MM



LAISVI.

(184-189)

streikuojan-

Maspetb, N. Y

sąly-

56

ir Medi-

DR. O.

VAKAC1 JOS VIETA

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

(Daugiau Vietas Žinių 5 pusi;)

BROOKLYN, N. Y.

(184-185)

SUSIRINKIMAI

5
Telefonas, Midwood 8-6261 isjimą.

u

NOTARY 
PUBLIC

indžionkšino 
baigti svars-

MIRTYS — LAIDOTUVĖS I

Brooklyn, 
“Laisvės”

Sekr. :
(183-184)

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

streikie- 
num.

Galima daryti gerą pra- 
Savininkas eina į kitą 
parduoda už labai žemą

Hudson Ave. Brooklyn,

(183-188)

Valandos:
Subatomis
Apart Nedeldienių

PARSIDUODA lengvų gėrimų užei
ga, įvairių tautų apgyvento] vietoj, 

biznis duoda patenkinančius rezulta
tus. Kaina žema. Kreipkitės 138 
New York Ave., Newark, N. J.

(181-186)

IŠRANDA VOJIMAI
P A SJ RANDAVO J A fornišiuotas kam- 

; barys įtinkamas vyrui arba žend- 
tai porai. Su 2 langais, vėsus, saulė 
įeina per tisą dieną, garu apšildo
mas, yra šėpa’ drabužiams,' galima 
pasigaminti ir valgis. Vienas blokas 
nuo požeminio, traukinio, Montrose 
Ave. stoties, BM.T. Atskiras įėjimas, 
žema mokestis. Savininkas galima 
matyti apie 6 'vai. vakare, nedėlioję, 
per visą dieną, ant viršutinių lubų, 
Apt. 5. 206 BUshwick Ave., Brook
lyn, N. Y.

PARSIDUODA
Parsiduoda farma 39 akrų žemės, 

4 kambarių stuba ir kiti budinkai; 
dalina mašinerija, nėra jokio stako 
didelis sodas, didelė upė palei pat 
farma, arti geležinkelio stoties ii- prie 
State Highway, 50 'mailių nuo New 
Yorko. Savininką galite matyti kas
dien tarp 6 p. m. iki 10 vai. vakarais, 
ant 18, 535 F. 6th St., New York Ci
ty. Rašykite angliškai arba rusišnai, 
nes savininkas rusas.

(183-188)

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadienio vakare, 
rugpjūčio 5 d., 8 vai. vakare, 
Kliubo name, 80 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Visi nariai 
turite dalyvauti, nes sekančio
je nedėlioję bus Kliubo pikni
kas, tad reikės dikčiai darbi-

Telefonas: Btagg

DR. A. PETRIKĄ
PĘ.TRICK

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

GAZ O ANESTETIKĄ
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 

' Garankščiuotos krau
jagyslės, niežinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų jdegimo, yra gy

domi be operacijų
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

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

PARSIDUODA
Parsiduoda kostumersko kriaučiaus 

biznis, vietoje, tirštai lietuviais ap
gyventoje, 
gyvenimą, 
biznį, todėl 
kainą.

J. K. 51

Sekr. A. Bružas. a 
i .> t (183-184)

Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
‘l gana gražią vietą vakacijoms

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

Norintieji budavotis namus, ar tu
rintieji namus ir esant reikalui 
taisyti: perbūdavote .frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus langus arba laiptus 
(skadus), norint pleisteriuoti ir 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
, ofise

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios

Architektūros

Tai geriausias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems tik Mickūnas yra 
naujus namus budavojęs, taisęs 
senus, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 
visi3 jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

SO. BROOKLYN, N. Y.
LDS 50 kp. susirinkimas ivyks 5 

rugpjūčio, 8 vai.. vakare, Hanover 
Kliube, 738 Fifth Avė.

Draugės ir draugai malonėkite ne- 
siveluoti, pribūkite paskirtu ‘ laiku, 
nes turimb daug svarbių dalykų ap
tarti. Taipgi! |dekvienas rūpinkitės 
atsivesti naujų aplikantų į Susivieni-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restauracija kartu ir 
lengvų gėrimų biznis, tarpe didelių 
dirbtuvių, kur svieto pilna visuomet, 
5 kambarių apt. gyvenimui. Parda
vimo priežąstis, savininkas išvažiuo
ja į Lietuvą. Del informacijų, kreip
kitės sekamu antrašu:

MORGAN AVE RESTAURANT, 
191 Morgan Avė., kampas Stagg St.,

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiaa Ir chroniikaa vyrq ir 

. metenj ligai kraujo ir adai.
Padarau iityrimą kraujo ir ilapuwa.

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

, New York, N. Y. 
Valandai PriCmimot

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

8ekaiadleniali nuo 11 ryto ik) 1 pe pletxj
Telefonas Lackwanna 4-2180

Puslapis šeštas i

VIETINES ŽINIOS
^ji Kailiasiuviai Laužo Priešą 

j Frontus ir Eina prie 
Laimėjimo Streiko

Darbininką Kovingumas Pri 
vertė Teisėją Atidėti In
džionkšino Išdavimą

Ketvirta*!., Rugpj. 4, 1932

Sužinoki! apie įvykius Wash
ingtone ir Prisidėkit prie 
Protesto prieš Terorą

Didžiojo New Yorko Drau
gijų Sąryšis rengia dideles 
prakalbas, kad supažindinti 
vietos ir apielinkių darbinin
kus su Hooverio valdžios su
rengta skerdyne Washingtone 
prieš ex-kareivius ir kad iš
nešti protestą prieš kruviną 
užpuolimą ant beginklių ex- 
kareivių, taipgi kad pareika
lauti, jog tuojaus būtų šaukia
mas nepaprastas 
sėdis ir nutarta 
nai. Prakalbos 
dienį, rugpjūčio
“Laisvės” svetainėje, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck gatvių.

Kalbės vienas ex-kareivis, 
kuris per visas kovas buvo 
Washingtone ir kovėsi bendrai 
su tūkstančiais kitų ex-karei- 
vių. Taipgi kalbės d. A. Bim
ba.

^įsi Brooklyn© ir apielinkių 
lietuviai darbininkai raginami 
skaitlingai atsilankyti į šias 
prakalbas ir pasakyti kitiems 
darbininkams, kad atsilanky
tų.

kongreso po- 
išmokėti bo- 
įvyks pirma- 
8 d., vakare,

Rengėjai.

Darbo Jieškojimo Agentū
rom Uždrausta Imti iš 
Kalno Užmokestį

New Yorko laisnių išdavimo 
komisionierius praeitą rudenį 
bandė uždrausti darbo įieško-, 
jimo agentūrų savininkams im
ti iš kalno užmokesnį iš darbo 
jieškančių darbininkų. Tada 
grupė agentūrų savininkų ap
skundė komisionierių teismui, 
kuris dabar užsibaigė, užvir
damas komisionieriaus uždrau
dimą.

Vyras Puolė po Traukiniu, 
Bet Liko Nesužeistas

Antrad. ryte, John Faye, 23 ( 
metų amžiaus, 72nd St. pože
minių traukinių stotyj, puolė 
po atbėgančiu traukiniu, bet 
pataikė nugriūti į tarpą bėgių, ■ 
tad liko nesužeistas, nors 
nas traukinys ir perbėgo 
jį-

Klausinėjamas, atsisakė 
sakyti del kokios priežasties 
jis kėsinosi nuižudyti, tad 
licija jį nuvežė į ligdhinę 
ištyrimo proto.

Plėšikai Sužeidė Vyrą 
ir Atėmė $287.

vie- 
per

pa-

po- 
del

Praeitą antradienį, į Roose
velt ligoninę atėjo kraujuotas 
John Diaz, kuris sakėsi, kad 
prie 9th Avė. ir 58th St. plė
šikai užpuolė jį, pavojingai su
žeidė ir atėmė $287 pinigų.*

RASPUTIN Apysaka apie ptktą- ivnoi u x wkonlką
“G RIEŠNTNKAS ar ŠVENTAS”

Rodomas be perstojlmo
Prieš 1 P. M., įžanga 35 centai 

EUROPA, 154 W. 55th Street

lICmOlllBIIIBIIISIIIBIIIBItl

Ex-kareiviai ir Visi 
Darbininkai Masiniai
Protestuoja

Mirus antram ir trečiam ex- 
kareiviams, sužeistiems Wash- 
ingtono policijos kulkomis, vi
same New Yorko mieste suju
do Darbininkų Ex-kareivių Ly
gos nariai; įvairiose miesto 
dalyse rengiami masiniai mi
tingai kiekvieną dieną, į ku
liuos susirenka [dideli 'skaičiai 
darbininkų ir išneša ;griežčiąu- 
sius protestus prieš Hooverį; 
reikalauja, kad tuojau būtų 
šauktas kongreso posėdis, ku
riame turi būti nutarta grei
čiausiai išmokėti priklausan
čius ex-kareiviams bonus. Dar
bininkai visur interesuojasi to
kiais mitingais, nes juose kal
ba ex-kareiviai, sugrįžę f iš 
Washington©, kurie dalyvavo 
kovose.

Darbininkas Užsitroškino 
del Nepakeliamo Gyvenimo

Morris Hoffman, 60 metų 
amžiaus, 69 E. 12th St., rastas 
gazu užsitroškinęs. Jis paliko 
ir raštelį, kuriame sako, kad 
neįveikiamos gyvenimo 
gos privertė jį žudytis.

Aidiečiai Smarkiai Rengiasi 
Prie Išvažiavimo

New Yorko kailiasiuvių strei 
kas vis plečiasi. Jau visai ar
ti visu Šimtu nuošimčių kailių 
siuvimo industrija apimta 
streiku. Streikuojančių dar
bininkų kovingumas ir laiky
mąsi vienybėj, yra pavyzdingai 
geras. Del to, bosų, policijos, 
Amerikos Darbo Federacijos ir 
socialistų vadų pastangos su
laužyti streiką nuėjo niekais. 
Jau daugelis dirbtuvių savinin
kų susitaikė—pasidavė darbi
ninkams. Kiekvieną dieną vis 
nuo naujų ^)psų ateina pasiū
lymai, kad unija paskirtų at
stovus, nes jie ,esą pasirengę 
taikintis su streikuojančiais 
darbininkais.

Apskaitliuojama, kad veik 
kiekvienas darbininkas stoja. į 
pikieto linijas prie savo dirb
tuvės ir žiūri, kad bosai ne
pradėtų darbą su skebais. Pi- 
kietaviams eina kiekvieną die
ną prie visų dirbtuvių, kurios 
paliestos streiku.

Streiko komitetas turėjo at
idaryti kitus streiko kamba
rius, nes streikuojančių darbi
ninkų skaičius taip žymiai pa
didėjo, kad paprastuose kam
bariuose negalėjo sutilpti.
. Praeitą pirmadienį, strei
kuojanti darbininkai turėjo su
ruošę masinį mitingą, kur su
sirinko apie 7,000 darbininkų. 
Susirinkusieji sveikino Adatos 
Pramonės Darbininkų Indus
trinės Unijos kalbėtojus ir pa
čią uniją. Mušeikos buvo pa- ------------------
samdyti šį mitingą užpulti, bet n . -
atsidūrę prieš tokią skaitlingą UrgaillZUOja MliltarineS 
minią darbininkų, nedrįso da- Policijos BatallODUS 
ryti puolimo. ______

Edison Laundry bosai nuėjo 
į teismą reikalauti indžionkši
no prieš streikuojančius darbi
ninkus. Jie visokių sumanytų 
kaltinimų streikieriams pri
mėtė, kad tik išgauti indžionk- 
šiną ir sulaužyti darbininkų 
streiką. Teisėjas jau buvo pa
sirengęs duoti indžionkšiną, 
bet streikuojanti darbininkai 
sukilo teismabutyje ir užpro
testavo. Prie teismabučio bu
vo irgi didelė minia darbin., 
kuri susiorganizavo į kovingą 
protesto demonstraciją. Teisė
jas pamatė, kad darbininkų Brooklyn, N. Y. 
kovingumas yra* didelis ir kad 
vieningai pasiryžę laikytis j 
streiko lauke ,tai 
klausimą atidėjo 
tyti kitam sykiui.

Po šio įvykio,
čių darbininkų ūpas dar labiau 
pakilo. Darbininkai tvirtai įsi
tikinę, kad jie streiką laimes.

LDS. 14 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 4 dieną rugpjūčio—Aug., 
1932, po numeriu 70-42 Link 
Court, 8 vai. vakare.

Visi nariai būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes yra 
daug svarbių dalykų aptari
mui.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI 
417 Lorimer Street, 

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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Praeitą sekmadienį aidiečiai 
turėjo draugišką išvažiavimą 
laivu. Grįžo visi smagūs, nes 
linksmai laiką praleido tyrame 
ore. .šį- ;sekmadienį, rugpjū
čio 7 d., jie rengia išvažiavi
mą į .Forest, Parką,. kuriame 
galės dalyvauti i pritarėjai ir 
rėmėjai;

Šis išvažiavimas bus didelis 
ir linksmas, nes kiekvienas ai- 
dietis ir aidietė darbuojasi su 
dideliu pasiryžimu, kad su
traukti kuodaugiausia vietos 
ir apielinkių darbininkų. Taip
gi daugelis Aido Choro rėmė
jų ir pritarėjų dirba, kad nu- 

! sivežti į išvažiavimą visus sa- 
;vo kaimynus ir draugus.

Aido Choras yra vienintelis 
revoliucinių darbininkų choras 
Brooklyne, kuris savo revoliu
cinėmis dainomis ir lošimais 
puošia mūsų sceną, linksmina 
įvairių darbininkiškų organi
zacijų parengimus. Jis savo 
dalyvavimu darbininkiškuose 
parengimuose pasitarnauja vi
sam darbininkų judėjimui. 
Skleidžia revoliucinę dailę pla
čiosiose darbininkų miniose. 
Tad nelieka abejonės nei vie
nam susipratusiam darbininkui 
apie reikalingumą paremti 
chorą lankantis į jo parengi
mus. Del to, visi traukime į 
būsiantį aidiečių išvažiavimą, 
sekmadienį ir raginkime kitus 
darbininkus, kad tą dieną nie
kur kitur nepraleistų, kaip tik 
minimam išvažiavime.

, Aido Pritarėjas.

Čeveryku Siuvėjai Šaukiami 
j Pikieto Linijas

Gellel- čeveryku siuvyklos 
darbininkų streikas vis tęsiasi. 
Darbininkai veda tvirtą kovą 
ir laikosi vienybėj streiko lau
ke; l The Five Stars 'streikuo
janti darbininkai kovingai de
monstruoja prie dirbtuvės ir 
pasiryžę vesti streiką iki lai
mėjimo. iPikietavimas eina 
kiekviena diena. The Werman 
ir Prinsely dirbtuvių darbinin
kų, streikas tebesitęsia. Strei
kuojanti darbininkai laikosi' 
streiko lauke tvirtai ir kovin-1 
gai.

čeveryku darbininkų streiko 
komitetas atsišaukia į visus 
darbininkus stoti į pdgelbą 
streikuojantiems čeveryku siu
vėjams, kad sudaryti dar tvir
tesnes pikieto linijas. Taipgi 
atsišaukia į visas darbininkų 
organizacijas šelpti
rius, siunčiant aukas po 
5 E. 19 th St.

Major General Dennis E. 
Nolan, komandierius Second 
Corps Area, paskelbė, kad vi
si rezerviniai armijos oficieriai 
irt New Yorko policistai, sek
madienį susirinktų į Platts
burg stovyklą, kur. bus suorga
nizuota keturi batalionai mili- 
tarės policijos.

Mat, darbininkų kovos prieš 
badą, prieš kapojimus algų ir 
1.1., eina smarkiai ir vis didė-j 
ja, tad viena policija jau ne-' 
gali įveikti; prie jos bus da-i 
dėti ir rezerviniai oficieriai,' 
kurie gelbės policijai pulti Į 
darbininkų streikus, demons
tracijas ir t.t.

X
X 
X

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČIA^ V KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSfN(_ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ^ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume-
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kamp. Bread- 
way, Chauncey 
Street stotii 
Brooklyn, N. Y.

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

Du Darbininkai Nušoko Nuo 
Namą Stogą ir Užsimušė

I ' ——  
David Duke, 66 metų am

žiaus, buvęs IRT. traukinių 
kompanijos konduktorius, ant- 

IHnMŪHnHllHE radienį nušoko nuo penkių
26-TAS METINIS

PIKNIKAS
augštų namo stogo ir ant vie
tos užsimušė. Priežastis sau- 
žudystės buvo ta, kad jis del 
nesveikatos negalėjo dirbti, o 
be darbo gyventi neturėjo iš 
kO/ ■. ! ; '

Phillip Misenson, 50 metų 
amžiaus, kuris nesenai tapo 
paleistas iš Kings apskrities li
gonines, taipgi nusižudė, nu
šokdamas nuo penkių augštų 
namo stogo. Priežastis nusi-

Refigia Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas

Rugpjūčio 7, 1932, nuo 2 v.
KLASČIAU S CLINTON PARK 
Orkestrą Prof. Retikevičiaus 
įvairūs Laimėjimai įžanga 50c.• J * į /namo stogo, jrnęzasus nusi-
Vis-;? kviečiame atvykti į pik- žudymo; taipgi del netiirėjimo 
niką ir tuomi paremt Kliubą i§ ko gyventi, kada ligos nu?

u jo įsteigtą namą. Į kankintas pargrįžo iš ligoni-
lIlClitClllCIIlCIIICIIlCIIICIIlClIlCHICIIlCIIICIIll

Socialises Peiliu Dūrė 
į Darbininką

Praeitą antradienį, rugpjū
čio 2 d., prie Scholes ir Gra
ham gatvių, socialistai laikė 
atvirame ore prakalbas. Biskį / 
vėliau, ant kito kampo, gatvės,, 
prądėjo prakalbas Italian Pro
letarian Club, kuris yya simpa
tingas Kįomunisty Partijai. Vi
si dartyininkaį, buvę prie , so
cialistų kalbėtojo, nuėjo klau
syti italų kliubo kalbėtojo 
prakalbos. Nepaisant, (kaip so
cialistų kalbėtojas garsiai rė7 
kė ir blaškėsi, vienok, jis pa
liko vienas su keliais savo pa- 
gelbininkais.

Paskui atėjot vienas socialis
tų kalbėtojo pagelbininkas ir 
pasaukė italų kliubo narį, ku
ris darbavosi surengime pra
kalbų. Kada pastarasis nuėjo 
prie socialistų, tai socialistas, 
Montaną, puolė ant jo su pei
liu. Bet Komunistų Partijai 
simpatizuojantis i darbininkas 
spėjo atmuštį peilį|ir<tokiu bū
du liko neshžęistas. Greitai 
jam *į; pagelbą pribuvo nedau
giau, darbininkų, kurie priver
tė socialistus nešdintis.

Josephine Steffen — Stepo
naitienė, 22 m. amžiaus, 118 
Devoe St., mirė liepos 29, Dr. 
Wade ligoninėj. Palaidota 
rugpjūčio 1 d., šv. Jono kapi
nėse.

Walter Glinbauskas. 50 m. 
amžiaus, 172 Woodward Ave., 
mirė liepos 29 d., Coney Island 
ligoninėj, pašarvotas Bieliaus
ko įstaigoje. Palaidotas rugpj. 
1 d., šv. Jono kapinėse.

Abiejų laidotuvių Vedėju bu
vo graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 Į SAVAITĘ
Šviežiausias farmų maistas, 

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

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

i PUIKIOS MAUDYNĖS
' jr ! ■ I

LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

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

!•»

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A.-RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Azti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
1 “LAISVĘ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo 
metus.

profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28

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

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