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Kokių Esama Socialistų. 
Jau Kitaip Gieda. 
Draugų Pesimizmas.
Darbo ir Kovos Kelias.

Rašo A. B.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o 1 ši almėsite 
Pasauli!

Kulpmont, Pa., komunistų 
piknike kalbėjausi su dviem 
jaunais amerikonais socialis
tais. Jie save vadina “kairia- 
sparniais.” Pirmutinis “argu
mentas,” kurį jie pastatė prieš 
komunistus, buvo formoje se
kamo klausimo: “Kaip jūs ga
lite pateisinti Vokietijos Ko- 
munistų Partijos rėmimą Hin
denburgo kandidatūros į pre
zidentus ?”

Tas nemažai mane nustebi
no. Pradėjau įrodyti, jog jie 
turi teisybę apvertę augštyn 
kojomis, būtent, Hindenburgą 
rėmė ne komunistai, bet so- 
cialderW^ratai. Už tai so
cialdemokratai k o m u n i stus 
keikė ir prakeikė.

Pagaliaus

Straipsniai apie Gyvenimą 
Sovietų Sąjungoj

Komunistų Partijos, orga
nas “Daily Worker” skel
bia, kad su ateinančiu šeš
tadieniu jo špaltose pradės 
eiti eilė straipsnių d. Myra 
Page. Straipsniai plačiai 
nušvies Sovietų Sąjungos 
darbininkų gyvenimą. “Lai- 

skaitytojai, kurie 
angliškai, turėtų 

ir

svės” 
skaito

Pagalinus jie daleido, kad įsigyt “Daily Worker;’’ 
pirmuose balsavimuose komu-į tuos straipsnius skaityti, 
nistai “gal ir turėjo savo kan-l 
didatą,” ale, girdi, antruose! 
balsavimuose jie 1 
Hindenburgą! Nežinau, ; 
mano pastangos pertikrino 
tuodu vyru, kad abiejuose bal
savimuose Komunistų Partijos 
kandidatu buvo d. Thaelman, 
o abiejuose balsavimuose jų 
vokiečiai ’draugai socialdemo
kratai palaikė Hindenburgo 
kandidatūrą.

, cinu uubt : • •

balsavo už į Suneš ir Kates Maitins, 
pertikrino o Bedarbiai Lai Miršta

ST. LOUIS, Mo.—Nese
nai čia 15,000 bedarbių de
monstravo už pašalpą. Po
licija bedarbius mušė ir te
rorizavo. Valdžios ir kapi-

EX-KARE1V1U DARB1N. LYGA ŠAUKIA 
VETERANUS JUNGTIS SU BEDARBIAIS
Bus Šaukiama Nacionalė Ex-kareivių Konvencija; Rengia

masi prie Naujo Veteranų ir Bedarbių Maršavimo į Wash- 
intoną šį Gruodį; Kova už Bonus ir už Bedarbių Apdrau- 
dą dar Tik Prasideda
JOHNSTOWN, Pa. — 

Čionais išleistas ir platina
mas tarpe eks-kareivių atsi
šaukimas Eks - Kareivių 
Darbininkų Lygos. Tame 
lapelyje Lyga šaukia vete
ranus jungti savo spėkas su 
milionais bedarbiu ir kovoti 
bendromis spėkomis už bo
nus ir pašalpą bedarbiams. 
Nurodoma, kaip bjauriai 
juos išdavė Johnstowno ma
joras McClosky ir kruvina 
Hooverio valdžia. Vetera
nai šaukiami kovą tęsti, or-

Kraujas Išnaujo Liejas 
Chinii Mandžurijoj

Socialistic Partijos vadas ku
nigas Norman Thomas rašo 
“New Leaderyje:” “Tas, kas 
atsitiko Prūsijoje, yra be galo 
menkas atsimokėjimas social
demokratams, kurie su did
žiausia nelaime palaikė Ilin- 
denburgą, kaipo bent jau ge
resnį už Hitlerį.” Iš to pasa
kymo atrodo, kad Thomas pa
juokia Vokietijos socialdemo-l 
kratus. Bet tas pats Thomas 
laike Vokietijos prezidento 
rinkimų sušilęs teisino social
demokratų teikiamą 
Hindenburgui.

paramą

Šcranto-

talistų akimis žiūrint, tegul (ganizuotis, veikti energin- 
desėtkai tūkstančių bedar-( gru
bių šiame mieste miršta ba-! Eyga sako, kad neužilgo 
du. Bet už tai kapitalistas • bus šaukiama eks-kareivių 
Henry C. Babcock mirda- nacionalė konvencija, kuriojHenry C. Babcock mirda
mas paliko $86,000 įsteigi
mui fondo, kurio tikslas bus 
aprūpinti miesto šunes ir 
kates reikmenimis, kad 
mažinus jų kentėjimus!

bus išdirbta plati kovos pro
grama. Bus vifeur šaukia
mi masiniai susirinkimai įr 
reikalaujama, kad kongre
sas laikytų specialę sesiją ir 
atmokėtų veteranams bo
nus.

Gi gruodžio mėnesį, pagal 
Lygos lapelį, bus rengiamas 
naujas milžiniškas marša- 
vimas eks-kareivių ir be
darbių į Washingtona, kad 
pareikalauti iš valdžios bo- 
nų, pašalpos ir apdraudos 
bedarbiams. Jau dabar rei
kia pradėt rengtis prie to 
naujo maršavimo. Plačiau
sios masės veteranų ir be
darbių turi būt sumobilizuo
tos maršavimui.

SHANGHAI. — Pra neša- 
ma, kad Mandžurijoj prasi
dėjo tikras karas tarpe chi- 
nų ir Japonijos kariuome
nės. Chinų sukilimas prieš 
okupantus smarkiai auga. 
Sukilėliai jau užėmė penkis 
miestus. Mūšiuose žūva la
bai daug kareivių iš abiejų 
pusių.

Policija Sumušė Be
darbius, o 7 Suėmė

Val- 
virš 

susi-

su-

Fašistų Teroras Prūsijoj
BERLYN. - 

dar negirdėtas 
fašistų teroras Rytinėj

Vienas draugas iš 
no rašo:

“Taipgi aplaikėme
nių kortij del kliubo agitacijos 
balsuoti už draugus Fosterį ir 
Fordą. Bet aš abejoju, ar pas 
mus susitvers^panašus kliubas, 
ne tik vien iš lietuvių, bet ir 
tarptautinis. Labai prastas 
ūpas pas darbininkus mūsij 
apielinkėje. Daugelis darbinin
kų, nors ilgas laikas nedirba, 
bet dar vis tiki, kad ateis ge
resni laikai, tik viskas, ko rei
kia, tai demokrato prezidento. 
O gera dalis dar ir iš tų pačių 
bedarbių dar neišbaigė visus 
pinigus, ką turėjo susitaupę. 
Jie irgi ‘nemato’ reikalo sto
ti į kovotojų eiles; dar vis lau
kia demokrato prezidento, na, 
o su demokratu ir gerų laikų.
Gi mažai grupelei darbininkų, i tų. 
ir tiem didžiumoje bedarbiam,! sišaukimas parodo,-kaip ža- 
sunku ką nors nuveikti, ypa-Įlingas Šitoks planas būtų, 
tingai be galo sunku su finan-jTai būtų pasmerkimas ve-Į 
sais. Vienok dedame pastan- J i..- • i -i
gas, kad sukelti nors $200, kad 
gavus pastatyti draugą Foste
rį kalbėti per .radio į kietosios 
anglies darbininkus.”

ir nari-

‘NEŠDINKITES LAUKAN, ARBA GAUSIT 
K ailin; pareiškė johnstowno, pa., 
MAJORAS PAKVIESTIEM VETERANAM
Pinchotas Siunčia Kareivius ir Trokus Išgrūdimui Veteranų 

iš Pennsylvanijos; Waters ir McClosky Pasirodė Didžiau
siais Niekšais ir Apgavikais; Jų Pardavystė Daugeliui • 
Veteranų Atidarys Akis

‘KAPITALISTAI UŽMOKĖS SKAUDŽIAI 
UŽ NUŽUDYTUS VETERANUS,’ PASAKĖ 
FOSTERIS, KOMUNISTU KANDIDATAS

WHITE PLAINS, N. Y.— 
Rugpj. 3 d. čia bedarbių ta
ryba sušaukė masinį susi
rinkimą atviram ore, kad 
pareikalauti nuo valdžios 
bedarbiams pašalpos, 
džia sumobilizavo 
dviejų šimtų policistų 
rinkimo išardymui,
tik draugė Helen Jackwin 
pradėjo kalbėti, policija 
pradėjo puolimą ant bedar
bių. Mušė be jokio pasigai
lėjimo. Du bedarbiai taip 
sumušti, jog tapo nugabenti 
į ligoninę. Gi šeši vadovau
jami draugai bedarbiai tapo 
suareštuoti ir kaltinami lai
kyme susirinkimo be leidi
mo.

SYRACUSE, N.Prasidėjo
hitlerinių RuSP- 3 d. čia skaitlingam

Prūsijoj. Mušami ir žudo- bėjo d. Fosteįis, Komunis- 
i-ii L J -» z-'. Irn zn o 4- n n -i

masiniam susirinkime kal-

mi ne tik komunistai, bet ir 
eiliniai social demokratai, 
kurie užsitraukė fašistų rū
stybę. Gi Papeno valdžia, 
žinoma, fašistams leidžia te
rorizuoti darbininkus.

Bedarbiu Tarybos Persergsti 
Ex-kareivius

Pa. —Į Gi kurie bandytų pasilikti, 
tie ne tik gautų mušti, bet * 
taip pat turėtų mirti badu.

O kad apgaviko McClosky 
žodžiai nebūtų tušti, tai jis 
susisiekė su Pennsylvanijos 
gubernatorium Pinchot ir 
pareikalavo, kad jis prisiųs
tų kariuomenės ir trokų iš
gabenimui eks-kareivių iš 
Johnstown ir iš Pennsylva
nijos. Pinchot, žinoma, tą 
prašymą tuojaus išpildo. 
Eks-kareiviai turi išsineš
dinti kaip šiandien, rugpj.
5 d. Viskas, matote, eiųa 
pagal planą. . ' ''

Eilinių Veteranų Komite- \ 
tas protestuoja prieš šitą \ 
McCloskio bjaurų pasielgi
mą su veteranais. Juk tas . 
pats McClosky veteranus 
oficialiai užkvietė į Johns
town ą ir sakė, kad jie ga
lės ten būti taip ilgai, kaip 
norės. Dabar gi.grūdą juos 
laukan ir ketina pavaišinti • 
buožėmis ir kulkomis!

JOHNSTOWN, 
Bjauriai ir niekšiškai eks- 
kareiviai tapo apgauti, su- 
vilti ir parduoti. Dabar vi
siems bus aišku, kad prie 
Hooverio valdžios kruvino 
teroro prieš veteranus pri
sidėjo jų “komandierius” 
Waters ir bjaurus demago
gas Johnstowno majoras 
Eddie McClosky. Waters 
sėdi Washingtone ir atsiun
tė įsakymą į Johnstowną ve
teranams tuojaus iškrikti ir 
grįžti namo. Gi majoras 
McClosky susišaukė vetera
nus ir pareiškė, kad arba jie 
turi geruoju klausyti jo ir 
išsinešdinti iš Johnstowno, 
arba gaus mušti tie, kurie 
norės pasilikti. Taip pat 
jis prižadėjo apmokėti kelio
nę tiems, kurie norės va
žiuoti namo ir pildys jo įsa
kymus. Pinigai gaunami iš 
mistęriško šaltinio. Kelio
nėj veteranams būsią duo
dama skaniausiai valgyti.

—....... . - • 4.

yra- nauja apgavystė, naujas 
muilinimas darbi ninkams 
akių.

Paskui d. Fosteris perėjo 
prie Hooverio valdžios tero
ro prieš eks-kareivius Wa
shingtone. .Jis pasakė: “Di
dieji kapitalistai, kurie val
do Jungtines Valstijas — o 
ne vienas Hooveris—užmo
kės brangiai už nužudytų 
eks-kareivių gyvybę.

Darbininkai entuziastiš
kai pasitiko d. Fosterio pra
kalbą šiame mieste. Daly
vavo, apie 800 darbininkų.

Redaktorius H. R. Isaacs 
Randasi Pavojuje |Dar Vienas Veteranas i Svarbi Žinia Waterbu

rio ir Apielinkės Lie
tuviams Darbininkams

tų Partijos kandidatas į 
Jungt. Valstijų preziden
tus. Jis iškėlė aikštėn Hoo
verio, Roosevelto ir visos 
kapitalistų klasės planus to
liau badu marinti bedarbius 
ir kapoti algas dirbantiems 
darbininkams. Socialistų 
lyderis Norman Thomas' 
taip pat yra kapitalistų kla
sės agentas. Hooverio pa
skelbtas taip vadinamas 
“devynių punktų planas”.

SHANGHAI. — čionai;ir •. įj • xr ijv« i 
amerikonas redaktorius Is KlltO HOOVeHC VaiOZIOS 
aacs išleidžia žurnalą anglų 
kalboje “The China For
um.” Tas žurnalas eina 
griežtai prieš Nankingo 
valdžios terorą. Hooverio 
valdžia pareiškė, kad jinai 
atsisako apginti Isaacso tei
ses, nes jis esąs komunistu 
simpatikas. Dabar Isaacsui 
grūmoja didelis pavojus. 
Nankingo valdžia gali jį su
areštuoti ir nuteisti mirtin 
už kurstymą liaudies prieš 
tą valdžią.

Teroro Auka
BALTIMORE, Md. — 

Čionai ligoninėj mirė Wil
liam Gunn, eks-kareivis, ku
ris buvo Washingtone ir ku
ris gavo sunkiai sužeisti 
užpereitą “kruviną ketvir
tadienį.” Policija jam šon
kaulius sulaužė ir gazais 
sugadino plaučius. Gunn 
neatlaikė to sužeidimo ir 
rugpjūčio 3 d. numirė.

Valdžios daktarai meluo
ja, būk Gunn miręs natu- 
rale liga, nes jis turėjęs 
sausligę pirmiau. Tai tik 
valdžios agentų bandymas 
nuplauti Hooverio rankas 
nuo nekalto veteranų krau
jo.

WATERBURY, Conn. — 
šį sekmadienį, rugp. 7 d. lie
tuvių darže už Lakewood 
ežero Literatūros Draugijos 
28 kuopa rengia gražų 
pikniką. Bus dailės progra
ma iš dainų, šiame pikni-x 
ke kalbės d. A. Bimba, iš 
Brooklyno, “Laisvės” redak
torius. Jis plačiai aiškins, 
ką reiškia eks-kareivių ko
va už bonus, ką parode Vo
kietijos rinkimai, ką gali
me laukti Amerikoje su at
einančia žiema ir t. t. Taip 
pat, jis atsakys renegatui 
Prūseikai, kuris čia nesenai 
kalbėjo ir niekino lietuvių 
darbininkų komunistinį ju
dėjimą. Dalyvaukite ne tik 
Waterburio, bet ir visos 
apielinkės lietuviai darbinin 
kai ir darbininkės.

Rengimo Komisija.

Mussolini Sveikina KarąEXTRA!

UŽMUŠĖ TRIS 
SUKILĖLIUS

LONDON. — Profesorius 
Arthur Keith savo praneši-kas Waters ne akių nerodo 

Johnstowne.

mizmo skaudžia! kenčia visas 
mūsų revoliucinis judėjimas 
tarpe mainierių.

wMHMhK

NEW YORK. — Ameri
kos Bedarbių Tarybų rašti
nė išleido pareiškimą į eks- 
kareivius. Mat, Waters ir 
kiti apgavikai siūlo, kad 
įvairiose valstijose būtų 
įsteigtos kempės ir ten visi 
veteranai sueitų ir gyven- 

Bedarbių Tarybos at-

GINKLUOTA KARIUOMENE IR ORLAI
VIAI SIUNČIAMA PRIEŠ MAINIERIUS

Blogai, labai blogai, drau
gai, kuomet šitaip^ nuliūdusiai 
žiūrite į prezidento rinkimus. 
Atiduodate darbininkus demo
kratams. Netgi nesimato pa
stangų gelbėti tuos darbinin
kus iš po kapitalistų įtakos. 
Perdėm pesimizmas, nusimini
mas, pasidavimas likimui.

O man atrodo, kad kalti ne 
Scrantono darbininkai, bet mū
sų draugai komunistai ir jų 
simpatikai. Juk šitie rinkimai 
kaip tik ir suteikia puikiausią 
progą komunistams pasiekti 
tuos suvedžiotus, apgautus ir 
atsilikusius vargstančius darbi
ninkus. Bet, matyti, draugai 
iš kalno nusistatę, jog niekas 
iš to neišeis. Nuo šito pesi

fteranų nuolatiniam badui ir 
visokioms'ligos tose kempė
se. Tai būtų išskyrimas ve
teranų iš bedarbių ir ištrau
kimas jų iš kovos lauko. 
Tuo Būdu Bedarbių Taryba 
šaukia veteranus atmesti 
apgavikus, kaip Waters ir 
McClosky ir suvienyti savo 
spėkas su spėkomis bedar
bių.

TERRE HAUTE, Ind. — 
Keturi tūkstančiai mainiė- 
rių tebelaiko apsupę Vigo 

[paviete Dixie Bee kasyklą, 
kurioj randasi 70 skebų bei 
kompanijos sargų. Mainie
riai yra pasiryžę tuos niek
šus iš ten iškrapštyti, arba 
badu numarinti.

Bet Indianos valdžia sku
binasi skebams pagelbon. 
Gubernatorius skubiai siun
čia tūkstantį gerai ginkluo
tų kareivių ir šešis karinius 
orlaivius prieš mainierius. 
Kareiviai į mainierius šau
dys, o orlaiviai mėtys bom
bas. Vigo paviete jau pa
skelbtas karo stovis.

MANAGUA. — Valdžios 
kareiviai iš netyčių užklupo 
ant Nicaraguos sandiniečių 
sukilėlių ir tris iš jų nužu
dė. Taip pat keli esą suim
ti nelaisvėn.

Hindenburgo Agentas 
Atvirai Giria Hitler j

Rasti Kaulai Keistų 
KanibalŲ-Žmogėdžiii

Autorius virš cituoto laiško 
ir kiti visi draugai bei drau
gės, turi pasiliuosuoti iš to pe
simizmo. Reikia griebtis už 
darbo. Komunistų Partijos 
kandidatų rėmimo kliubą rei
kia stęngtis suorganizuoti kuo 
plačiausia. Pamatysite, drau
gai, pasekmės nustebins jus 
pačius. , ,

JOHNSTOWN, Pa. — Jau 
pradėta spėka gabenti vete
ranus. Sumobilizuota poli
cija “palaikymui tvarkos.” 
Veteranai grūdami į vago
nus ir paskui uždaromi ir 
durys užrakinamos. Del di
desnio pasityčiojimo iš ba
daujančių veteranų, apgavi
kas majoras McClosky iškė
lė amerikonišką vėliavą, pa
statė savo sūnaus orkestrą 
ir nuolatos griežia patrio
tiškus maršus. O p&rdavi-

BERLYN. — Hindenbūr-; me priešistorinių mokslų 
go valdžios apsigynimo mi- kongrese plačiai nurodė ati- 
nisteris generolas Kurt von dengimus Palestinoj. Sako, 
Schleicher atvirai giria Hit- kad ten tapo rasti kaulai 
lerį ir Vokietijos fašistus. 
Jis sako, kad valdžia turi 
tartis su fašistais ir jų ju
dėjimą išnaudoti. O tas tik 
parodo, kaip dabartinė Vo
kietijos valdžia yra pada
vus ranką kruviniems fašis
tams. Ta gi valdžia galė- 

V,ienas jo susidaryti ir išsiauklėti 
skebas su pasididžiavimui gi- ragus todėl, kad socialdemo- 
riasi, kad jis nušovė pikie- kratai darbininkus pardavė 
tininką mainierĮ Taylor Kel- ir visą savo paramą atidavė 
ler, 24 metų amžiaus. Hindenburgui;

TERRE, HAUTE, Ind. — 
Valstijos kariuomenė pribu
vo gelbėti Dixie Bee kasyk
los skebus, kuriuos mainie- 
riai laikė apsupę per 48 va
landas. Mainieriai pasi
traukė prieš kariuomenei at
vykstant. Skebai pasakoja, 
kaip jie būtų galą gavę, jei
gu kariuomenė nebūtų pri-l 
buvus pagelbon.

ROME. — Mussolinis at
virai sako, kad jis priešin
gas pastoviai taikai, kad ka
ras esąs be galo geras daik
tas, nes pagilinąs žmonių 
“geruosius” jausmus ir t. t. 
Fašistai esą mokinami prie
šintis tiems, kurie priešingi 
karams.

labai keistų kanibalų (žmo
nių, kurie valgydavo žmo
nes). Jie gyvenę Palesti
noj apie šeši tūkstančiai me
tų prieš kristų. Buvę ma
žo ūgio—apie 5 pėdas ir 3 
colius. Jų kojos buvę labai 
tvirtos, bet rankos ir pečiai 
silpni. Jie valgydavę žmo
nes, o jų kaulus degindavę.

Tie žmonės, pasak Keith, 
buvo nepanašūs į jokią šian
dien žinomą žmonių veislę, armija siekia 5,492,000.

VOKIETIJOJ BEDARBĖ
BERLYN. — Per liepos 

mėnesį Vokietijoj dar prisi
dėjo 16,000 bedarbių. Šian
dien registruotų bedarbių



Puslapis antras
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ATSAKYMAS draugams
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ce), leidžiamą špižą. < Pa-

bandoma užleisti policija, peš, skundžiasi, kad į tapo

7. Bakai, 250 mil. r.;8.

metais. VKP CK pabaigoje .

kuris

apie tą viską, dar prisimink, tį, pasikajbgjimo susirinki. skaičių iki 35 nuošimčių.
Ir n /w»o ry i o *! i m n ttaIavt/Jac’ 4 . .. T T • T i. _ _ __ _ 1________ _

reikalingas

i . • it £•— jų narių; ir todėl į partijos tis-apie 150 įmonių.La.WrCnCC ir Nashua eiles patekdavo nepastovių (Tąsa Bus)

.i

skaičių darbininkų savo pu
sėn, Prūseika pareiškia, kad

toms, .dirbtuvėms darbinin
kus ir vedėjus; kad kiti šim
tai dirbtuvių ir fabrikų rei-

patalpinti 
laikrašty 
nuomone

todėl, kad ji priėmė rene
gatų nusistatymą, bet todėl, 
kad ji Jkovojo ir tebekovoją 
su renegatais. Vokietijos 
Kompartija, kaip ir Ameri-

• I smegeninė ___  ------
j kad, lietuviškai kalbant, jo 
J smegenyse, giedojo gai'du-

kad gražiausios valandos 
darbininko gyvenime, t. y. 
paskutinio pergalingojo mū
šio su amžinųjų mūsų kla
sės neprietelių klase artina-

priešui iš vidaus ten ant vie- i 
tęs. • •

Leningradas
15-VII-32 m

i "dary-! mas, kad aš savo “ 
LDS negali |

” “triukš-

; 5. Zaporožstaį 220 mil.

rAŲTOŠ, 149 KALĘOŠ 
TETŲ SĄJUNGOJE

Londono ar Berlyno.
Gal šiam • kartui ir už

teks. Pamąstyk, drauge,

Ne! Juk kiekvienas žino, kalinga pakinkyt gamini- 
kad Vokietijos Komunistų mui statybai reikalingas 
Partija laimėjo linkimus ne medžiagas, o taip-pat ir p f į * jį)7*

apsupa stambias

porto klausimą; kad reikia ti, kad padėt mums muštis 
statyti ištisi miestai augštų iš, šios barikadų pusės,; ar 
jų ir . vidutinių mokyk-' dar, truputį palaukt, kad, 
lų prirengiančių reikalingus pliekt kailį bendram mūs į

klaidintojais t r o c k i s tais,
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Delei Greitosios Daily 
Workeriui’ Pageltos

klauskite Amerikos inžinie
rių firmos MacKee iš • Cle
veland, Ohio, jie jums pa
pasakos, kaip 60 metų am
žiaus kirgyzai, baskirąjį. ir 
kiti Sibiro lygumų gyve Arto
jai, užmiršę, nusišluostyti 
nuo veidų džiaugsmo aša
ras šaukė: “Špižas, špižas, 
—darbas pergalėjo!”

Visie tie, kurie mokate 
taip dirbti, ir norite taip 
dirbti,—atvažiuokit, darbo 
užteks. Darbininkų klasės 
iš kovos pabėgėliai tegul 
nevažiuoja, nes jie nei dirb
ti nei džiaugtis nebemoka.

Nebloga būtų, kad atvyk
tų nors ir didelis būrys iš
silavinusių amatninkų,—jie 
labai reikalingi. Vienok 
labai kalbint nesinori. Ypa-| 
tingai nenoriu kalbint vyk-! 
ti klasiniai susipratusius I 
darbininkus ir ne todėl, kadį 

j jie mums būtų nepageidau-l 
jami, o todėl, kad nesilpnint 
darbininkų judėjimą, jų ko
vą pas jus. Susipratusių 
darbininkų pas mus daug j 
daugiau, negu bent kurioj 
pasaulio šaly ir mes jau pa
tys mokame statyti naują 
gyvenimą. Pas jus spren
džiamieji mūšiai dar tik 
ateity, jie dar tik artinasi 
ir kiekvieno susipratusio 
darbininko pareiga būt ten, 
kur jis labiausia reikalin
gas.

Ką dar parašyti? Apie 
orą, žinoma nerašysiu, nes, 
sakysime Leningrade šian
die oras labai gražus, vie- 

\ nok jis ne tokis visoj SSRS, 
na o pakol šis laiškas .pa- 

j rankas, 
gal oras susigadins ir Le
ningrade. L e n i n g r a das 
gražiausias pasaulio mies
tas, teatrai čia taip pat ge
resni, negu višur kitur, vie
nok ir pas mūs yra dar ga
na kaimų, kur nesuspėta, 
pastatyt jokio teatro (žino-į, 
ma bus pastatyti ir tėn).! 
Maisto pas mus yi^a užtek
tinai. Gal darbininkai ir ne
valgo dar taip, kaip New 
Yorko milionieriai ant 5th| 
Avė., vienok jie ir nesimel
džia del šaukšto zupės, kaip 
priversti tatai daryti New! 
Yorko bedarbiai. ’

Daugirdas
Pastaruoju laiku gaunu prisiuntė man laišką, nešio- 

daug laiškų nuo draugų jo tą pagražinimą taip pat 
amerikiečių, kuriuose kar- tik iki pirmųjų audrų, pir- 
tojama vienas ir tas patįmųjų klasinių susikirtimų, 
klausimas: kaip eina gyve- ‘ 
nimas Sovietų Sąjungoj. 
Vieni jų žingeidauja mūsų 
socialistine statyba, kad dar 
labiau užsigrudinus kovai 
anoj pusėj Atlantiko, kiti,— 
ar būtų galima surast dar
bas ir laimingesnis gyveni
mas čia, pas mus,—jeigu

Šiam draugui ir jam pana
šiems aš patariu nesirūpint 
ir niekur nevažiuot, nes 
kaip jie nesupranta esmės 
eilių, laukiančių šaukšto 
zupės Amerikos didmiesčių 
gatvėse, taip jie nesupras 
ir darbo entuziazmo milio
nų proletarų SSRS, tvęrian- 

pavyktų atvykti į mūsų ša- čių proto, ir muskulų ste- 
lį, dar kiti interesuojasi buklus pas mus. . ,
suvis , kitais klausimais, i Kitiems gi . draugams, 
Taip, vienas'neblogas drau
gas giriasi, kad jau aplei- 

ėjimo dotojų klasę ir jos lakiejus, (dęs Komunistų Partijos ei-,

APŽVALGA
Grigaitis už Pruseikinius 
ir Policiją

Pamatęs LDS organe 
ui

Lygiai tas pats ir St. 
Louiso kuopoj. Lygiai taip 
argumentuoja prūseikiniai 
su grigaitiniais. Kiekvie-

Tiesoj” LDS Centro Valdy- nas bedarbis, kiekvienas su- 
bos nutarimą suspenduoti sipratęs darbininkas, kiek- 
120-tos kuopos (St. Louis, vienas kovojąs prieš išnau- 
Mo.) valdybą nuo i _ 
pareigų už. šaukimą į mi-p v , _
nėtos kuopos narių susi-1 bandoma sumušti, apšaudy-1 skaudžiai paliestas nedarbo 
rinkimą policijos ir, ap.! ti ir net sušaudyti, jei pasi-(ir klausia, kaip man gyve- 
skritai nevedima organi- pr iešina, o paskui apšaukti! naši ir ar aš dar iki šiam
zacijos reikalų kaip reikia, “Maskvos agentu 
Chicagos menševikų lyderis j nmdariu,” etc.

pradėjo šaukti
Girdi, policiją 

tik pirmininkas, 
kai kurie nariai

etc.
Jeigu tas galima daryti 

SLA, kurį valdo fašistai, tai 
tik suprantamą, tas negali
ma darbininkiškoj organiza
cijoj, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime. Organizaci
ja, kuri tapo įkurta po to, 

LDS Centro j kuomet fašistai su Grigai-
1 yi’u1 čio pilniausiu pritarimu, su-1ir 

i mušė,wsužalojo daugybę pa- 
Girdi, kuomet SLA cent- į žangių SLA delegatų ir su

ras kadaise perorganizuoda- i skaldė seimą ir visą organi-

“gevalt.” 
kvietėsi 
“kuomet
kėlė triukšmą ir nedavė jam 
vest tvarką.” Tuo pasirem
damas, Grigaitis skubinasi 
įrodyti, kad “7 ~ ~ 
Valdybos nutarimas 
“absurdiškas.”

kaip partijos nariam^, taip 
ir, stovintiems kol-kas nuo
šaliai, aš norėčiau daug ko 
papasakoti. Vienok apra
šyt visą tai, kas pasiliuosa- 
vusių iš kapitalistinės ver
gijos darbininkų šaly deda
si, reikia viršžmogio gabu
mo ir man tatai vargu be
pavyks. Kadangi man pri
sieina dirbt įstaigoj, per 
kurią eina visos metalurgi
jos pramonės statyba ir ga
na dažnai aplankyti pačios 
statybos vietas, tai aš nors 
trumpai čia paduodu ži
nias, ką mes statome šįmet 
šioj srityje. Taip, šįmet 
statoma (kai kurie jau pra
dėjo dalinai dirbt) šios me- 
talurginės dirbtuvės (Steel- 
Works) :

1. Magnitogorsk kainuos 
apie 400 milionų rublių,. 2. 

senų įsi- į Kuznetsk, apie 150 mil. r 
tikinimų” nemečiau, aš čia|3. Novo-Tagil, 300 mil. r

4. Novo-Marinpol, 225 mįl- klius į skaitytojų

■ aš dar iki šiam 
laikui laikausi savo senų įsi
tikinimų, t. y. ar ir man dar 
“nenusibodo vilkti partijos 
nario naštą.”

Kad sutaupinti laiką, ku
rio pas mane labai mažai, 
aš šiuomi laišku noriu pa
tenkinti visų draugų žingei
dumą, tikėdamas, kad “Lais
vės” redaktorius padės man 
■” neatsisakys 
savo vedamam 
bent tai, kas jo 
verta talpinti.

VO/kokią kuopą, “tai mūsųĮzaciją, negali toleruoti, kad P i r m i a u s ia patenkinu 
komunistai kitąsyk keldavo‘jos kuopų susirinkimuose! žingeidumą draugo, aplei-; 

o dabar jie būtų šaukiami bedarbių iridusio partiją, prisipažinda-1 
veteranų šaudytojai 1---- -1 -y ----- “----- - - ■

' T TYC

triukšmą...” 
patys tai darą.

Eiti su tuo žmogum į gin- mui tvarkos.
čus tuo reikalu, žinoma, mes leisti, kad jos kuopų susirin- i proletaru revoliucijos ug- 
neturime nei noro, neigi kimuose būtų policijos bru-įny juos tik atnaujinau, pa
matome reikalo. Bet praei- tališkai mušami arba areš-! jaudinau juos ir jausČia sa- 
nant,- reikia pastebėti seka- tuojami nariai tik tod^eį kadi ve nelaimingiausiu žmogum, 

jeigu man lemta būtų nors 
valandėlę išeit įr būt nųo- 

j šaliai savo partijos, kurioj 
be pertrūkio dirbau 26 me
tus ir kurioj dabar daug 
daugiau neatidėliojamo dar
bo, negu jo buvo kuomet 
nors pirmiau. '

Asmuo, kuris liuosanoriai i 
apleidžia savo klasės parti
jos eiles, išbuvęs joj net ke
lis metus, aš tokiam asme
niui netikiu, kad jis kuo
met nors buvo tikru parti
jos nariu. Jis buvo tūlą lai- 

' ką prisišliejęs prie partijos 
ir vardą jos nario nešiojo 
kaipo pagražinimą, taip,

masr. SLA viršininkai nie-!jie nepatinka vienam ar ki- 
kuonfet nėra perorganizavę;tam asmeniui. LDS pasisa- 
SLA kuopos arba suspendaxbke už gynimą tų darbininkų, 
vę kuopos valdybą del sau- kuriuos policija, kaipo bur- 
kimo į susirinkimus polici- žuazijos tarnaitė, sumuša 

Priešingai, SLA virsi- arba įkalina!jos. Priešingai, SLA virsi- arba įkalina! 
ninkai nuolatos patys polici- - - - -
jos pagelba bando pravesti; - - - -
savo nutarimus ir kuopas! - ....
ragino ir rūgina. Policija,, f 5LL tai fašistų ir soeialfašistų!tal dldziai klysta' 
(pastaruoju laiku ir prūsei-; 
kinių) yra vienatinis rams
tis apsigynimui nuo darbi
ninkų kritikos.

Grigaitis, kaip ir prūse 
kir>iai, naudoję policiją St. I 
Ęouiso 120-tos kuopos narių! -----
susirinkime, skelbia, kad po- pon Kichotukas , . ....

o “prieš kaip nešioja kaklaraikstį ar
Tai sena Virš trys šimtai metų at- pirštines. Draugas,

-i Jeigu St. Louiso 120-tos
I kuopos valdyba mano, kad 
1 ii su policija valdys kuopą, 

, Tie 
į! žmonės, beje, pasirinko ne 

i tą organizaciją: jiems rei
kėjo nueiti pas tuos, kurie 
policijos pagelba valdo orga
nizaciją, pas Gegužius, Vi- 

.Itaičius ir Ko., bet ne į LDS

licija buvo naudota “prieš
triukšmadarius.” _______
pasaka, kurią žino kiekvie-: gal, Ispanų rašytojas Cer-
nas šiek tiek protaująs dar-! vantes sutvėrė (knygoje) ri-• : kim • Kommrtiini lai 
blankas Gegužis SLA Sei-cierių Don Kichotą, kuris lmkima)s> Kompartijai la - 
„I „L; VavaIa =n volo mdfinn snar. meJus nepaprastai didelį
ciją ir jsakė jai skaldyti. nais, ir kuris, beje, šaukda- 
darbiriinkams galvas todėl, i vo į dvikovą net liūtus, o jei . . p -s nnnnplnaqi
kad iie buvę “triukšmada- pastarieji nestodavo,tai Don K’11 useikos, nuopelnas!_nau jie ouvę u niKsiiiaua i j > Nerausdamas, Prūseika pa
na1.”,, i Kichotas sakydavo, kad hu-, Vokietiios Ko-

Kųbmet tam pačihm StĮtm Jo bij% Bet^ išvadose į part}ja
riaU1Sp’ ūsaeiffiai ZkėkU;' smegenine buvo nesveika! da«g bal^, todeJ>,kad M Pri’ 

o d La

120-tos kuopos narių surin
kimą, ant rytojaus po mitin , u , 
gui, ėmė šaudyti bedarbiuska1, 
darbininkus ir keturis iš jų| šiandien mes turime am- 

, pašovė ir daugelį bjauriai bicijomis ne mažesnį ricie-
sužalojo, sumušė, tai taipgi rių (Prūseika). Sulig tuo 
ji, policija, skelbė, kad tai j žmogum, tai jis viskas: su 
buvę “triukšmą dariai,” I juo “visas svietas”, komu- 

t “raudonieji”, etc. (nistų jau nebeliko—visi su-
Washingtone, liepos 28 d.,irenegatėjo (kaip jis pats).

; kuomet policija nužudė Vin-|Andai Waterburyj darbi- 
cą Jušką ir,daugelį kitų ve-(ninkai jį nušvilpė, kuomet 

/"teranų, tai policija paskelbė, | jis I

me, Chicagoje, pašaukė poli-1 kovojo su vėjo malūnų spar-

darbininkams galvas todėl, i vo į dvikovą net liūtus, o jei

r 
r.; 6. Krivoi Rog, 200 mil. 
i
Lipetsk, 150 mil. r.; 9, Tula, 
180 mil. r; 10. Leningrad, 
80 mil. ‘ r. ; ,j11. Beloretsk, 
35 mil. r.; 12; Serp i Molot, 
48 mil. r.; 13. Svobodny So
kol, 40 mi-1, r.; 14 Kulebans- 
ky, 25 mil. r.; 15 Vyksuns- 

j ky, 25 mil. r.; 16 Krasny 
'Oktiabr, 37 mil. r.; 17. Si- 
'narsky, 150 mil. r. Tai tik 
trumpas surašąs septynioli
kos plieno gigantų, pastaty
mas kurių atsieis mums 
apie du miliardu keturis 
šimtus penkiasdešimts pen
kis milionus rublių.

Jeigu dar prisiminti, kad 
greta kiekvieno tų milžinų 
statoma nauji socialistiniai 
miestai; kad reikia pastaty
ti naujos anglies ir geležies 
naugės kasyklos, kad aprū
pinti tuos milžinus reikalin
ga žaliava, kad reikia nu
tiesti tūkstančiai kilomet
rų gelžkelio bėgių ir paga
minti kiti tūkstančiai gar
vežių, vagonų ir garlaivių,

ėmė opozicijos, (suprask, re
negatų) nusistatymą!...

Ar žmogus, kurio Smege
nyse nėra nepaprasto įkai
timo, gali šitaip kalbėti? XT . I T 1 _ 1 • 1 • ■ v • _ •

bandė niekinti komunis- kos Kompartija, vedė ir te- 
kad žudomieji buvo “trinks- tus, tai po to Prūseika pa- beveda griežtą ir rūsčią ko- 

~ vg_ spe]bė, kad jis komunistus vą su visokiais darbininkųmadariai”, o Hooveris, ’ 
liau, pareiškė, kad-jie buvę nušvilpė! 
“komunistai, su kriminali
niais rekordais.”

Bet visus rekordus No. brandleriečiais ir social-de- 
Antro Don Kichotukas su- 

Vadinasi, kur tik policija | muša santikyj su-Vokietijos 
buvo naudojama prieš dar- Kompartija. Kaip žinoma, 

tai naudojusieji Rrūseikoš /gazieta Vokieti- 
jog tai jos Komunistų Partiją, 

triukšmą-1 įprastu jam būdu, išdergė, 
suvaldyti ’ policija'išbjauriojo, apšmeižė. Da- 

‘ bar, pereitais reichstago

binihkus 
visuomet skelbė, 
“raudoniesiems,” “ 
dariams 
buvo pavartota.

mokratais (žinoma, lyde
riais). Iš kitos pusės, troc- 
kistai, brandleriečiąi ir* so- 
cial-demokratų vadai visais 
galimais būdais puola Vo
kietijos Kompartiją. Prie to 
prisidėjo ir Prūseika 
Butkum.

SU'

maistą, drabužius ir 
statejams,—jeigu tą visą 
prisiminti, tai kiekvienam 
be jokių mano aiškinimų 
bus aiškų, jog mūsų šaly 
yra tiek daug darbo, kad jį 
gali nudirbti tik laisvi žmo
nes, žinanti, kad jie dirba 
sau, o he naudotojų, pelnui.

Statytojų entuziazmą įsi-’ 
vaizdinti galima tik drūčiai 
užmerkus akis ir atsiminus 
kaip 80,000 ]\J[ągnitogorsko 
darbininkų kolektyvas susi
rinko pasveikinti pirmus 
su virš dviejų metų sunkaus 
savo darbo vaisius,—pirmą
jį iš domnos (Blast furna-

Komunistų Partijos 2-ro Distrikto sekretaria- 
tąs, savo pastarajam posėdy j, svarstė labai opią 
“Daily Workerio” medžiaginę padėtį, kuri yra kri
tiška. Atsižiūrint į nepaprastai skubų reikalą ir bū
tiną pasiekimą tam tikros sumos finansų, sekreta- 
riatas padarė sekamus nutarimus:

1. Suorganizuoti ūmiausiu laiku, kaip tik galima,
grupes draugų nuo masinių, organizacijų, ir kad jos 
rūpintųsi aplankymu įvairių darbininkų organizaci
jų, prašant paramos. Kadangi daugelis organizacijų 
ižduose pinigų nebeturi arba iždai yra limituoti, to
dėl patartina: . ( j

(a) raginti kiekvieną dirbantįjį darbininką paau
koti į “Daily Workerio” fondą, po $1.

(b) tie, kurie nedirba, turėtų paimti speciališkų 
korčiukių ir jomis gauti iš kitų darbininkų aukų, 
kad ir po centą-kitą. x <

2. Kiekviena organizacija turėtų prisidėti bent su 
$5 aukų.

3. Pradedant su 8 d. rugpjūčio, visa toji savaitė 
bus vajui už “Daily Workerį” savaitė. Kiekvienas 
darbininkas turės įsitraukti darban rinkimui dien
raščiui greitos pagelbos.

4. Minėtą savaitę kiekvienas komunistas ir simpa
tizuojąs jiems darbininkas privalo lankyti organiza
cijų susirinkimus ir juose paaiškinti" apie esamą po
litinę situaciją, rinkimų kampaniją, etc, padarant 
kolektą Daily Workeriui.

5. Partijos Sekcijos ir kuopelės privalo jieškoti iš 
labiau pasiturinčių darbininkų paskolų arba aukų 
“Daily Workeriui.”

6. Visi Kompartijos vienetai, kuopeles, raginamos 
suruošti pabaigoj rugpjūčio parengimus, vakarėlius, 
kurių pelnas turi eiti Daily Workeriui. Prie to pa
ties kviečiamos ir kitos darbininkų organizacijos.

7. Sekcijų Komitetai tuojau raginami imtis dar
bo: siuntinėti savo atstovus į darbininkiškų masinių 
organizacijų susirinkimus, prašant paramos dienraš
čiui. Sekcijos, siųsdamos savo atstovus, turi praneš
ti Distriktui, į kurias organizacijas siunčia, idant ne
susidarytų duplikacija.

Distrikto sekretariatas, be to, nori dar kartą pa
reikšti,,kad “Daily Workerio” padėtis yra kritiška. 
Kiekvienas darbininkas privalo stoti į darbą, tuojau, 
dabar. Gi “Daily Workerio” rolė, jo, ręikalingumas, 
ypačiai šiuo tarpu Amerikos darbininkams yra nepa
vaduojamas. . ,

L • • Distrikto. Sekretariatas.

APIE AUGIMĄ KOMUNISTU PARŲ JŲ 
IR KOVĄ PRIEŠ FLUKTUACUĄ

O. Bever.
(Tąsa) (Vietomis partijos stambių

Ta metodą verbavimo tu- j imoniu naiskaičius suma- 
Yorko^ bedarbiai*"šilkinių!1'1 Pasilikti tiktai kaiP° pa’|X’ ZrHninkn 
šlebių mūsų gatvėse taip-! gelbinė, prie ko turi būti nu- °J dal bminkų, du bancių 
pat nedaug tesimato, bet už1 statyta, kaipo kieta taisyk- tose P^onese, nupuolė nuo 
tat ir nūplyšėlių čia daug lė, kad atatinkamos partor- 
mažiau, negu jų yra gatvėse ganizacijos, turinčios savo ] _
Londono ar Berlyno. rankose antrašus padavusių1 me^_ davė diiektyvas že- 

pageidavimą įstoti į partiją, mespiems vienetams, kad 
privalo specialiai organizuo- Pa^Jus įmonių narių

mus, kaip asmeninio apian-1 Vienok tas nebuvo atsiekta 
kymo jų, taip ir susirinkimų! 1931 metais, ii tik piimame 
tvarkoje. Reikia sveikinti ^32 įietų pa-
Anglijoš K. P. Glasgowo 

kad išrišti šių milžinų trBns- si ir pats nuspręsi, važiuo- miesto komiteto pavyzdys.
Jis išskyrė prie vietinių K.
P. komitetų specialius komi-

• * ■ ■ ' * ■ f ■ f i 1 J «• y * t ;
; tetus po tris narius, del su-
I sipažinimo su tais, kurie

■ i įteikė prašymą priimti juos 
į partiją, ir tokiu būdu žy
miai sumažino fluktuaciją 
naujų narių. Taip/ kaip 
kompartijose nebuvo atatin-1 

Ikamo plano verbavimo nau-

siekta 20.6 nuošimčių.
Čechoslovakijos Kompar

tija pabaigoje 1931 metų tu-, 
rėjo “šturminį” verbavimą 
naujų narių. Direktyvos 
buvo gauti 50 nuoš. naujų 
narių iš pramonės. Bet 
praktikoje tarpe naujai gau-, 
tų narių tik 12-tas nuošim
tis buvo iš pramonės, ir tai 
tuo metu, kada šalyje buvo 

! platus masinis politinių 
streikų judėjimas,, apiman-

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 skaitlingaii daly
vauti šiame susirinkime.

Nashua, N. H.—Rugpjū
čio 9 d. čionai kalbės d. Fos- 
tęriš. Ręngianį^s, didelis 
masinis susirinkimas.

J elementų, tai kompartijų au
gimas ėjo zigzagais. Bur
žuazija ; 
įmones ypatingai didele sa
vo kontrole ir reakcinėmis 
priemonėmis. Todėl verba
vimas narių tose įmonėse 
yra labai sunkus, ir jeigu 000,000 gyventoją. Jie su
purti ja nekoncėntruoja savo sideda iš 183 tautinių g'ru-

Sovietų Sąjunga turi 165,-

atydoš linkui jį it hepaski- 
ria tą darbą geriausioms 
spėkoms,? ^i ji negali įsigą- 
lėti:, Panašų paveiksią mes 
dabar turime veik visose 
europinėse k o m p a r tijose.

pių ir vartoja 149 skirtingas 
kalbas. PrieSovietų val
džios visos. tautos sugyvena 
kudgrąŽiaų‘š&i( bVisos jos 
naudojasi jįllrfiaūsia kultūri
ne laisvė.
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STRATEGIŠKA DARBININKU KLASĖS Ii,” kuomet “visi nepasto- 
:vūš, svyruojanti, abejojan- 

| ti, viduriniai elementai — 
ismulkioji buržuazija, smul- 
I kia-buržuazinė demokratija, 
i kaipo atskiras dalykas nuo 
buržuazijos — pakankamai 

revoliucijos lių reikalingų sąlygų, iš ku-< nusimaskavo prieš žmones, 
* * 1 1* • v •

VADOVYBĖ ■
“ Proletarines i 

rezervai yra sekami: rių sekamas galima skaity-
Tiesioginiai rezervai: (a): ti svarbiausiomis:

valstiečiai ir abelnai viduri-1, S1’,v«a: .sukonc.en-
, . x t ravimas revoliucijos spėkųms gv\ \entojų sluogsnib, (b) s fe n (fžianiuoju momentu 

pi o etana as k a i m \ n inių prje£ prješo opiausį punktą, 
sani, (c) revoliucinis jude- |<ll()lncą revoliucija jau pri- 
jimas kolonijose paverg-, |u.end0, kuomet ofensyvas 
tose salyse, (d) laimėjimai. (u^puebmas ant priešo) pil- 

a^sle^inial P1olėta na to • n;li įsjsiūbavęs, kuomet su- 
. clikucitui Ob, daheskiu ni pt o-. kilimas daužo į duris, ir 

kuomet perkėlimas rezervų 
i pirmąsias eiles nusvers

ir sumobilizuoti spėkas del giamasi prie platesnio darbo—,'nizacijoms $35.00 ; Baltimorės 
užpuolimo ant Kolčako ir pasiekti visas vietos-organika- organizacijoms $75.00; Easton '

siglosčius spėkoms, yra na- 
turalė’ išeitis, kad. nusukus 
į šalį avangardui; taikomą 
priešo smūgį ir kad,1 išlai
kius rezervus čielybėje.

“Revoliucinės partijos,” 
sako Leninas, “turi savo iš
silavinimą davesti iki galo. 
Jos išmoko kaip užpulti ant 
priešo. Dabar jos turi su
prasti tai, jog prie šito jų 
žinojimo turi būt pridėtas 
žinojimas apie tai, kaip ge
riausia pasitraukti. Jos tu
ri suprasti—o revoliucinė 
klasė pagelba savo karčių 
prityrimų išmoksta supras
ti,—kad laimėjimas negali
mas be žinojimo abiejų da
lykų: kaip užpulti ir, kaip 
teisingai pasitraukti.” 
(“Left” Communism).

Šios strategijos tikslas 
yra tame, kad laimėti laiką,
pakrikdyti priešą ir sumo-! Brest-Litovsko taika buvo 

ibilizuoti savo spėkas atnau-:'nusileidimas, kuris sustip-j 
Įjinimui užpuolimo vėliau.

Brest-Litovsko Taikos pa
sirašymą galima imti už pa
vyzdį šios strategijos. Ji

cijas. .« • '$50.00; Riverside ALDLD. kp.
Tą patį turėtų daryti ir ki-'$25.00; Reading© ALDLD kp. 

Savo kolo-i $15.00.
nijose simpatingosios organi-j Nors konferencija nutarė • 
zacijos Komunistų Partijai; sukeĮti 5Q0( dolerių, bet 
taipgi jatsakomingos už tą dar-j komitetas negalėjo padaryti 
bą. 
bet

Denikino.

tartį,” sakė Leninas^ “mes 
atsiliuosuojame, kiek tik tas 
galima, dabartiniu momen
tu, nuo abiejų kariaujančių 
imperialistų grupių, mes iš
naudosime jų tarpsavinį 
niovimąsi ir kovimąsi, ku
ris trukdo jų bendram už
puolimui ant mūsų ir per 
tam tikrą laiką mes turėsi
me liuosas rankas maršuoti 
pirmyn ir sukonsoliduoti 
(sudrūtinti) s o c i a 1 i s tinę 
revoliuciją” 
Peace,” L, 
First Russian Edition, Vol. 
XV, p. 63).

“Dabar ir didžiausias ne- Į 
išmanėlis gali matyti, kad

Padarydami atskirą su- £0S organizacijos.
Li ’’ cnlzn T nninnn gyvino .. ■

Todėl nereikia miegoti, j‘didesnės 
daug smarkiau veikti.

ALDLD Narys

kvotos organizaci- 
j joms, kaip kad yra pažymėta 
(Mes manome, kad organizaci- 
i jos išpildys savo kvotą su per-...
.virsiu, tad ir likusią dalį kvo- 
tos sukelsime. • ■ "■»

Knygutės rinkimui aukų bus 
■išsiuntinėtos už dienos kitos.
Tad visos organizacijos pasirū- K 
pinkite kuogreičiausia sukelti.

pakankamai pažemino save 
pagelba savo praktiško ban- 
krūto,” kuomet “proletaria
to masėse pradėjo vystytis 
ir stiprėti nusistatymas už 
palaikymą griežčiausio, drą
siausio revoliucinio veikimo 
prieš buržuaziją. Tada, iš- 
tikrųjų, jeigu tik mes tei
singai pasvėrėme čia trum
pai išdėstytas sąlygas ir jei
gu mes pasirinkome teisingą 
momentą, mūsų pergalė už
tikrinta (Leninas: “Left” 
Communism).

Spalių mėnesio sukilimo 
pasisekimas galima imti už 
pavyzdį tokios strategijos. ]

Neprisilaikymas šios są
lygos veda prie pavojingos 
momento nepataikymo klai-

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Organizacijos Rems 

Kompartijos R nkimus

Philadelphijoj atsibuvusi

letariatas gali laikinai atsi- j 
žadėti, tuo tai‘pu (pašilai- j 
kant nusveiiamą jėgą, idant laimėjimą arba pralaimėji

mą. Bolševikų Partijos stra
tegija laikotarpyje tarpe ba
landžio ir spalių, 1917 m., 
duos puikų pavyzdį, ką reiš
kia šitoks rezervų sunaudo
jimas. Tuo laiku priešo 
svarbiausias ( o p i a u s ias) 
punktas neabejotinai buvo 
karas. Nėra abejonės, ! 
kaip tik šiuo klausimu, pa
matiniu klausimu, mūsų 
partija ! 
gyventoju mases .  .. , ..
proletarinį avangarda. Šiuo | vyz(^i nepataikymo momen- 

pasirinkimo sukilimui

papirkus galingą priešą ir 
tuo būdu » laimėjus progą 
atsikvėpti.

Netiesioginiai r e z e rvai: 
(a) prieštaravimai ir susi
kirtimai tarpe gyventojų 
neproletarinių klasių, ku
riuos proletariatas gali iš
naudoti susilpninimui savo 
priešo bei sudrutinimui sa
vo rezervų; (b) prieštara
vimai, susikirtimai ir karai 
(pavyzdžiui, pereitas impe
rialistinis karas) tarpe bur
žuazinių valstybių, priešin-

* gų proletarinei ’

kad j??.’ kada partija velkasi ju-! jave partijai progą laimėti
dėjimo uodegoje, arba nu-

rhilaoelphijoj
lietuvių dlrbininkų organizaci-! suma pinigų, ir veskite kam- *"*'

$500.00, kad sėkmingiau pa-j kai balsuotų už K. P. kandida«*-M 
gelbėjus Komunistų Partijai iįus ' < * t“ 1
Šiuose rinkimuose. Padalinti 
kvotas' pavesta komitetui. Ko
mitetas svarstė konferencijos 
nutarimus, kaip sėkmingiau 
įvykinus gyveniman. Padalin
ta sekančios kvotos: Phila. or
ganizacijoms $150.00: A.L.D.
L.D. kuopa 35,00; LDSA n | šimts vieną dieną lijo beveik 

TDA $25.00; be jokios pertraukos. Už- 
nn . T tvvniai T akai

rAlu/tljuLfr ių nutarė sukelti | panij‘ą‘ kad lietuviai darbini*-
VjUHCC Wa W OI K S, eaa n n lz q rl a n Ir m iri «) n i • > i v ▼ •• <■« ?

laiką, išnaudoti susikirti- 
• mus imperialistų liogeryje,

laimėjo plačiausias Abiejuose atsitikimuose išlaikyti valstiečių parama 
aplinkui grūmoja pralaimėjimas. Pa- _

| rino mus ir sulaužė tarptau- į 
tinio imperializmo spėkas,” 
šakė Leninas už trijų me
tų po Brest-Litovsko Tai
kos.
' Šitos tai ir bus svarbiau
sios sąlygos delei teisingos 
strateginės vadovybės.

M. ž.

POTVYNIAI 
MANDžURIJOJ

HARBIN. — Per dvide-....

kuopai $25.00;
LDS 5 kuopai $25.00; Lyros1 ėjo baisūs patvyniai. Labai 
Chorui $15.00; ALDLD 142 daug Mandžurijos gyvento- 
kuopai $25.00. Chesterio orga-'jų paversta benamiais.

<xx>oogoooo<x>o<xx><x>oooo<x>o<xx>oo<><x>o
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laikotarpiu partijos strate-
* gų proletarinei valstybei, £Ba buvo, lavinant avangar- 

kuriuos proletariatas gali veikimo gatvėse pagelba 
I išnaudoti užpuolimui ant demonstracijų ir t. t., pri- 

priešo, arba manevravimui statyti avangardui rezervus 
pasitaikius priverstam pa-j 
sitraukimui.

Čionai nėra reikalo pla- do, kad rezervai buvo tin- 
čiai kalbėti apie pirmosios karnai sunaudoti, 
kategorijos rezervus (tie-' 
sioginius rezervus), nesi 
kiekvienas supranta jų' 
svarbą. O kas liečia an- i 
trosios kategorijos rezervus i Vais

t (netiesioginius r e z e rvusj, | mas Markso ir Engelso gar- i 
i. kurių svarba nevisuomeV sįuosius težins apie sukili-i 

) esti pilnai suprantama, tai' 
reikia nasakvti. kad kain

demonstracijų ir t. t., pri-

pagelba sovietų namie ir ka
reivių komitetų fronte. Re- 

; voliucijos pasisekimas paro-

to, 
nepatogaus momento, sutei
kia mums dalies mūsų drau
gų bandymas pradėt sukili
mą tada, kada rugpjūčio 
mėnesį, 1917 m., buvo sua
reštuota Demokratinė Kon
ferencija, kuomet sovietuo
se tebeviešpatavo svyravi
mas, kuomet frontas tebe
buvo ant kryžkelio ir kuo
met rezervai dar nebuvo pri
statyti del avangardo.

Pittsburgho ir Apielinkės Žinios EXTRA PRANEŠIMAS CONNECTICUT LIETUVIŲ 
DARĖ. ORGANIZACIJOMS IR DRAUGAMS

ALDLD Ketvirto Apskričio 
Konferencija

PITTSBURGH, Pa.—ALDL 
D. 4-to Apskričio pusmetinė 
konferencija įvyko liepos 31. 
Tai buvo sėkminga konferen
cija. Padaryta daugelis gerų 
tarimų, tiktai dabar reikia vi
soms kuopoms ir visiems na
riams gyveniman vykinti.

Nutarta užgirti H u n g er 
March,, kuris bus rugpjūčio 10, 
West Park, Pittsburgh e. Ragi
nama kuopos veikti tuo klausi
mu—siųsti delegatus į tą mar- 
šavima, taipgi agituoti kitus 
jame dalyvauti.. . 1

, Užgirta Komunistų Partijos 
prezidentiniai kandidatai ir jų 
platforma. Nutarta raginti 
kuopos užsisakyti i 
platinti, šaukti masinius mitin-, 
gus aiškinimui įvairių partijų! 
platformų ir veikimo ir organi
zuoti darbininkus rėmimui Ko
munistų Partijos kandidatų. 
Taipgi kviečiamos kuopos tuo- 

jjaus teikti Partijai finansinės 
: paramos.

Užgirta ateivių gynimo kon- 
. iferencija ir iš šios konferenci- 

. pametimo jos išrinkta vienas delegatas 
Pavyzdį tokio “pa- dalyvauti ateivių gynimo kon- 

metimo kelio” duoda mūsų; ferencijoj rugpjūčio 7, Pitts-

pasisakė už Komunistų Parti
jos kandidatus.

Bedarbis.
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- 
rengkite, bet organizuokitės j spaudos pikniką. Orga
nizuokit busus, trokus ir kitokiais būdais.

RENGIAMA {VAIRI PROGRAMA:

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

Pikniko Spaudos Komisija.

McKees Rocks Bedarbiai Ren
giasi Aštresnėn Kovon

McKEES ROCKS, Pa.—šia
me mieste apie 1,500 šeimynų 
gauna pašalpas iš Family 
Welfare Association. Bet šiuo 
laiku kas kart vis mažina tą 
menką pašalpą ir, kaip girdė
tis, su rugpjūčio 15 ketina vi
sai uždaryti. Stowe Township 
verčia tuos, kurie gauna pa
šalpos, eiti bent po porą dienų 
į savaitę dirbti prie kelių tai
symo. Jiems pinigais už tai 
nemoka, bet tiktai pašalpa, a raginu ’ . 1 .

platformų Į Daugells bedarbių, ypatingai 
pavienių, visai negauna jokios 

i pašalpos.
Bedarbių padėtis todėl da

rosi vis blogesnė. O prie be
darbių reikia pridėti ir tuos, 
kurie tegauna dirbti po 2, 3 
ar 4 dienas į mėnesį, tai pasi - 

,daro didelė armija bedarbių. 
Negrai darbininkai daugiau
sia bedarbės paliesti. Jiems 
daugiausia tenka ir nukentėti. 
Gyvena laužuose.

Suprantama, prie tokios pa
dėties miegoti jau negalima. 
Bedarbiai dėlto rengiasi prie 
aštresnių kovų. Jie rengiasi 
neleisti ir tą menką pašalpą 
sulaikyti, bet dar reikalaus di
desnės pašalpos. Taipgi kovos 
ir prieš mėtymą bedarbių iš 
stubų už nemokėjimą repdų.

Rugpjūčio 13 d. čia kalbės 
’ d. James W. Ford, kandidatas 

vice-prezidentui ant Komunis
tų Partijos tikieto. Tame mi- 

i tinge taipgi bus kalbama apie 
bedarbių reikalus ir kaip ko
voti prieš bedarbę. Visi be
darbiai ir dirbantieji kviečia
mi dalyvauti tame mitinge 
APLA 2 kp. svetainėje, 2'4 
Locust St. Prasidės 7:30 vai. 
vakare.

Leninas Apie Sukilimo 
Strategiją

štai ką sako Leninas sa- , . . Sunkumai Turi
,_j žodžiais _ pakartoda- ’ Nugalėti

Trečioji Sąlyga: kartą ke
lias tapo pasirinktas, turi 
būt einama juo, nepaisant 
su kokiomis sunkenybėmis 
ir su kokiais keblumais bū
tų susidurta jame. Tas rei
kalinga tam, kad kartais 
avangardas nėužmiršftų ko
vos galutino tikslo, o ma
sės kad neiškriktų iš kelio, 
maršuodamos prie to tikslo 
ir bandydamos suglausti 
savo eiles aplinkui avangar- j 
dą (komunistus). Nepaisy-i 
mas šios sąlygos priveda 
prie jūrininkams gerai ži
nomos klaidos “ 
kelio.”

ima:
v f

?(1) Niekados nelošk su 
sukilimu, bet pradėjęs suki- 
lipią; būk pasiryžęs Vesti iki |

x reikia pasakyti, ka^l kaip.
Y kada jie virsta pirmutines
‘ svarbos bėgyję, revoliucijoj

Pavyzdžiui,- didžiausia svaT- 1 . . ~ x .
ba susikirtimo tarpe smuL'pat ..gaIa S“k nu-|
kia-buržuazĮnių » demokratų 
(socialistų - revoliucionie
rių) ir liberališkos - monar
chinės buržuazijos (padėtų) 
laike pirmutines 
jos ir 
ti užginčyta. Nes šitas su
sikirtimas neabejotinai lošė iu.’ 
svarbią rolę paliuosavime!C1 
valstiečiu nuo buržuazijos' 
įtakos. Dar mažiau galima; 
užginčyti svarba revoliuci-! 
jai to fakto, kad laike Spa-i 
lių Revoliucijos svarbiau
sios imperialistinės grupės

sveriamą dalį 0'pekųų svar
biausią vietą, sprendžiamu 
momentu, nes, antraip, prie
šas, ačiū jo geresniam prisi-

. revoliuci- rengimui ir geresnei organi-
ir naskui in<? nep-ali bū- zaclJal> sunaikins sukilėlius, n pašiau jos, negan nu v . 1^ nraą:

Būt
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Sovietų Kaukazo Šaltinių
£

(3) Kartą sukilimas . prasi
dėjo, turi veikti su didžiau- 

! siu pasiryžimu ir, virš vis- 
; ko, vartok* ofensyvą (užpuo- 
ilimą ant priešo). Defensy- 
’ vas (gynimasis) reiškia 

■mirtį ginkluotam sukilimui. ... .. .x ........... — -----
■ (4) Bandyk sučiupt priešąIpartijos klaidingas nusista- burghe.

notvoin nnfaikvk tuojaus po Demokra- Plačiai kalbėta apie spaudos
y Kiev v aiiiATv lš-|^n^s Konferencijos, kuomet; platinimą. Nutarta tuo klau- 

nt-1T (partija) priėmė rezoliu->imu daugiau veikti. Tuojaus
Vinco K.1 U JCO ,1 . • .. .vB ' . .. . i - . mentą, kuomet io armija is-"tarpe savęs mirtinai kovėsi , , Z- ,. J ,

. ir tuo būdu imperialistai, y. \a, ’' ciją už dalyvavimą Priren- su kuopomis susisiekti, kad jos
/'kalhnnKI giamajam Parlamente. At-! išrinktų spaudos komisijas ir 

rodė, kad tuo momentu par- ■ Pradėtų sistematim darbą. Nu-

I

I
I
L 
į

būdami užimti tarpsavine ‘ v. . Z1 ,, , • ;
kova, negalėjo sukoncen- ntor*. mazm‘SĮ 
truoti savo spėkas prieš jau- atsk11^ mlest t’ a,ts ek I 
ną Sovietų valstybę. Todėl J1.1^ kas J
proletariatas galėjo visą ša-: L ’ n- . ,
vo atydą 1}ukr.eiPt.i . sav0 Russian Edition Vol’XIV ' azij°s Pastangas nuvesti 
spėkų organizavimui ir sa- p x 2 n 97A ' * ’ikraštą nuo sovietų kelio į
vo fronto apdrutinimui. To-, ’ i buržuazinio parlamentariz-
del jis galėjo prisirengti su-; Kada Pradėt Sukilimas įmo kelią, jog mūsų partijos 
mušimui Kolčako ir Deni-' Antra Sąlyga: parinkimas s dalyvavimas tokioj įstaigoj 
kino. : Tuo būdu mes turi- momento del uždavimo prie- 'gali pasibaigti perrnaišymu 
me prieiti prie išvados, kad šui sprendžiamo smūgio, viSų kortų ir suklaidinimu 
dabar, kuomet prieštaravi-; momento del pradėjimo su- darbininkų ir valstiečių, kū
mai 'tarpe imperialistinių kilimo kaip tik tuo laiku, rie vedė revoliucinę kovą po 

grupių darosi vis aštresni kada krizis pasiekė augš- į obalsiu: “Visa Galia Sovie-
4 m v Ln 4 o n Ziniwi 1 o ? nn -i n wlri m! j _ X • _ f _   1 • • _

, vaiorn-ji iv tija būtų užmiršus tą fak-.tarta m9sų laikrašcianis skap
5 vaianaąj h, yns- Pri renčiamąją Par-' &auti ant išmokėjimo,

visų kortų ir suklaidinimu

kilimo kaip tik tuo laiku, rje vedė revoliucinę kovą po

binti, kad imtų skaityti laik
raščius, užsimokant kad ir sa
vaitinę mokestį. Kuopa turi 
būt atsakominga kiekvienoje 
kolonijoje už spaudos platini
mą.'

Apskričio komitetas tuojaus 
darbuosis vykinimui gyveni
mai! šių tarimų. Visos kuopos 
ir nariai turi kooperuoti. • '

Rep. Bedarbis.
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Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa 

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

Boriom
Daktarų rekomenduojamas kaipo viduriam nau 

dingas ir gero skonio mineralinis vanduo.
Kaina 40 centų už kvortinę bonką

Narzan
Pagelbsti viduriams maistą virškinti, akstiną 

žmogaus kūno veikimą ir priduoda jėgos. 
Kaina 15 centų už puskvortį.

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

čiausį laipsnį, kada aiškiai 
matomas avangardo prisi
rengimas kovoti iki galo, o 
rezervų prisirengimas palai
kyti avangardą, ir kada 
priešo eilėse viešpatauja su
simaišymas.

“Laikas sprendžiamajam 
mūšiui,” sako Leninas, ga
lima sakyti esti “pilnai pri
brendęs” tada, kuomet “vi
sos rąums priešingos klasi
nės spėkos pakankamai su
simaišę (susidemoralizavę),

ir aštresni, kuomet naujas 
tarpe jų karas pasidaro ne
išvengiamas, viršuje gvilde
nami rezervai (netiesiogi
niai. rezervai) darysis vis 

‘svarbesni del proletariato.
Strategiškos < v a d ovybėsj 

darbas yra tame, kad tin
kamai sunaudoti visus tuos 
jjpzervus. atsiekimui galuti
no revoliucijos tikslo tam 
tikram jos išsivystymo lai
kotarpyje.

Ką gi reiškia tinkamas pakankamai susiniovę viena 
rezervų šunaujoj imas? su kita, kovoje taip nusiąli- 
Reiškia išpildymą lygiąi ke- nę, jog toliau kovoti nebega-

tams.” Šią klaidą partija 
atitaisė su bolševikų pasi
traukimu iš Prirengiamojo t 
Parlamento. McKEES ROCKS, Pa.—AL

Svarbi Neišvengiamo Pasi
traukimo Taktika

Ketvirta Sąlyga: ipanev- 
ravimas su rezervais, reika
lingas teisingam pasitrauki
mui, kuomet priešas yra 
tvirtas, kuomet pasitrauki
mas yra neišvengiamas, 
kuomet išanksto žinomi ne
parankumai mūšio, kurį ant 
mūsų užvertė priešas, kuo
met pasitraukimas, taip su-

Prakalbos Rėmimui Darbinin
kų Kandidatų Kas Remia Komunisntų 

Partijos Kandidatus

PITTSBURGH, Pa. — AtroDLD. 40 kuopa surengė pra-i 
kalbas liepos 31 išaiškinimui Į do, kad lietuvių darbininkų or- 
prezidentinių rinkimų platfor-1 ganizacijos dar nėra įtrauktos 
mų įvairių partijų ir nuspren- darban rėmimui Komunistų 
dimui, kurią partiją šiais rin-(Partijos kandidatų. Finansipiai 
kimais reikia palaikyti. į kol kas visai mažai paremta.

Drg. J. Gasiunas plačiai iš- Taipgi ir kitokiais būdais, 
aiškino republikonų, demokra
tų, socialistų ir komunistų tišką pradžią padaro ALDLD 
platformas. Pasirodė, kad. 40 kuopa McKees Rocks. Ji- 
trys pirmosios partijos yra ka-'nai nusitarė šaukti tuo klausi- 
pitalistų partijos, o tiktai Ko- mu masinį mitingą ir organi- 
munistų Partija yra darbinin- zuoti Kliubą Rėmimui Komu- 
kų. Todėl visi susirinkusieji (nistų Partijos Kandidatų. Ren-|

Reikia pasakyti, kad prak-
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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.427 Lorimer St;
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Sovietų Mineralinius Vandenis Brooklyne po vieną 
bonka galima gauti: 

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

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

♦
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Atlikta

Spaudos Naudai Piknikai
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NEW YORKO APIELINKe

Rengia ALDLD II-tas Apskritys

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

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

<
ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI

Puikiame, dar naujame parke vadiname:

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai,

WILKES BARRE APIELINKe

Or-

BROOKLYNO AIDO CHORO
%

narių.

-j

(184-186)

PHILADELPHIJOS APIELINKE
+

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

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

na- 
yra 
rei-

įvyks pirmadienį, 8 
vai. vakare, Strauko 
Susirinkimas bus 
dalykų aptarimui, tad visi

Sekretorius, i
(184-185) į

Org. F. K. 
į (185-186)

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

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

SHENANDOAH, PA.
Linksmas piknikas įvyks 7 rugpjū-

i J i

Rast. J. Kazlauskas.
(185-186)

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 
iš geriausių kalbėtojų, tai daug pasa
kys. Ateikite visi!

Mattapan Square, Mattapan.
(184-185)

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.

susi- 
rug- 
s-ve-

svarbus,

N. 5th St. Visi nariai dalyvau- 
ir naujų narių atsiveskite.

Sekretore J. S.
(185-186)

Įžanga 50 centų,; įskaitant transppr- 
taciją, užkandžius ir, puikią progra
mą. Bus '• perstatytas solidarumo 
vaizdas ir bus sportiškų žaislų. Pui
ki vieta maudytis. Trokai išeis 10 
vai. ryte, nuo 93 Sanford St., Bos
ton, Mass. 11 vai. ryte, nuo 113 
Dudley St., Roxbury, 11:30 vai. ryte, 
nuo

nesisukite iš smaluoto ke
iki davažiuosite pikniko vietą.

(184-185)

pjūčio, 8
tainėje.
yra daug
nariai dalyvaukite ir atsiveskite nau
jų

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 daug visokių svarbių 
reikalų aptarimui. Taipgi atsiveskit 
ir naujų narių.

Sekr. P. Kašarauskas.
• (184-185)

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 184E

MONTELLO, MASS.
Sekmadienį, rugpjūčio 7 d., 10 vai. 

ryte, įvyks Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo susirinkimas. Visi 
riai dalyvaukite susirinkime, nes 
svarbių dalykų, kuriuos atydžiai 
kia apkalbėti.

| vo klasės kovas remiančias organi- 
| zacijas. Vieta: Šatrijos Kalnas.
I KELRODIS: Iš miesto važiuokite 
j N. Main St. į kelią ir laikykitės po 
i dešinei, 
lio

darbininkai turėtų skaitlingai 
šio kliubo prisidėti.

W. Ambrose.
(185-186)

PLYMOUTH, PA.
LDS. 60 kuopos susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 8 d. rugpjūčio, 7 vai. 
vakare, 118 Walnut St., Plymouth, 
Pa. Visi nariai atsilankykite ir nau
jų aplikantų atsiveskite del prisira
šymo.

BROOKLYN LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
Icietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičiūs su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

BOSTON, MASS.
Didelis piknikas, kurį

i, įvyks ne
dalioje, 7 rugpjūčio, Nason’s, Four 
Elm Farm, South Easton, Mass.

)

iv aU^S i kaluose; daug darbo atliko. O[ 
Q“|iš įvykusių klaidų ims pamokų!

i ateičiai. Tai tiek apie tarp-
I tautinį išvažiavimą.

turimo daug svarbių reikalų.
Kp. Sekr. V. Mikalopas.

’ (185-186)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro susirinkimas įvyks’ 

pirmadienį, rugpj. (Aug.) 8 d., 8 v. 
vakare, Rusų name, 995 N. 5th St. 
Malonėkit visi dalyvauti, nes yra 
labai svarbių dalykų aptarti. Taip-

LIETUVIŲ MOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

NEWARK, N. J. 1 
t

i Tarptautinio Darbininkų Apsigyni-
> 1110, Newarko lietuvių kuopos susi- ! 
rinkimas įvyks pėtnyčios vakare, 8 I 
vai., rugpjūčio (Aug.) 5 d., Kabio ' 
salėje, 79 Jackson St., Newarke. Vi- į 
si draugai esate kviečiami atsilankyt, ; 
nes turime daug svarbu} dalykų ap- i 
tarimui.

ži. Programa susidės iš dainų ir 
Todėl draugai darbi-

i—

; Tolimesnis Veikimas Rinkimų
Kampanijos V. Komiteto
Parašų rinkimo darbas eina 

pasekmingai. Nutarta, kad 
’ įtraukti ir jaunuolius prie pa-

LOWELL, MASS.
ALDLD. 44 kuopos susirinkimas I čio, rengia LDSA 62 kuopa bendrai 

įvyks 7 (I. rugpjūčio (Aug.), 1 vai. su K.^P. Pikniko vieta yra labai gra- 
po pietų, Darbininku kambaryje, 338 . . ■ v- . , rr , , , . , - , .I* 1 U’ T t” . ; įvairių žaislų. Todėl draugai darbi-
Central St., Lowell, Mass. Draugai ninkai yra kviečiami skaitlingai da- 
ir draugės, malonėkite visi susirinkti, [ lyvauti šiame piknike, paremkite sa
ne s

tik
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Penktad., Rugpj. 5, 1932

Žinios iš Žemutines Penn. Kietųjų Anglių Apskr.!kas .*?!}aukl,> kas ki!k išgaHt , o t r j pnsidekit, nes si užduotis vi
siems darbininkams priguli ir 
tik patys darbininkai turi at
likt. Valdančioji klasė nesirū
pins mūsų reikalais, mes patys 
turime rūpintis. Stokim visi 
bendru frontu už darbininkų 
vadą. Komunistų Partiją; mūs 
reikalavimai bus atsiekti, jeigu 
mes su pašaukimu dirbsime. 
V. K. Sekr. J. Ramanauskas.

Lakewood Par-J permaži ir nebuvo gerai išpla- 
Dienaįtinti kitose kolonijose, tad dar- 

graži. Darbininkų daly- i bininkų nebuvo tiek skaitlin- 
Bet 

Kaip bedarbės laike, ga-iką kaltinti? Už mažumą pa
sakyti, gana gerai. Pro-. garsinimų visas komitetas kal-

Tarptautinis Išvažiavimas K.- Del Geresnių Pasekmių Išvą- 
P. Lakewood Parke; Dar- žiavimo; Kaip Kas Nevykusiai 
buotė Veikiančio Kom. Rin- ■ 
kimų Kampanijoj .

į štai kas reikia pastebėti ir 
24 dieną liepos tarptautinis j ko trūko ? Apgarsinimai buvo 

išvažiavimas,
ke, pavyko vidutiniai.
buvo
vavo iš visų aplinkinių miestu- [ gai, kiek buvo manyta.

Įima
pagandos darbas atliktas gana tas, kad gerai neaptarėm, ko- 
gerai; draugai ir draugės kie būtų tinkamesni. Už neiš- 
daug išplatino rinkimų platfor-j platinimą gerai, gal būt, vie- 
mos ir abelnai darbininkiškos, nam žmogui buvo perdaug dar 
literatūros,''kas yra svarbiau-Ibo užduota, o greičiausia, tai 
šia. Kalbėtojai, taip pat, sa
vo užduotį atliko tinkamai. 
Darbininkai atydžiai klausėsi 
visų kalbų, kaip rišo dabarti
nės bedarbės problemą; ir ko
kiu keliu išeitis iš jos.

Reikia pažymėti iš kalbėto
jų d. Ben Burnett, org. sekci
jos, kuris labai aiškiai išdėstė 
skirtumą r e p u b 1 ikonų, 
demokratų ir socialistų partijų 
nuo Komunistų Partijos, kuri 
tik viena yra darbininkų Par- —----v--------x
tija ir už jos kandidatus kiek-1 svarbiausios vietos, kur turė- 
vienas darbininkas privalo bal-'jo atsibūt programa, suvažiavę 
suoti. ! darbininkai vaikščiojo po par-

. . i ka pakrikę. Matomai, kadkurie - u . ! kunigas, pamatęs mūs paskel
bimus, sužiniai tą darė, del pa
kenkimo mūsų programai. Bet 
jo tas planas gal mum ir ne
padarė tiek daug žalos. Nors 

[ iš vienos pusės pakenkė, bet 
iš kitos padarė ir naudos, nes 
programą atidarius, atėjo prie 

j mūs klausytis net trys kunigai, 
i vargoninkas, na ir davatkos su 
I parapijonais. Mūsų kalbėto
jai kalba tiesioginiai į visus Į 
I darbininkus; nurodo, kas dar- 
i bjninkus išnaudoja, kas jų pa- 
| vergėjai; kad tikinti darbiniu-!gi ir naujų narių atsiveskite.
į kai yra lygiai išnaudojami ir j ' Choro Valdyba. |

(185-186) į kill Park.
----------- smagiausių 

Lietuviui Darbininkų Susivienijimo džių valgių
5 kuopos susirinkimas įvyks pirma- marginimų. 

. dienį, 8 d. rugpjūčio, 8 vai. vakare, 
kovot pries Į 995 
kapitalizmą.; kito

vietinių draugų apsileidimas 
neatlikti savo užduotį tinka
mai. • Į ;

Dabar viena iš svarbiausių 
klaidų, tai užleidimas svar
biausios vietos, kur programos 
turi atsibūti, tą vietą užėmė 
Mahanoy City kun. česna su 
visa gauja savo davatkų. Nuo 
6-tos valandos ryto susigabeno 
bačkas alaus, degtinės, na, ten 
gėrė ir valgė, o me^ jau ne
galėjom jų nuprašyti. Netekę

Montelloj yra sutvertas Tuolaikinis 
Kliubaš Rėmimui Darbininkų Klases 
Kandidatų, kurie eina ant komunistų 
tikieto. Kliubo pareiga yra varyti 
plačią agitaciją už Komunistų Par
tijos kandidatus 'ir kiek galima rem
ti finansiškai. Prie to kliubo gali 
priklausyti visi darbininkai, piliečiai 
ir nepiliečiai, vyrai ir moterys. Su
sirinkimai atsibūna kas pirmadienį, 
7 vai. vakare, Liet. Tautiškam name. 
Visi 
prie

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, galės 
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. Iš Akron kelias 
No. 8. Artinanties prie Bedford, te--' 
mykit sainą. <

Kviečia ALDLD. .15 Apskr. Kom.
(184-185)

DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 
JUOSE

i

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

pikniką.

Jaunieji kalbėtojai, 
dabar vystosi iš pačių bedar
bių, kaip tai dd. P. Paul ir 
A. Kaminski, pirmutinis in
dustrijos darbininkas, antras
is baigęs kolegiją, žurnalistas, 
bet abudu darbo neturi, iš
stumti į gatvę į bedarbių ei
les, nupiešė vaizdžiai senosios 
sistemos supuvimą; nurodė, 
kad tą visą blogumą galės pra
šalinti darbininkai susiorgani- j 
zavę po Komunistų Partijos! 
vadovybe, taip, kaip Rusijos i 
darbininkai pasiliuosavo. Jų[ 
išsireiškimai darbininkams gi
liai prie širdies prilipo, laukia-' 
ma iš jų gabių oratorių prole
tarinėj dirvoj. Trečias jaunuo
lis, kuris nesenai sugrįžęs iš 
Sovietų Sąjungos, kaipo dele
gatas nuo kietosios anglies in
dustrijos, Shenandoah apskri
čio, ilgą ir labai aiškų išdavė' 
raportą iš darbininkų tėvynės.! 
-"Soviet\SliUng“S: Jo. rapo?: dos. Bet kita kart rengiant vis 
to visi atydžiai klausėsi, už
baigus, su didžiausiu entuzias- “ ”
mu užgyrė.

1.1. Todėl iš prakalbų galėjoj 
pasimokinti, suprasti ir tikiu- į 
tieji, kad darbininkų yra viena i 
klasė, turi visi stoti į vieną1 
bendrą frontą, kovot prieš Į 
bendrą priešą 

[jeigu tie religiniai darbiniu-i 
[kai, kurie klausėsi, taip supra-■ 
i to, tai būtu darb. kl. ant nau-i Ii ! i • . < I GREAT NECK, N. Y.

. TDA. John Reed 48 kuopos 
gi būt geriau anksčiaus nuvykt į rinkimas

i ir neduoti užimti priešams tą 
■ vietą, kur programai skiria- 
i ma.

Proletarinio Meno Įspūdžiai! Išvažiavimo diena užsibaigė 
Išvažiavime. j gražiai. Visi džiaugėsi, kad

i viskas gerai pavyko. Visi daug
Atidarant progiamą, po va“:]ę0 pasimokino savo klasės rei-' 

dovybe (direktyva) d ~ 
Daratos Zdaniutės, Wilkes Ba
rre, Pa., Choras ir Shenando
ah, Lyros Choras, bendrai su-[ 
dainavo Internacionalą ir ki-[ 
tas revoliucines daineles, kas i 
pakėlė dvasią publikos. Bai
giantis programai, keletas pio
nierių, iš Wilkes Barre, sudai
navo angliškai ir vengriškai.
Ant galo vėl abu_ chorai, po i ragų rjnĮ-imo> tokiu būdu bus 1 F_ri.en.(ls of Sovi(Jv Union
direktyva Zdaniutės, sudaina- i 
vo “Kur Girios žaliuoja.” 
Zdaniutei priklauso pagarbos 
žodis už darbštumą.

Nežinau, kas atsitiko su She 
nąndoah, Pa., chorvedžiu? 
Paskelbimuos buvo minėta, 
kad Lyros Choras dalyvaus, 
bet išvažiavime pasirodė, kad 
ją chorvedis Kuzmickas neda
lyvavo tarptautiniam darbinin
kų išvažiavime, bet nuėjo dai
nuoti neprigulmingiems len
kams, ant to paties parko, į YJ'/* 
svetainę? T"v i ai a
go kunigo 
svarbesnis 
bininkų parengimą? 
pačiu kartu pažemino 
draugus, kurie be 
IZdaniutės negalėjo vieni daly-* 
vauti.

galima daugiau gauti ameri
koniško elemento, daugiau pa
rašų. Taip pat, kartu su pa
rašų rinkimu, reikia platinti li
teratūra ir guzikučiai parda
vinėti.

Veikiančio Komiteto susi
rinkime pranešė moteris, kad

i Shenandoah, ir Minersville mo
terys iš savo tarpo pasiskyrė 
drauges, kurios įstoja į rinki
mų darbą. Jų pranešimą po
sėdis užgyrė ir jom pavedė 

_ , ... jutuMu organizuoti rinkimųJuk nepr>gulmin-|k)iubus
parengimas . ^era i Aukų rinkimo darbas taip 

uz ai p au inį av- ; pat pradėtas, pareiškė shenan- 
Cho o!doriečiai> nuo Minersvillės dar 

drau ' ne^uvo raportuota. Turėtų 
_?ajU^es i draugai sukrusti, nes finansai 

’ j labai yra reikalingi rinkimų 
i fonde, nes mes negalime atlikt 
I pasekmingo darbo, žinoma, 
. gana sunkus darbas šitam be
darbes laike, bet ką darysi, 
visgi reikia rinkti nors pas 
tuos darbininkus, kurie dar 
dirba, arba pas simpatizuojan
čius Komunistų Partijai biz
nierius, kurie dar gali paauko
ti dolerį—kitą šiam tikslui.

Darbininkai ir darbininkės, 
komitetas kreipiasi į jus visus,

Finansų Sukėlimas
Paaukavo laimėjimui dd. J 

Paseckas iš Lost Creek, vištą, 
o Jurgis Cickevich 4 karve
lius; laimėjimo tikietukus par
davinėjo po 5c. draugės O. 
•Overaitienė ir Ag. Naravienė, 
už literatūrą pilnų .atskaitų ne
sužinota, tik žinau, kad daug 
ls pi 3 tint ji.

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

EASTON, PA.
Didelis ir Linksmas Piknikas 

Rengia Eastono Darbininkiškų
j ganizacijų Bendro Veikimo Komite- 
I tas nedėlioję,' 7 d. rugpjūčio, Bush- 

Plknikas bus vienas iš 
ir įvairiausių, bus gar- 
ir gėrimų ir visokių pa
gilus labai geras kalbė

tojas, kuris yąizdžiai 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. 
Įžanga visiems veltui.

Kviečia Komitetas.
(184-185)

GREAT NECK, N. Y.
Išvažiavimas. Rengia Choras Pir- į 

myn, iš Great Neck, įvyks nedėliojo, 
7 d. rugpjūčio (Aug.), Queens Far- 
moj ,Great Neck, N. Y. Pradžia .1 
vai. po pietų. Bus labai įdomi pro
grama: dainuos Choras Pirmyn, bė
gimas maišuose, virvės traukimas 
“kalakutų” su dzūkais ir kitokį žais
lai. Laimėjusieji. žaisluose gaus dova
nas.

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

Choras Pirmyn Outing.”
(184-186)

NEWARK, N. J.
LDS. 8 kuopos mėnesinis > susirin

kimas5 'įvyks' 4 d. rugpjūčio, 180»-2, 
New York Ave., Newarke, N. J., 8 v. 
vakare. Visi nariai ir narės., daly
vaukite susirinkime.

Sekr. B. D.
(184-185)

Rengėjai.
(184-185)

Piknikas Įvyks Nedėlioję, 
28 Rugpjūčio (August), 1932

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

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

Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 
Barre Piknike

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

VYTAUTO PARKE
Hulmville Pike ir Galloway Road

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

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

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse
KAROLIS POŽĖLA

Jis turės kietą /oponentą.
TONY LACKY

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

Antra pora bus taip pat įdomi matyti
JONAS BAGOČIUS

Pasižymėjęs ristikas susikibs su

DANY WINERS
Bagočius sveria 185 svarus, Winers 195
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LAISVI ... Puslapis penktai

VIETINĖS ŽINIOS
Masinis Protesto Mitingas 
Sekantį Pirmadienį

Hen- 
bosų 
prieš

.vers bosus išpildyti reikalavi
mus. šios dirbtuvės streikuo
janti darbininkai taipgi įsistei
gė virtuvę, kurioj teikiamas 
maistas daugeliui streikierių.

Princely Slipper dirbtuvės 
darbininkai pikietuoja dirbtu
vę kiekvieną dieną. Streikuo
janti darbininkai per savo, uni
ją atsišaukia į visus darbinin
kus, kad paremtų streikierius į atvažiavęs Antanas 
finansiniai ,nes daugeliui strei
kuojančių darbininkų šeimynų

WASHINGTON, PA. 1 Revizijos Komisija: A. Senkus, M. D. L. K..VYTAUTO DRAUGYS1ĖS I SKAITYK LAISVE 
Žiuris, K. Jakimavičius. - BAYONNE, N. VALDYBA

Werman and Son, 588 
drieks Avė., Brooklyne, 
suorganizuotas teroras 
streikuojančius d a rbininkus,
nepakrikdė darbininkų streiko, 
bet dar labiau sustiprino pi- 
kieto linijas ir surišo darbinin
kus į tvirtesnę vienybę. Darbi
ninkai pasiryžę laikytis iki pri-1 reikalinga tuojautinė pašalpa.

ALDLD. 15 Apskričio Draugams ir Draugėms
ALDLD 15 Apskričio laiky- 

toj konferencijoj, liepos 17 d., 
Akron, Ohio, pravesta daug 
labai svarbių tarimų. Kuopos,

Pirmadienio vakare, rug
pjūčio 8 d., “Laisvės” svetai
nėj, įvyksta didelis protesto 
mitingas, rengiamas Didžiojo 
New Yorko Draugijų Sąryšio, 
kad išnešti protestą prieš Hoo- 
verio valdžią, kurios priešaky
je pats Hooveris stovėdamas 
pašaukė kari uomenę, kad 
sKerstų buvusio pasaulinio ka
ro veteranus, kurie suėjo iš vi
sos šalies į Washingtona reika
lauti, kad būtų išmokėti jiems 
priklausanti bonai.

w Imperialistai siųsdami dar-, be abejonės, priims tuos tari- 
bininkus į pasaulinį karą pa- mus su užgyrimu. q ' 
žadėjo jiems bonus, kad nar- mai nepasiliktų tik ant popie- 
siau kautųsi. Tų bonų suda- ros, draugai ir draugės, turime 
rymui ėmė nuo tų pačių ka-1 mestis į darbą, kad juos įvy- 
reivių algų po tam tikrą nuo-Į^ini 
šimtj. Taipgi ėmė dalį ir čiu.
iš tų pinigų, kurie įplaukė ap-į 
kraunant visus šalies darbinin-' 
kus karo mokestimis. Kada > 
badas ir didžiausias skurdas’

gyveniman šimtu nuošim-

Narinių Mokesčių 
Užs’mokėjimas

kuopų raportų pasirodė, . 
mūsų apskrityj užsimokė- j 

pa-|jimas narinių mokesčių labai i 
Jie; šlubuoja.

!š 
prispaudė visą darbininkų kla-Įkad 
sę, prispaudė ir buvusius ;
saulinio karo kareivius. Jie; šlubuoja. Tik pora kuopų yra 
susirinko dešimtimis tūkstan- j pasiekusios daugiau kai pusę 
4čių į Washingtona ir reikalą-; pernykščio užsimokėjusių na- kimai. 
vo, kad bonai būtų tuojau iš
mokėti. Bet Hooveris pašau
kė kariuomenę, kuri kariško
mis tankomis, nuodingų gazų 
bombomis, šautuvais, durtu
vais, išvaikė atėjusius prašy
ti bonų ex-kareivius. Kelios 
dešimtys pavojingai ir mirtinai 
sužeistų, o d. Vincą Jušką ant 
vietos nušovė.

Tuo pačiu sykiu Hooveris 
skiria bilionus dolerių bankie- 
riams ir didžiosiom kompani
jom, kurios savo turtų galo 
bežino. Dar daugiau skiria 
karo reikalams ir rengiasi į 
naują pasaulinę skerdynę, ku
rioj milionai jaunų vyrų bus 

'^skersta. Hooveris ir kitų im
perialistinių šalių parazitai 
rengiasi pulti Sovietų Sąjungą 
ir Chinijos darbininkų 
ei ją.

Protestuokime prieš 
rio suruoštą skerdynę 
ingtone ir prieš imperialistinį 
karą! Stokime už gynimą 
Sovietų Sąjungos ir Chinijos 
darbininkų revoliucijos! Rei
kalaukime, kad tuojau būtų ! PU pirmutinius susirinkimus ir 
išmokėti ex-kareiviams bonai praneškite, kad negalite pasi- 
ir teikiama greita pagelba be- mokėti 
darbiams! ' garsiai

Kiekvienas < 
darbininkė pirmadienį ateikite kapitalistų klasei, nes ji tik ir 
j "rengiamas prakalbas “Lais
vės” svetainėj ir prisidėkite 
savo balsu prie šio svarbaus 
protesto. Atsiveskite ir savo 

•kaimynus, pažįstamus, drau
gus ir t.t. Įžanga veltui.

Konrtetas.

revoliu-

Hoove- 
Wash-

— uris, Jtv. J UKlIIlcl V1U1 Ub. - | ,
Svetaines rendavotojas, A. Garba-1 1931 METAMS:

nauskas, 1108 Elizabeth Ave. t Į_. . „ „o
Draugijos susirinkimai į v j/k s t a ! Pįrm’ ^o^is, 68 W. 10th 

kiekvieno mėnesio antrą utaminką! pagelb. M. Panelis, 
savam name 1057-63 Hamilton Ave. I 24th St.i Prot. Rašt. P. Janiūnas.

! 49th St.
• Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591fiV. ROKO DRAUGIJA 

Montello, Mass.

VAIDYBA 1931 METAM:
V. GeluBevrtius, 61 Glendale St. 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.

St.
175

128

w.

r.v.5v. l-L/L, Z2-. Ave. A 
Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C

! Mokesčr, globėjai: J. Laurinaitis, 348

i IR KITIEMS UŽRAŠYK

KARAM

VAKACIJOS

darbininkai kviečiami atva
žiuoti į šį, pirmą, apskričio j 
pikniką.

Nuo Clevelando važiuojan- 
Kad tari-j tieji, važiuokite į Bedford, o 

iš tenai imkite kelią No. 8. 
Pavažiavę apie mylią, pirmu 
keliu sukit po kairei, 
jaut nuo Akrono, taipgi r'~ 
žinokite num. 8 keliu, bet 
nedavažiavę iki Bedfordo, su
kit į pikniką. Nuo kelio num. 
8 bus nurodymo ženklai, tad 
tėmykite juos.

Prezidentiniai Rinkimai

Važiuo-; daryta, 
va-1

Bijodami Bolševiko Vardo, 
Pasidaro Sau Nesmagumų 
Liepos 28 d. vienas darbiu 

ninkas atvažiavo į Westburg, 
Pa., ir klausia ar čia nebuvo

Gutaus
kas. Aš jam atsakiau, kad 
negirdėjau nieko apie tokį 
žmogų. Paskui jis pradėjo 
pasakoti, kad minimas Gu
tauskas jį vis vadinęs bolševi
ku ir mainose bosams skudęs 
kaipo bolševiką. Sykį nuėjęs 
pas mainų didbosį ir pareika
lavęs, kad sustabdytų Gutaus
ką nuo vadinimo jo bolševiku. 
Bet bosas, atsakęs, kad reika
lautų to iš policisto. Nuėjęs 
pas policistą ir reikalavęs, kad 
Gutauską areštuotų už “pra- 
vardžiojimą,” kas ir buvo pa-

Pirm.
Pirm. _ _
Užrašų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.
Finansų rašt. J. Stripinls, 49 Sawtell Avo. bt. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervale ■

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

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

Moterų
Pašelpinė Draugyste Birute 

MONTELLO. MASS. x
VALDYBOS ADRESAI:

E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.
O. Turskienė, 79 Vine St.

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

Ligonių Rašt. M. Potsus, 184 Ames St.
Maršalka J. Šimanskienė. • 88 Vine St.

Visos gyvena Montello. Maes.

Kabos Globčjoa:
v. Baronienė, 91 Broad SŲ
M. Duobienė, 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.

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

15th 
944 

21st 
20th

PITTSBURGHO IR AP1ELINKĖS1 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS. 1931: ;

Pirm. S; Ivanauskas, 354 Marguerite J
Ave., Wilmerding, Pą.

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

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

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

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcurn
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

MOLINE. ILL.

Ulster Park, N. Y. 
K I

Draugės ir Draugai darbi
ninkai :

Mes jau spėjom prisiaugint 
i įvairių daržovių ir daug viš- 
l tienos—kiaušinių taipgi turini 

4141 labai gerą pieną,—siįrius nuo 
Ej. i “testytos” kairės. Todėl kvie- 

: čiame atvažiuot, kas tik galite St 1■’ i ant poilsio tyrame ore, mau
dytis ir kepintis saule. Gami
nam ir vegetarioniškus valgius. 
Kaina $10.00 i savaitę, o vai
kams žemiau 10 metų tik $4IR '

Jau visiems žinoma, kad šį 
rudenį bus prezidentiniai rin-

Republikonų partija, 
irių skaičiaus. Nors laikai! nominavo tą patį Hoovėrį, ka- 
’ sunkūs—bedarbė vargina,’fbet pitalistų tarną, darbininkų ma
ltas neturi būti priežasčia. dąr-1 rintoją badu ir kruvini reak- 
'bininkų pasitraukimui iš orga- cionięrių. 
įnizacijos.
i rie negali pasimokėti duoklių,[ tarną, ■ Rooseveltą, tik skirtin- 
' yra paliuosuojami nuo duoklių gu vardu.
mokėjimo, kol gaus darbą ir verkun. Thomas’a, bjaurų veid

I v * ■ ,

galės pasimokėti. Paliuosuoti mainį ir darbininkų išdaviką, 
nariai turi pilnas teises organi- Suminėtos partijos visos yra 
zacijoj ir gauna visas išleistas ■ kapitalistinės, kurios nieko 
knygas. i darbininkams nežada ir ne-

Teko patilti, kad nekurie duos, 
nariai vaduojasi minčia, bū
tent: “Aš negaliu užsimokėti 
mokesčių, tai jokios naudos 
organizacijai nenešu.” Kiti 
vėl sako: “Nedrystu kuopos 
susir 
liuosuotų nuo mokėjimo duo
klių.” 
meskite 
mintį, 
sarmata pasisakyti, kad jis ne

įgali užsimokėti duoklių šiais 
[kapitalistinės tvarkos supuvi
mo laikais, kur milionai darbi
ninkų badauja. Visi nedir
banti nariai eikite į savo kuo-

Demokratai nomi-
Visi tie nariai, ku-!havo tokį pat jau kapitalistų

Socialistai nomina-

ALDLD. 15 Apskričio pus
metinė konferencija užgyrė 
Komunistų Partijos kandida
tus, W. Z. Fosterį j prezidento

. . . . ... . . i vieta ir J. W. Ford i vice- pre-irinkime prasyti, kad pa- ., . _.. j zidento vieta. Rėmimui rinki-
Draugai ir draugės, 

tą nedarbininkišką 
Juk darbininkui ne

duoklių. Kalbėkite 
įpie bedarbę visur, 

darbininkas ir į Tylėdami pasitarnaujate tik

nori, kad mažiau būtų kalba
ma apie tai. I 
Apskričio Piknikas ir Pradžia j 

Varžytinių
Rugpjūčio 7 d. yra rengia

mas apskričio piknikas Bedf., 
Ohio. Su šiuo pikniku prasi
dės ir varžytinės tarpe kuopų 
del gavimo naujų narių ir iš- 

I rinkimo mokesčių iš senųjų. 
I Varžytinės tęsis iki gruodžio 

Fašistiniai vadai iš čeverykų 30 d., o pasekmės bus paskelb- 
siuvęjų federacijos, kurie per tos metinėj konferencijoj, kuri 
pastarąsias kelias savaites da- atsibus Corleto. Kad sužinoti, 
rė yiską, kad pakrikdyti dar-'tarpe katrų kuopų eis lenkty- 
bininkų streikus, dabar suma-įnės, tėmykite konferencijos 
nė naują folofą; jie išleido at-! protokolus ir delegatų rapor- 
sišaukimą ąukų-į darbininkus. [ tus. Jei katros kuopos nesu- 
Shoe and Leather Workers In-[tiktų su konferencijos nusta- 
flbstrial Union perspėja darbi- Įtytomis kvotomis ir kitokiais 
ninkus, kad jie nesiduotų save (patvarkymais, tos gali, pasi- 
prigauti fašistiniams feike-,skirti sau kitą kuopą del lenk-
riams.
visur numaskuoti

Čeveryky Siuvėjų 
Streikas Tęsiasi

Darbininkai raginami tynių, arba kelias kuopas, 
feikerius ir Apie padarytas bent kokias 

pasmerkti kaipo darbininkų permainas turi būti paskelbta
i viešai per mūsų spaudą, “Lais- 

Riverside bosai paleido pa-įVę” ir “Vilnį.”
skalus, kad jie iškraustą savoj Pirmam mūsų apskričio pik- 
dirbtuvę, bet tas nenugązdino i nike turi būti parūpintas kal- 
streikuojančių d a r b in i nkų;1 bėtojas nuo kiekvienos kuopos, 
dubininkai tęsia pikietavimą j Apskričio komitetas apie tai 
ir yra įsitikinę, kad privers; svarstė ir padarė patvarkymą, 
bosus pasiduoti. [kad šiame piknike ir kituose

The Five Star streikuojanti į apskričio parengimuose, būtų 
darbininkai laikosi kaip mū- pastatyti kalbėtojai iš papras- 
ras streiko lauke. Jau gauna-! tų narių. Tad, .kuopų komite- 
ma ir paramos. Įsteigta vir- tai turi parūpinai po kalbėtoją 
tuvė, kurioj teikiamas maistas nuo savo kauopbs.
daugeliui streikuojančiu dar
bininkų.

priešus.

Visi “Laisvės? ir “yilnies” 
skaitytojai ir visi progresyvia j

mų kampanijos pasiskyrė kieki 
viena kuopa sukelti po mažąi 
dalį pinigų. Drg. Burbulienėį 
aukojo smuiką, kuri bus išleis-1 
ta laimėjimui. 'Piknike bus iš-j 
dalinti tikietai pardavinėjimui.

Draugai, dirbkime šiame 
darbe su atsidavimu, kad ne 
tik tą mažytę kvotą išpildytu— 
me, bet padvigubintume, ar 
patrigubintume. Dirbdami Ko
munistų Partijos rinkimų kam
panijoj, prisidėsime prie kovų 
už bedaliams pašalpą, už gy
nimą sveturgimių darbininkų; 
kovosim prieš imperialistinįį 
karą ir 1.1.

Mūsų Spauda
Konferencijos padarytas ta

rimas, kad kiekviena kuopa 
turėtų spaudos komisiją, ku
rioj turi būti trys draugai. 
Kuopų valdybos turi tą gerai 
įsitėmyti ir pirmutiniuose su
sirinkimuose išrinkti tokias ko
misijas—spaudos platintojus. 
Abu dienraščius galima užra
šyti ant metų ir ant vis^.i trum
po laiko; yra i 
tikros prenumeratų 
kortos, kurių turi parsitraukti 
kiekviena kuopa.

Kuopos ir Narių Lankymąsi i 
Jų Susirinkimus

Vienas iš blogiausių apsi
reiškimų pas daugelį narių yra, 
tai nepaisymas lankytis į kuo
pų susirinkimus. Gali aiškiai 
suprasti kiekvienas narys, kad 
kritikuoti kitus, kad pasakoti, 
kad tas ir tas narys neveikia, 
ar veikia negerai, nieko dau
giau nereiškia, kaip tik blogo 
kuopos darbams. Tokius daly
kus reikia kelti kuopų susirin
kimuose, rišti juos draugiškai, 
daryti išvadas pYašalinimui ne- 
geistinumų mūsų veikime. To
kiu tik būdu mes galime išvys
tyti veikimą ir prašalinti berei
kalingus išmetinėjimus vieni 
ant kitų,

ALDLD. 15 Apskr. Sekr.
D. Petrauskas.

Teisme teisėjas reikalauja 
Gutausko, kad prirodytų, jog 
tas darbininkas yra bolševi
kas. Gutauskas sakęsis kito
kių prirodymų neturįs, kaip i 

įtik tą, kad minimas darbiniu-! 
Įkas važiuojąs į Washington' 

. I ant bolševikų susirinkimų, 
parvežąs visokių knygučių ir 
dalinąs. Teisėjas jo reikalavo, Pine St

Į kad parodytų bent vieną tų i Fin. Šekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 
knygučių, bet jis sakęsis netu-j £ D. Grig,:ti3, 30
rįs. Tada teisėjas paklausęs j Dayton st.
ivi i n i tn H o i it i n n kokioj! Iždo G1 ohc j as I . Kai n ic tiene,minimo daibininko, Kokias |144 So Park st> n Iždo Glcbėjas
knygutes jis parveža, darbi-' J. Krakauskas, 300 First St. 
ninkas atsakęs, kad jis jokių! 
knygučių neveža, kad jis va-! 
žiuoja į pašelpinės draugijos) 
susirinkimus. Parodęs ir j no* 
konstituciją APLA. Teisėjas į 
nusijuokęs ir nubaudęs užsi-j

įmokėti po $3.65.

Gutauskas tuojau pasakęs, dRaTtgvsi'eS 
kad jis surankios visus bolše
vikus ir išduos. Tad tas dar
bininkas susirūpinęs perspėjo, 
kad būtume saugūs. Bet nie
kas tokių išdavinėtojų čia ne-' 
sibijo, nes darbininkų veikimą 
persekioja žymesni išdavikai, 

j bet darbininkų veikimas yra 
'nesulaikomas, dėlto jis eina 
'savo keliu nepaisant jokių iš- 
| davinėtoj ų.

Darbininkai 
apsipažinti su 
bininkiškomis 
ir nebėgioti pas bosus skustis, 
kad kas juos vadina bolševi
kais, 
do, kad darbininkai dar’yra: 
tamsūs, kad jie' vienas kitą | 
skundžia bosui, kuris pavergęs 
juos pavojinguose mainų 
buose verčia dirbti už 
dolerius į savaitę.

Visi mainieriai turėtų 
į Nacionalę Mainierių Uniją ir 
bendrai kovoti už geresnes 
darbo sąlygas, už didesnes al
gas.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:
Poškus, 211 First St.Pirm.

Pirm. pag. S.
Clark/PI.

Pinkevičius, 121

Iždininkas V.
Clark PI.

Paulauskas, 228

Nut. Sekr. B. Barkauskas, 255

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

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
I Aušros Draugijos susirinkimai
Į įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie-

> mėn., L. L. svetainėj, 269-7? 
Second St.? Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
__ 3 NAUJOS VALDY

BOS, ’
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL. MASS. 
Pirmininkas A. Palubinskas,

Belle Grove, Box 108, 
Dracut, 

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

Lowell, Mass. 
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

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

973 Central St., Lowell, Mass. 
Iždininkas S. Paulenka,

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

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

75 Union St., Lowell, Mass. 
Maršalka M. Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass. 
Draugystes mėnesiniai susirinki

mai atsibūna kas antras nedėldienis 
™ n . ... . kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų,loki pasielgimai paro-[i9 Union St., Lowell, Mass.
...................... - - - Organo Prižiūrėtojas

J. M. Karsonas.

daugiau turėtu 
veikimu ir dar- 
organizacijomis

dar- 
kebs

stoti

M. Yanavičienė.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

Mass.

ant visai 
padarytos tam 

rinkimui
Draugijų Adresai, Kurios

Turi “Laisvę” už Organ?
VIENYBES DRAUGYSTE 

MONTELLO, Mass.

Valffyfca .1931 metam:
W. Geluievičla, 61 Glendale St.Pirm.

Pirm, paeglb. A. Sauka, 
266 Amea St.

Nutarimų rašt. J. Stripinia, 
49 Sawtella Ave.

Turto rašt. K. Venalauakia,
12 Andover St.

Ligonių rašt., M. Jazukevičia,
163 Antes St.

Iždininkas M. Miškinis, 
9 Burton St.

Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave. 
B. Zdanavlčią, 11 Glendale St.. J. Bale 
vičla, 86 Webster St.
Maršalka A. Batkauskas.
102 Hantington St.
Visi Montell, Mass.

LIETUVOS SpNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1932 METAM: 

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

T. Griušiute,
1307 Davis Ave. 

Ligonių lankytojai:
O. Vilkuniene, . , ' ,

718 Richmond St.
J. Andriuška, ! .

1351 Broadway Ave. 
Trustisai: A. Kajutis, >T. Urbonas, T. 
Rasikas, J. Korsikas, J. Rįuseckas.

Valdyba 1931 Metam:
i Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo- i 

line, III.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 

25th St., Moline, 1)1.
Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—10th 

Avė., E. Moline, 111.
I Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & Bth 

Avė., Moline, III.
i Iždininkas M. Jonaitis,
I Avė., E. Moline, 111.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th S>
& 5th Avė., Moline, Ui.

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

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

i busą už 10 centų iki West 
Shore stoties, o čia imkite 4 
P. M. ar 7:40 P. M. traukinį 
už 21c ir išlipkite Ulster Park. 

215—17th j Eikite 15 minutų į kairę iki 
mūs.

K. Sinkevičiūtė

ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIENRAŠTIS
Visi darbininkai, kurio 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 13th St.
3-—

lo

New York

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ; 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN j

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

W. Hartford, Conn. 
Iždininkas A. Klimas, 36 Russel St.

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

31 Amity

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

St.
St.

Ave.

si.

st.!
alsibūna kas antrą ketvirta- j

- . t i, - /-11 _ . O__ •
Susirinkimai : 

dienj kiekvieno mėnesio, LarevCs Choro Sve
tainėje, 59 Park St., pradžia 7:30 vai. va
kare.

L1ETUVIŲ SAULES PASALPINES
v v w ar v v v'x. i-w a » rirn <1VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. X
VALDYBA 1932 METAMS 

Pirm. R. Tratulls, .
■

Pirm. Pagclbininkas G. Kardauskas, 
Prot. Rašt. K. Striupaitis, 
Fin. Rašt. M. Andrunaitė, 
Iždininkas J. Užkurėnas, 
Kasos Globėjai:

L. Barkienė, 
ir W. Biliutė.

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.

201 W. 16th
201

19
35

W.
E.

W.

IGth
19th
16th

St., 

st. 
St. 
St.

1501 S. Wood Ave.

19 E. 19th St.
13 E. 17th St.

VOKIETYŠ SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos iv 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

‘ “ 12 th St.
3rd Avės

YORKE j nuo 10 iki 1

215 E.
Tarp 2nd ir

NEW
Valandos
(l Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos, gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

Ir

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

j Telefonai: Bell—Oregon 8136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sužalęs, gausi 
žilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę* tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. ti, 
tik 8 blokai nuo 
Btaen Island , Fer
ry.

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

6# S. PARK ST., KAMPAS FRONT' STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-871®

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mčšlažamės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligds Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais,, moksliškais būdais. 

. Mano“ kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokčjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

ZI N S no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P.
Nedeliom — 10 A. M. iki 4 P.

M.
M. Įsikūręs 25 Metai



Puslapis šeštas
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(184-189)

PARSIDUODA

X

ir

186

ir Medi-

I

VAKACIJOS VIETA

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVAį

Graborius
te

BROOKLYN, N. Y,

F

DĖKAVOJU pacientams

&

2220 AVENU

Telefonas, Midwood 8-6261
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GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

AGATHA BLOZ NELIS 
R. F. D. 2 Catskill, N. Y.

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedeklienių

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

Brooklyn, 
“Laisvės”

Parsiduoda kostumersko kriaučiaus 
biznis, vietoje, tirštai lietuviais ap
gyventoje. Galima daryti gerą pra
gyvenimą. Savininkas eina į kitą 
biznį, todėl parduoda už labai žemą 
kainą.

J. K. 51 Hudson Ave. Brooklyn, 
N. Y.

(183-188)

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

MORGAN AVE RESTAURANT, 
191 Morgan Avė., kampas Stagg St., 
Brooklyn, N. Y.

R- H. MENDLOWITZ
J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: m|o 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

E-
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VIETINĖS ŽINIOS

and

Darbininkus

mo-Tikslas Šio Sustabdymo

rugpj

56

(Daugiau Vietos Žinią 5 pusi.)

SUSIRINKIMAI

H

(184-185)

d

Rocco
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Amalgamated Rank 
File Committee.

t

Town 
rengė 
prieš

Pri- 
kad

Draugės ir draugai, darbi
ninkai, Didžiojo New Yorko 
Darbininkiškų O r g anizacijų 
Sąryšio Rinkimų Kampanijos

Hillmanas 
lokalų pildančiąsias 
priimti algų kapoji-

■s H

su

26-TAS METINIS

PIKNIKAS

PASIR'ANDAVOJA fornišiuotas kam
barys .tinkamas vyrui arba žerio- 

tai porai. Su 2 langais, vėsus, saulė 
Įeina per visą dieną, garu apšildo- 
jnap, yra šėpa drabužiams, galima 
pasigaminti ir valgis. Vienas blokas 
nuo požeminio traukinio, Montrose 
Ave. stoties, BMT. 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. ' '

.......... * .........
RASPITTIN apie, piktą-U A Ali rU8U zoJcohHcą
“GRIESNINKAS ar ŠVENTAS”

Rodomas be perstojimo 
Priei 1 P. M., įžanga 35 centai 

EUROPA, 154 W. 55th Street

antradienį
189 Spencer St., 
sumanė su savo 

ir

&

Į f ---- „ —...............  ...... .........................

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
čia galite persirengti, eidami Į 

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

2809 West 17th Street 
Coney IslancĮ

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

pirmutinė užduotis

Hillmano Atsišaukimas Sustab į sidavėliams unijos viršinin- 
dyti Darbą Reiškia Algųjkams, mes laimėsime geresnes 
Kapojimą, Naujus Mokes-, sąlygas darbe ir sulaikysime 
čius ir dar Sunkesnes Darbo algų kapojimą.” 
Sąlygas.

Komiteto užduotis yra sukelti su8au^as Pr’e Myitle Avė 
88th St., Richmond Hill.

JONAS STOKES 
Fotografas ,

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St„ 
k a m p. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
"Brooklyn, N. f.

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

' ii ; J

Šaukia Kriaučius Nesiduoti Save Par
duoti, Bet Imti Streiką į Savo Rankas

Nauja išdavyste glūdi vy-Į
riškų rūbų siuvimo industrijoj.ĮJJ jj - R j j 
Tas pasirodė aiškiai, kai Hill-i n T -•
manas, galva Amalgamated I Sparnas Perspėja 
Clothing Workers of America, 
paskelbė sustabdymą darbo vi
soj industrijoj.

Hillmanas savo įsakytą 
“streiką” vadina kova prieš ne 
pakenčiamas darbo s ą 1 y g as 
dirbtuvėse, prieš kapojimą al
gų ir t.t. Bet tikrenybėje tas 
“streikas” reiškia naujus algų 
kapojimus, privertimą narių 
mokėti asesmentus ir duokles.

Amalgameitų unijos Rank 
and File Komitetas atsišaukia 
į visus darbininkus ir ragina 
juos stoti į tikrą streiką. Jis 
savo pareiškime sako:

“Hillmano mašina pasiren
gusi išduoti darbininkus dar 
sykį taip, kaip išdavė praeitais į APDIU. 
metais, paskelbiant tokį pat 
darbo sustabdymą. Hillmano 
tikslas yra organizuoti kont- 
raktorių asociaciją, kad sustip
rinti jų interesus ir tuo pačiu 
sykiu priversti darbininkus mo 
keti mokesčius ir didelius ases
mentus.”

“Hillmano mašina negali 
gyvuoti be pagelbos bosų aso
ciacijos, taip kaip bosų aso- 
ciacįja negali gyvuoti be pa
gelbos Hillmano mašinos. Jie 
bendrai daro visokius darbo 

--sustabdymus, kad galėtų išlai-1 
kyti savo raketą. Jiems nerū
pi sustabdyti algų kapojimą. 
Visai dar nesenai 
privertė 
tarybas 
mą.

“Jūsų
yra, kaip tik bus sušauktas 
dirbtuvės susirinkimas, priverst 
išrinkti streiko komitetą. Įsa
kykite tam komitetui, kad jūs 
nepriimsite jokių algų kapoji
mų 
sės 
bą, 
ant

ir kad niekas neturi tei- 
jums pasakyti eiti į dar- 
kol jūs patys neužgirsite 
kokių sąlygų grįžtate.

Bedarbiai Kriaučiai
“Bedarbiai kriaučiai! 

verskite Hillmano mašiną,
jums duotų darbą priverčiant 
bosus paleisti stovinčias ma
šinas, sustabdant viršlaikių 
dirbimą ir sekmadienių darbą. 
Pareikalaukite, kad būtų mo
kama savaitinė pašalpa bedar
biams ir visiems darbininkams, 
kurie bus paliesti Hillmano 
‘streiko.’

“Jei mes susivienysime dirb
tuvėse ir visur ir užduosime 
skaudų smūgį bosams ir par-

Rengia Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas

Rugpjūčio 7, 1932, nuo 2 v. 
KLASČIAUS CLINTON PARK 
Orkestrą Prof. Retikevičiaus 

įvairūs Laimėjimai Įžanga 50c. 
Vis*;? kviečiame atvykti į pik
niką ir tuomi paremt Kliiibą 

ir jo įsteigtą, namą. , ,

Atsišaukimas į Darbininkų 
Organizacijas New Yorko 
Apielinkeje

$200 vedimui rinkimų kampa
nijos už darbininkų klasės kan
didatus.

Taigi viršminėtas komitetas 
atsišaukia į visas darbininkiš
kas organizacijas ir kuopas 
aukų šiam svarbiam reikalui.

Aukas siųskite išpirkdami 
money orderius iždininko var
du J. Seeger, o pasiųskite se
kretorei T. Vasikoniutei, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Kom. Ižd. J. Seeger.

sus tris. Moteris peršauta 
dviejomis kulkomis. Jos gy
vastis pavojuj. O jos tėvas ir 
brolis nelabai pavojingai per
šauti.

Šovikas, atlikęs šaudymą, 
griebė už kūdikio Ir Kritęs į 
savo draugo automobilių ban-[narna, 
dė pebėgti. Bet liko policijos

ir'

PARDAVIMAI
PARSIDUODA valgykla, labai gero

je biznio vietoje, prie freitauzių ir 
fabrikų, biznis išdirpias per 12 me- 

į tų. Parduodu todėl, kad turiu du 
i bizniu. Kuri vieta iš tų dviejų pa- 
I tiks ,tą parduosiu, kaina gana priei- 
■ ..»»>«.. 145 Thames, St., Brooklyn, N. 
Į Y. Antras biznis, 2809 West 17th St., 
Coney Island.

(185-190)

Darbininkai Užgriebė 
“Liberalų” Mitingą

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PEP.SITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

International Ladies 
ment Workers Unijos 
22 kairysis sparnas padarė pa
reiškimą į visus garmęntiečius, 
kuriame nurodo; kad paskelb
tas ILGWU. viršininkų vadina
mas organizacinis vajus, nieko 
daugiau nereiškia, kaip tik to
limesnį kapojimą darbininkų 
algų ir apkrovimą darbininkų 
įvairiomis mokestimis. Atsi
šaukime raginami darbininkai 
dėtis prie Adatos Pramonės 
Darbininkų Industrinės Unijos.

Atsišaukime skelbiama, kad 
pradeda g e n eralę

kampaniją už įtraukimą visų 
adatos pramonės darbininkų į 
savo eiles. Nes senosios uni
jos biurokratiniai vadai galu
tinai parsidavė bosams ir tuo- 
mi verčia darbininkus apleisti 
uniją, nes ji nieko darbinin
kams neduoda, tik išdavinėja 
juos, apkrauna didelėmis 
kestimis ir t.t.

Tik Pora Dienų Iki 
Aidiečių Išvažiavimo

Sekantį sekmadienį,
7 d., Forest. Parke, įvyksta ai
diečių linksmas ir didelis išva
žiavimas. Aidiečiai ruošiasi, 
kad šiame išvažiavime pasiro
dyti su daugeliu žaislų ir įvai
rumų. Be pačių aidiečių daly
vaus daugelis ir pašalinio jau
nimo. Aido Choro pritarėjai, 
rėmėjai ir abelnai visi lietuviai 
darbininkai turi rengtis daly
vauti šiame išvažiavime kuo 
skaitlingiausiai, kad paremti 
Aido Chorą, kuris visada mus 
palinksmina, kuris ir dabar 
rengiasi prie žieminio sezono, 
kad paįvairinti mūsų darbinin
kišką veikimą revoliucinėmis 
dainomis, vaizdais ir t.t.

Visi sekmadienį į Forest 
Parką ir parodykime aidie- 
čiams, kad mes stovime petys 
petin su jais, remiame juos jų 
proletarinės dailės darbe ir 
remsime visada.

, i Lietuviu Kliubo Rėmimui
loKaio i _ .

Darb. Klasės Kandidatus 
Susirinkimas Pirmadienį

Brooklyno Lietuvių Kliubo 
Rėmimui Darbininkų Klasės 
Kandidatus, susirinkimas įvyks 
pirmadienį, rugpjūčio 8 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St.

Visi darbininkai ir darbinin
kės, kurie pirmiau, ir 27 d. 
liepos, pasiėmėt minimo kliu
do narystės korteles ir kurie 
jau esate įstoję į kliubą, visi 
būkite ant šio susirinkimo, nes 
reikės valdybą išrinkti, 6 svar
biausia, tai pirmininką, kuris 
būtų gerai susipažinęs su Kom
partijos rinkimų kampanijos 
darbais. Taipgi reikės per
rinkti ir sekretorių, nes aš ne
patyręs tame darbe ir, manau, 
negalėsiu atlikti kas reikalin
ga tinkamai.

Prie to, reikės išdirbti ir 
mūsų veikimui planus, kad ga
lėtume darbą vesti pasekmin
gai. j

Visų darbininkų užduotis 
yra būti šiame susirinkime ir 
atsivesti savo kaimynus. Rei
kia dėti pastangas, kad į kliu
bą prirašyti daug jaunuolių.

Sekr. J. Seeger.

Praeitą antradienį, 
Hali, vadinami liberalai 
neva protesto mitingą 
Hooverio kruviną puolimą ex-
kareiviu. Rengėjų priešaky
je buvo vyskupas Francis J. 
McConnell, socialistas Ch. So
lomon ir keli kiti feikeriai. 
Mitingo programa susidėjo iš 
prakalbų. Pirmininkavo vys
kupas F. J. McConnell. Publi
ka kalbėtojų kalbas tankiai 
perkirtinėjo. Kada buvo pa
siūlyta rezoliucija, kilo protes
tai iš publikos ir reikalavimai, 
kad būtų leista kalbėti Darbi
ninkų Ex-kareiviu 1 Lygos kal
bėtojui. Pirmininkas ir kiti 
rengėjai griežčiausiai prieši
nosi, bet publika privertė juos 
leisti kalbėti d. Harold Neilso- 
nui, nariui Darb. Ex-kareiviu 
Lygos.

Neilsonui pradėjus kalbėti 
pirmininkas bėgo prie jo iš ke
lių atvejų, kad sulaikyti, bet 
publika neleido. Paskui pir
mininkas ir kiti, nešini savo re
zoliuciją, apleido svetainę.

Neilsonas savo kalbą tęsė. 
Paskui kalbėjo dar kiti kalbė
tojai. Tapo priimta darbinin
kų patiekta rezoliucija ir mi
tingas užbaigtas tvarkiai.

PARSIDUODA
Parsiduoda farma 39 akrų žemes, 

4 kambarių stuba ir kiti budinkai; 
dalina mašinerija, nėra jokio stako 

’ didelis sodas, didelė upė palei pat 
farma, arti geležinkelio stoties ir 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)

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.
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TEL. STAGG
2-5043

Nepamirškite Rinkimų 
Kampanijos Rinkliavų

Komunistų Partijos rinkimų 
kampanijos komitetas atsišau
kia į visas darbininkų organi
zacijas ir pavienius darbinin
kus, kad stropiai rengtųsi prie 
rinkimų kampanijos rinkliavų 
(tag day), kurios įvyks rug
pjūčio 13 ir 14 dienas. Rink
liavos bus ne vien New Yorke 
ir apielinkėse, bet visoj valsti
joj.

Pirmadienj Ex-kareiviu 
Masinis Mitingas

Sekantį pirmadienį, rugpjū
čio 8 d., 8 vai. vakare, prie 
Humboldt ir Meserole gatvių, 
Brooklyne, įvyksta didelis mi
tingas, kurį rengia Darbinin
kų Ex-kareivių Lyga, kad su
pažindinti abelnai darbininkus 
ir ex-kareivius su tuo, ko ex- 
kareiviai buvo suplaukę į 
Washingtoną, ko jie reikalavo 
ir del ko Hooveris užleido ka
riuomenę ant jų.

Kiekvienam d a r b i n inkui 
svarbu būti tame mitinge ir 
smulkmeningai susipažinti su 
įvykiais Washingtone ir su ex- 
kareiviu . reikalavimais. Del 
to būkite visi ir raginkite kitus 
darbininkus, kad nueitų.

Kailiasiuviai Laimi Streiką
Praeitą trečiadienį Moos 

Fur Dyeing Corp, bosai pasi
davė streikuojantiems darbi
ninkams. Minimos dirbtuvės 
darbininkai laimėjo pakėlimą 
algų, sutrumpinimą darbo va
landų, pripažinimą darbininkų 
revoliucinės unijos ir įsteigimą 
bedarbių fondo bosų lėšomis, j

Kitų dirbtuvių darbininkaij 
taipgi laikosi vienybėj, pikie- 
tuoja dirbtuves ir yra pasirį- 
žę vesti streiką iki bosai bus 
priversti pildyti darbininkų 
reikalavimus.

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 reikes dikčiai darbi
ninkų.

Pentoriai Laimėjo Streiką 
Trijose Pentšapėsę,

Trijų, peritšapitj streikuojan
ti dafbinihjkhi ' pi‘iv.ėri;ė! ' bosus 
išpildyti streikierių reikalavi
mus, nepaisantį kad, bosai ir 
labai nenorėjo darbininkams 
pasiduoti, ■ i (

Dar daugelio pentšapių. dar
bininkai streikuoja. Jie laiko
si tvirtai ir pasirengę laikytis 
iki privers bosus pildyti išsta
tytus reikalavimus.

Svarbūs Masiniai Mitingai
Penktadienį, rugpj. 5

Tremont Workers kliube, 2027 
Clintop Ave., kalbės William 
W. Weinstone, “D. Worker” 
redaktorius ir Komunistų Par
tijos kandidatas į senatoriaus 
vietą.

Penktadienį, rugpj. 5. d., 
5:30 vai. vakare, Queensboro 
Plaza, kalbės L Amter, Komu
nistų Partijos kandidatas į
New Yorko valstijos :gubema-Į Aufiero ■ taip perpyko 
toriaus vietą.

Peršovė Pačią, Uošvį 
ir Švogerj

Praeitą 
Aufiero, 
Brooklyn,
draugu važiuoti į paritąrį 
vežtis savo kūdikį, pusantrų 
metų amžiaus, 
griežtai 
žimui į 
no ėjo

Jo moteris 
priešinosi kūdikio ve- 
pąmarį. Su ja išvie- 
jos tėvas ir brolis.

►, kad 
griebę^ ijeyolyer|; peršovė vi-

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

Norintieji budavotis namus, ar tu
rintieji namus ir esant reikalui 
taisyti: perbudavoti frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus langais arba laiptus 
(skadus), norint pleisteriųoti 

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, budąyojęs, taisęs 
senus, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

x

PARSIDUODA lengvų gėrimų užei
ga, įvairių tautų apgyventoj vietoj, 

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

(181-186)

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU, ĮSTAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS > DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iŠ čia 
PASIUNČIAM I, KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ. 
PIRMĄJA! PAGALBAI ^AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I, LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GR.AŽIA, VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Omiaa ir chroniikaa vynj Ir 

motery ilgai kraujo ir odaa. 
Padarau iityrim* kraujo ir ilapuuaa.

DR. MEER
W. 44th St., Room 1*2 

New York, N. Y. 
Valandaa PriCmimoi

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

Sekaaadieniaia nuo 11 ryto iki 1 pa platų 
Telefonas >Lackwanna 4-2180

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City

2 iki 6, Sercdomis ir
11 iki 1, 2 iki 6,

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 Į SAVAITĘ
Šviežiausias farmų maistas, 

sezono uogos visokių rūšių ir;
IŠRANDA VOJIMA1 į daržovės už tą pačią augščiau' 

nurodytą kainą.
Važiuokite Hudson upe Day 

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

. PUIKIOS MAUDYNĖS 
ir 

LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

Telefonas i Stagg 2-910*

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS!

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

tik susitarus.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

402

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

1
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