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Nors ir daug kampanijų tu

rime dabartiniu laiku ir dar
bininkams sunku aukąti metu 
baisiausio ekonominio krizio, 
bet kiekvienas sąmoningas 
darbininkas nuolatos privalo 
atsiminti Centro Biuro Agita
cijos Fondą. Prieš Centro Biu
rą stovi visi Komunistų Par-j 
tijos darbai—jų pravedimas
lietuvių darbininkų tarpe, o 
Centro Biuras neturi jokių ofi
cialių įplaukų. Visus darbus 
prisieina atlikti pagelba drau-l
gy ir draugių aukų. Kiekvie-’j j jg 
nas lietuvių darbininkų pa- 1
rengimas privalo būti panau
dotas stiprinimui Agitacijos 
Fondo! Kiekviename suėji
me prisiminkite ir paaukokite 
pagal savo išgalę.

KRISLAI
Agitacijos Fondas
Nauji Turtai
300,000 Belgijoje Streikuoja
Naujas Išradimas
Maskvos “Laivynas”

Rašo D. M. Šolomskas.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r ai ai mesi te, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite

Soviety Laimėjimai Chinijoje
Priešus Studentus

REZIGNAVO NANKINGO

Sovietų Sąjungoje specialė 
komisija atidengė naujus auk
so turtus Tadžikų respublikoj. 
Prie upės Kzyl-Art atrasta 
turtingi aukso sluogsniai, kaip 
praneša “Pravda.” Komisijai

BUENOS AIRES, Argen
tina. — Čia gautas praneši
mas iš Bolivijos, kad mieste 
La Paz įvyko masinis pasi
priešinimas valdžios veda
mam karui su Paraguajum. 
Sukilimo priešakyje stovėję 
revoliuciniai studentai. Bet 
sukilimas esąs numalšintas, 
aštuoni studentai suimti,

vadovavo draugas Gorbunov. nuteiSti mirtin ir sušaudyti.
Jie turėjo daug darbo perei
nant kalnus ir kitas kliūtis.

Nauji Laimėjimai Rau
donosios Armijos

HANKOW. — Čia gautos 
žinios parodo, kad Nankin-

Belgijoj eina didelė darbi-1 
ninku kova su išnaudotojais. 
“Pravda” suteikia žinių, kad 
antroje dalyje liepos jau strei
kavo 140,000 mainierių ir apie 
kita tiek kitokių pramonių dar
bininkų. Prieš darbininkus iš- go valdžios frontas 
naudotojai patraukė policiją ir rinėj Hupeh provincijoj 
kareivius. Streikuojanti dar- po sudaužytas, 
bininkai, buvę imperialistinia-, kariuomenė atmušta atgal 
me kare kareiviai, dėvi plie- prje Kienki miesto ir trau

ko kepures ir apsisaugojimui Liasi toliau, 
nuo gazų maskas. L 
ro mieste prieš streikierius bu
vo pasiųsta raitarija, bet rai
teliai per du kartus atsisakė 
pulti streikierius.

GRIŪVA MILITAR1NE KAMPANIJA 
PRIEŠ KOMUNISTUS

Delei kivirčių militari&tų 
tarpe rezignavo visas Chini- 
jos valdžios kabinetas. Pir
miausia pasitraukė kasie- 
rius ponas Soong, o paskui 
griuvo visas kabinetas. Bet 
tikruoju diktatorium pasi
lieka tas pats Chiang Kai- 
shekas. Vyriausia priežastis 
kabineto susmukimo esanti 
tame, kad nesusitaikoma de
lei atsinešimo linkui karo 
prieš Japoniją.

Tuo tarpu savo praneši
me iš Shanghajaus New 
York “Times”;koresponden
tas Abend nusigandusiai sa
ko: “Šita politine suirutė

!KOMUNIZMO BANGOS NESULAIKOMAI 
j KYLA VISOJ CHINIJOJ; TIK KOMUNIZ- 

„K-S: MAS PALIUOSUOS IR SUVIENYS LIAUDĮsus potvyniai Mandzunjoj
sunaikino 30,000 žmonių, o --------------
šimtus tūkstančįų pavertė Karas Komunizmo Nenugalės; Chiang Kai-sheko Ginklai Su- 
benamiais. I ai baisi nelai- iivnotn nvmo IfAmnnidn Avmimo Dullmo T
mė. O nukentėjo išimtinai 
vargo žmonės, kurie neturė- 

j jo galimybės su šeimynomis
grūmoja susmukimu visai pabegti nuo kylančio upėse 
kampanijai prieš komunis- vanūens.
tus. Kiekvienas militaris- 
tas rūpinasi tik savo reika
lais ir savo militarinėmis 
spėkomis. Tuo gi tarpu ko
munistai padidino savo mili- 
tarinį veikimą ir propagan
dą.”

r

Tėvas Mirė Badu, Kad 
Išgelbėt Savo Šeimyną

w t HINDENBURGAS JAU PASIRAŠĖ KRU
Valdžios VINA ĮSTATYMĄ PRIEŠ DARBININKUS

tirpsta prieš Komunistų Armijos Pulkus ir prieš Liaudies 
Masių Valią; Dreba Plėšikai prieš Komunizmo Laimėjimus

Rugpjūčio 9 d. New Yor-| 
ko “Timesas” talpina savo 
korespondento Russell Ow
en ilgą korespondenciją iš 
Shanghajaus apie komuniz
mo bangų kilimą visoj Chi
nijoj. Tas buržuazinis ra
šytojas atvirai pasakė, kad 
tai svarbiausias šių dienų 
judėjimas ir viena iš “di
džiausių vilčių krašto vieny
bės.” Owen sako, kad jau 
net Nankingo valdžios šulai 
pripažįsta, jog komunizmo 
augimo “negalima sulaikyti 
armijų pagelba” ir jog “ko
munizmas smarkiai auį'a.” 
Komunizmas, pasak bešališ
kų tėmytojų, suteikė Chini- 
jos varguomenei didžiausį 
saugumą ir pastoviausią 
valdžią. O komunizmo au
gimas privertė netgi Nan
kingo valdžią'-.įvesti savo te
ritorijoj tokias reformas, 
apie kurias militaristai nė 
sapnuoti nesapnavo pir
miau. Mat, jie nori nura
minti liaudį ir atitraukti ją 
nuo komunizmo.

Ginklai Nenugali Ko
munizmo

Owen nurodo, kad pernai 
pradžioj metų Chiang Kai- 
shekas vedė armiją prieš 
komunistus. Lėšavo $45,- 
000,000 ir 100,000 gyvybių, 
bet tikslas nebuvo atsiektas, 
komunistai nenugalėti. Dau
gybė jo kareivių perėjo prie 
raudonųjų. Dabar jis turi 
pastatęs prieš komunistus . 
net tris armijas. Jeigu šį 
sykį, girdi, nepavyks, tai ga
las Nankingo valdžiai. O 
paskutiniai pranešimai sa
ko, kad net dvi Chiang Kai- 
sheko divizijos perėjo ko
munistų pusėn. Patys Nan
kingo valdžios šulai pripažį
sta, kad jie savo armija ne; 
gali pasitikėti. Pav., Anh
wei provincijoj komunistų 
pusėn perėjo du tūkstančiai 
Nankingo kareivių.

UNIONTOWN, Pa.—čia 
mirė badu bedarbis Charles 
Maust, 35 metų amžiaus. O 
mirė todėl, kad išgelbėti vi
są savo šeimyną nuo bado 
mirties. Mat, iš pavieto 
gautos pašalpos neužteko 
šeimynai' paValgyti. Tai 
Maust nusprendė pats ne
valgyti, idant moteriai ir 
kūdikiams liktų daugiau.

t

___  _____ Pranešimas 
Mantinisiu-I prįjurja. “§itas raudonųjų 

laimėjimas sustiprina jų li
nijas, kurios laiko apsupę 
Hankową.”

Toliau žinia sako, kad 
Chiang Kai-sheko kariuo
menės 31-mos divizijos trys 
ištisos brigados sukilo ir 
perėjo komunistų pusėn. 
Valdžios orlaiviai, kurie le
kia iš Shanghajaus į Han- 
kową, apšaudomi. Jiems 
valdžios įsakyta skristi la
bai augštai. *

d a ilydė-kalvis 
išrado naują 
pasirodo, la- 
Naują mašiną

“plaukiojantis kombai- 
nes jis

Leningrade 
drg. Kuznecov 
mašiną, kuri, 
bai naudinga, 
vadina 
nas”, nes jis mechaniškai I 
traukia sielius iš vandens, su
krauna juos į valtis, skaldo, 
jeigu yra reikalas ir tt. Per 
medžių plukdymo laikotarpį' 
toji mašina sutaupius 2,400’ 
darbininko darbo dienų, nu
dirbs 468,000 kubiškų metrų 
medžių ir sutaupys, per tą 
laiką, 1,369,000 rublių. Tai 
jau ne pirmas drg. Kuznecovo 
išradimas. O Sovietų Sąjun
goje kiekvienas išradimas ei
na pagerinimui darbininkų 
būvio ir palengvinimui darbo.

BERLYN. — Tai jau ir 
prezidentas Hind enburgas 
pasirašė kruviną politinį' 
įstatymą, kuris įveda mir
ties bausmę revoliuciniams 
darbininkams, o pirmoj vie
toj komunistams. Įstaty
mas jau paskelbtas ir įeina 
gallon. To įstatymo turi
nys buvo paduotas vakar 
dienos “Laisvėje,” todėl čia 
nekartosime.)

Tuo tarpu iš visų Vokieti-

jos kampų eina pranešimai, 
kad ginkluoti hitleriniai fa
šistai k terorizuoja • ir žudo 
darbininkus. • Mieste Dillen
burg tapo nušautas socialįs- 
tas darbininkas. Mieste 
Dortmund fašistai nušovė 
komunistą. Chemnitze po-Į 
licija suareštavo devynioli
ka darbininkų. Seidenber- 
ge nušautas socialistas dar
bininkas. ’Schleswige fašis-

Drg. W. Z. Fosteris
Kalbės Scrantone
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■ BJAURUS PERSEKIOJIMAS BERKMAN

SCRANTON, Pa,--Penk- 
.► 12 d., 

7:30 vai. vakare, Čionai 
masiniam susirinkime kai- 

PASIRAŠĖ KONTRAKTĄ bes d. Fosteris, Komunistų 
SU SOVIETAIS
PARYŽIUS.—Grupė. Fran- 

ei j os. žibalo valymo dirbtu
vių pasirašė su Sovietų Są
junga sutartį, pagal kurią 
Sovietai pristatys tom dirb
tuvėm 500,000 tonų žibalo 
bėgyje penkių metų.

tai išsprogdino žydų šeimy- ^rugpjūčio
nos namą.

Komunistų Kova 
Didvyriška

Sako, kad komunistų ar
mija gal tesiekia 151,000 vy
rų, kurie teturi apie 97,000 
šautuvų. Bet jie kovoja did
vyriškai. Kuomet vienas 
draugas krito karo lauke, 
kitas griebia jo šautuvą ir 
kariauja su priešu. Kaip 
greitai jie užima miestą bei 
sodžių, tuoj aus beturčiams 
išdalinama žemė ir visi že
mės rekordai sudeginama,

4

Partijos kandidatas ■ į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus. Masinis susirinki
mas įvyks Regai Hali sve
tainėj, 125 Franklin Ave. 
Mes kviečiame visus Scran- 
tono lietuvius ir lietuves 
dalyvąuti šiame susirinki
me. Išgirskite komunistų 
kandidato į prezidentus aiš
kinimą, kaip daybininkai kreiptos į įvykius “raudo-| idant sugrįžę priešai nbga- 
galėtų prašalinti bedarbę, nosiose” provincijose. Sako:‘lėtų iš valstiečių žemę atsi-

Japonija Dreba Prieš 
Komunizmą

Toliau Owen nurodo, kad 
komunizmo augimo Chinijoj 
bijo ne tik Chiang Kai-she- 
kas ir visa chinų militaris- 
tų klika, bet taip pat japo
nai imperialistai. Girdi, 
Japonijos sostinės*akys nu-

WORCESTER, Mass. — !to sekretoriui Doak, Wash- 
. Reikia rei

kalauti, kad tie ginkluoti 
sargai būtų atimti, kad 
draugei Berkman būtų leis
ta pasirinkti išvažiuoti iš 
Amerikos ten, kur ji nori ir 
kad jai būtų suteikta val
džios lėšomis gydymasis iš
tisus metus jos pačios pasi-

' * ! • _ T-Pranešama iš Rutland, kadjngtone, D. C. 
valdžia privarė būrius šni
pų, policistų ir visokių pa
tamsio paukščių “saugoji
mui” draugės Edith Berk
man. Tie sutvėrimai lan
džioja, daužosi, baladojasi,

Maskvoj, ant upės Moskva 
įrengta vandens transportaci- 
ja, tai yra, tam tikri laivai. darfnėja duris ir tt., idant
Tie laiveliai į dieną tik tarpe 
Pererva ir fabriko “Paryžiaus 
Komuna” perveža 2b,O00 ke
liauninkų. Kiekvienai laive
lis paima po 100 keliauninkų. 
Kiekvienas laivelis paima po 
100 keliauninkų ir padaro į 
dieną nemažiau\5 reisų. To
kių laivelių jau yra 25, bet jų 
skaičius vis auga. Rugpjūčio 
mėnesį Maskvoje rengiama 
dar nuleisti naujų laive
lių, 5 laivus, kurie įtalpins po 
250 žmonių ir, 5 laivus su įtal
pa po 400 žmonių.

Maskvoje įrengiamos nau
jos prieplaukos ir kitos reik
menys, del sėkmingo palaiky
mo komunikacijos upe. Di
desnieji laivai atliks susiekimo 
reikalus tarpe Maskvos ir Be- 
sedy-Andrievka.

užkamuot džiova sergančią I 
draugę. Manoma, kad vai- rinkto j sanatorijoj pirma, 
džia rengiasi paskelbti blo- negu ji išvažiuos, 
fa, kad jai pavyko sunai- džiovą būdama 
kinti “raudonųjų suokalbį...........................
išvogti Berkman.”

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas šaukia darbi-

Ji gavo 
Bostono 

imigracijos kalėjime, todęl^ 
valdžia turi, padengtį {lėšas, 
jos gydymuisi.

TELEFONISTAMS KIRTO 
ALGAS

NEW YORK. —• Western 
Union telefonų kompanija 
paskelbė, kad visiems jos 
darbininkams nukapotos al
gos ant 10 nuoš. Nukapoji-i • >— • 1 • • —

panaikinti skurdą ir badą 
ir pasiliuosuoti iš po kapi
talizmo priespaudos.

“as'įėjo, galion su^ugpjū- Mieste|j jr
cįo 1 d. Tas nukapojimas M U . į 
dtibs'^kompanijai į; kišenių Nužudė renkis Žmones

“Japonai žino, kad jie nega-1 imti, 
lėtų išlaikyti Mandžurijos 
prieš suvienytą Chiniją. 
Kaip kokia baisi audra nu
šluotų j,uos į jūras.”

ripDiu y nulieto odunid. udiui- > « n*/i • m •!. i i 
ninku organizacijas siųsti Aukų Rinkimas Phlladel-
protestus darbo departmen phijoj Rugpjūčio 14 d.

” PHILADELPHIA, Pa.- 
\ rugpjūčio

14 d., rengiama yra “Tag 
Day”—rinkimas aukų .dė
žutėmis. Aukos eina Tarp
tautiniam Darbininkų Ap
sigynimui. Raginame lie
tuvius darbininkus ir 
bininkes prisidėti prie 
aukų rinkimo.

Viešpataujantis krizis be ga
lo prispaudė ALDLD narius.) 
Daugelis draugų negali pasi- 
mokėti duokles. Kuopų valdy
bos ir taip veiklesni nariai,
bei apskričių komitetai priva- palaikykite artimus ryšius su 
lo pasidarbuoti, kad nei vie- centru ir apskričių komitetais.

nas darbininkas, del bedarbės, Šį sekmadienį, 
neliktų išbrauktas iš organi- "* * 
zacijos. Reikia kiekvieną ma- 

jtyti ir pertikrinti, kad pasilik- 
Į tų mūsų eilėse. Reikia suteik
ei jiems knygas. Reikia trau
kti tie darbininkai prie orga
nizacijos veikimo, prie savi
tarpinio lavinimosi ir ' kitų 
darbininkų organizavimo.

Kurioms kuopoms reikalin
gos anglų kalboje kny'gos, tai 
visuomet jų galima gauti 
ALDLD centre. Nepamirš
kite tatai pranešti. Nuolatos

dar-
šito

•vai--MASKVA.-—Sovietų 
džia ir Estonijos valdžia 
pasirašė nepuolimo sutartį. 
Ir taip Sovietų » Sąjunga 
stengiasi palaikyti taiką su 
kaimyninėmis šalimis. • žeista.

$2,000,000 per >metus. 1 n ! *
-----------------

Bjaurus Melas iš Lenkijos i t
VARŠAVA.TŪ14 laiką pa

miegojęs, vėl pradėjo veik
ti VaršaVos melų malūnas. 
Staiga paskelbtas bjaurus 
melas; būk Sovietų valdžia 
deginanti sodžius ir mieste
lius . prie ’ lenkų rūbežiaus, 
idant sulaikius bėgimą žmo
nių iš Sovietų Sąjungos į 
Lenkiją.

DEŠIMTS SUŽEISTA 
NELAIMĖJ

‘ALBANY.
nis busas susidūrė su troku, 
bėgdamas iš Albany į New 
Yorką. Dešimts žmonių su-

Pasažieri-

MEXICO CITY, leksi
ka.—Čia gautas pranešimas 
iš miestelio \Mkltrata, kad 
ten buvo padarytas banditų 
užpuolimas. Žuvo* penki 
žmonės. Jų tarpe esąs, mie
stelio majoras. Kariuome
nė suėmus 60 banditų ir ati
davus karo teismui. Vei
kiausia visi būsią sušaudy
ti.

(Ši žinia pusėtinai keista.

Komunizmas Vienatine 
Viltis

Owen paduoda nuomones 
kai kurių tėmytojų. Vienas 
jų pasakė: “Chinai bandė 
kelią., vieno galingo žmo
gaus, kuris juos išvaduotų, 
bet niekas iš to bandymo per 
21 metus neišėjo. Komuniz
mas yra jų vienatinė viltis.”

Pats Shanghaius — Parako 
Bačka

Shanghajus, girdi, turtų 
tvirtovė. “'Bet ir Shangha- 
jus pilnas komunistų,” šau
kia “Times” koresponden
tas. “Tatai parodė paskuti
nių laikų streikai.” Kas at
sitiktų, jeigu raudonoji ar
mija prisiartintų prie 
Shanghajaus,. o pačiam 
Shanghai u j e sukiltų komu
nistai? Ponas Owen neturi 
drąsos atsakyti į šitą jo pa
ties pastatytą klausimą.

4"
* t
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Sovietų Teritorija
Sovietų sistema, pasak ko

respondento, apima beveik 
Veikiausia vėliau paaiškės, visą Kiangsi provinciją ir 
kad tai ar nebuvo koks nors po du trečdaliu Fukien, Hu- 

Juk nan ir Hupeh provincijų. Ir 
nuolatos ta teritorija plečia
si, nes paskutiniai praneši
mai parodo, kad Raudonoji 
Armija laiko apsupus mies
tus Hankow ir Wuchang.

bedarbių judėjimas.
jeigu suėmė 60 “banditų,” 
tai jų turėjo būt dau dau
giau. Gi, tikri banditai to
kiom skaitlingom grupėm 
neveikia).. f • ' /

NUSKENDO LAIVELIS, 
PRIGĖRĖ KETURI 
ŽVEJAI

CEUTA, Ispanija. — čia 
rugpjūčio 9 d. staiga smar
kiai pakilo jūroje vanduo ir 
apvertė vieną žvejų laiveli. 
Nuskendo 4 darbininkai.
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APŽVALGA
j darė) depozitoriai turėjo sa
lvo susirinkimą ir -išrinko 

Kudmet mes dažnai įde- komitetą vedimui darbo už 
dame “Laisvėn” apie Lietu- (i) pašalinimą valdžios pa- 
vą žinių, paimdami iš dar- skirto resyvėrių ir .peręmi- 
bininkų spaudos, tai mus mą į depozitorių rankas rei- 
priešai, klerikalai ir fašis- kalų tvarkymo/ ir (2) rei- 
tai prunkštauja, kad, girdi, kalavimą išmokėti pinigus 
mes “meiuojam,” “perde-1 pirmiausiai tiems depozitįo- 
dam,” etc. Tad karts nudiriams, kurie turi pasidėję 
karto įdedame iš pačių kuni-' nedaugiau $2,000. 
gų spaudos žinių. Bostono: Tą depozitorių 
kunigų laikraštis dažnai tai-! mą ir' išrinktąjį 
pina^avo bendradarbio Lie- bjauriai niekino 

nos ir Prūseikos
Pastarasis verkė vyriausiai 
todėl, kad tas susirinkimas

Tegul Kunigai Pasako

0 - i v .

‘ri

1- j v o : c, v / ?• i jn i apie darbininku klasės ko- sios tuomi
j • . m i- i 'j -

LDSA Centro $ekr.
J. G. Bedarbis.

JONSTON CITY,ILL WILKES-BARRE, PA.

Jau visi lietuviai darbiniu-'

I tą susirinkimą, kuriame, pa- nemažai žmonių.

Sąmoningų o r g a nizuotų

Te-1 masinis susirinkimas atvirame žinom ir -busais. Veikit, drau
gai ir draugės, kad mes turė-Susirinko nemažiau, kaip

i?

v

M

to, svarbu ne vien užsisa-1 
kyti—svarbiau gerai siior-j

.. i* ■ ' . . • • n . « i*

Rugpjūčio 1 dieną rengėme 
masinį bedarbių mitingą, bet 
negalėjo įvykti del valdžios. ir(

susirinki- 
komitetą 
“Naujie- 
organas.

LDSA. Nario Žinia;

skębauja. Tame s k e b ų
.. .. BN-.’N yra

i 
ę. <X.
O.........

fe

Visi draugai ir draugės, mes 
gerai žinome, kaip yra svarbu 
palaikyti mūsų laikraščiai, ku
rie suvaidina labai svarbią 
rolę darbininkų kovose. Tad 

i mūsų visų pareiga .‘.’yra šį pik-

Nąuja knyga “Moters Ko
votojos 1 Dek Komunizmo” 
jau pasiųsta kuopų sekreto- 

Kiekviena narė ture- L t .

prižadus išpildis.
Heidelberge rugpj. 1-mą 

prieš karinis

fe'X/ '. •„ - /į

•k

ne nesapnavo.” “ 
liau pastebi, kad

Ripkevičiusf “ N1 a u j i e nų” i - ■ - .
knygvedis, pasakojo, kad ban-' 
kaštavęs tvirtas “kai uola,” o, - -
susmuko. Bet jis užtylėjo, jog j votojas,.. Tokia knyga ture 4 4 • M i _ • i uat • •  »»' 4-11 v»n ctiio 171011 d n t/»L\i mnlrii

tos. lai apsileidimas. JeiĮmo. Kuomet buvo, išdalinti la-

sirodo, dalyvavo ir pažangių 
depozitorių. Šitam mitinge 
jie uzurpatoriškais būdais 
“darė tvarką,v tačiaus, kaip 
sako “Vilnis,” tie ponai “su
tiko tokį pasipriešinimą is 
depozitorių pusės, kokio jie rems. Kiekviena narė turė- 

Vilnis” to- tų dalyvauti sekamame su
sirinkime ir atsiimti knygą, 

į Joje randasi stambus pluoš- 
i tas žinių ir gražių vaizdų

Iš Tarptautinio 
Bedarbių Veikimo

Keivirtad., Rugpj. 11, 1932

“jo” laikraštis “Naujienos” 
taip rašė ir mulkino žmones, o 
dabar, mat, atėjo 'tuos pačius 
žmones “gelbėt.” Tuos krei
vus tikslus žmonės tuojau perr 
matė. , , : i • - i į- . i $ :
Šitas susirinkimas išrinko rodė, jog daug Vuopų 'labai 

• 4- 1 z-. i 4- 4- T e » -« n n 1 r ! '__ '__________________ l ‘ 1 G___ __ 1 — -4. •! L ’Ikitą komitetą, kuris, pasak 
“Vilnies” reporterio, “galės 
•vieną dalyką atlikti—tai su
ardėt pirmesnio komiteto1 
’darbą.” ' * ’ ;

—. . ’ ! I

Susižvejoję įvairių politi
nių siratų, menševikai ban
dys mulkinti depozitorius. 
Nesistebėtum, jei Grigaitis 
pasiūlytų jiems organizuoti 
Chinijos aliejaus šaltinių 
korporaciją arba kokią kitą 
korporaciją, kurių tiek daug 
tas žmogus kėlė į padanges 
per savo laikraštį, bet ku
rios visos didžiai apmovė

gahizuo.ti jos platinimą, kad 
nesimėtytų šępose, bet, būtų 
kuo p 1 a čįausia paskleista. 
Turim žinių, jog daugelis 
kuopų tą jau atliko. Mes 
taip pat tikimės, kad liku- 

i. susirūpins, • ir 
, kad su visų draugių parama 

tų rastis visų darbininkių | knyga greit bus išplatinta, 
namuose; . . ( (

i i . >

Kuopų Sekretorėm . (,
Atydds patikrinimas nk- 

rių skaičiaus ir jų storio pa-

tuvoj korespondencijas. Iš 
darbininkų gyvenimo tas 
klerikalas retai kada tepa
rašo, o jei ir parašo, tai sa- daręs nutarimus “prieš val- 
vaip viską nusukdamas. Jam Į stijOs įstatymus...” 
labiausiai rūpi buožė . arba į p0 to menševikai 'ir kiti 
“kaimas,” kaip klerikalai j jų plauko žmonės šaukė ki- 
vadina.

Skendome balose, rašo jis.1 —----- --------- —- — ■

Kanadiečiy “Darbininkii Žodis” ir Jo Reikšmė
lime, bet nebėgome. Dabai-' DuAimnlrante
neketinant, ir dar labai neno-■ Vdl UlIIlIIhdUIb
rint, gal su ašaromis teks ne* -----------------
vienam su žemele skirtis.

Kasė grio.vius valstybės lėšo-1 bininkai Kanadoj rengiasi j gas.
•’ ijM-ie išleidimo mėnesinio lai-1ZuOti ir neorganizuoti eina!

ų pavasarį;vių darbininkų^masiij^orga- mažą algą; tai yra jų
i ,, _ , pačių, ir kitu gerovei. ±jCvi

vl' P11?s J508118- .Taij3us.Pu. " randasi tokiu, kurie dina ir 
sas Windsor o, Montrealo ir skebauja.

L lT°ronto ..^au,Pz -amate tūli lietuviai
Jeigu'ne No. 1, tai ir ne pas-1 nl0!^.L! T. . , .
kutinio, niekšai. Pagalvok,lniokotL Jel kuoP°.l rast,lJ?1 
skebe, kokį tu žalingą dar^1™^ o^nizacijų aplei- 
ba dirbi; tu pavagi nuo ki- sti-tokioms atliekamą kny- 
to darbininkŠ darbą, kuris i Sallma Parduoti.
turi šeimyną. Jis kovoja už 
didesnį duorios kąsnį savo 
vaikučiam ir kitiem. Ske-

kalbų. Kalbėjo ‘d. F. Hiįb pife. 
F. Hill dar yra jaunais kalbė
tojas, bet labai gerai Kalba, kab 
liūdi ja', kad; visi susirinkusieji 
klausėsi iki vėlaus laiko. Kal
bėtojas nurodę praeito karo 
baisenybes, taipgi priminė Hoo- 
verio terorą prieš ex-kareivius 
Washingtone. Buvo priimtos 
dvi rezoliucijos: viena prieš 
kruviną Hooverio terorą, pž iš
mokėjimą. bonų ęx-kareiv. ir 
bedarbių apdraudą. Kita prieš 
Dies bilių, už paluosavimą Ė. 
Berkman ir visų politinių ka
linių. ‘ ’ 1 '

Carnegie, Glendale ir Heidel
berg. Šių visų trijų miestelių 
bedarbių tarybos veikia ben
drai. Liepos 13 d. buvo sušauk
tas susirinkimas lauke (open 
air) Heidelberg, Pa. šiame be
darbių susirinkime dalyvavo 
apie 50 ypatų. Kalbėjo d. F. 
Siders, pabrėždamas, kaip yra 
naudinga bedarbiams ir dirban
tiems organizuotis į bedarbių 
tarybas. Ir čia pat, ant vietos 
buvo nutarta k^tas susirįųkimhs ( 
laikyti liepos 27 d. Liępos 27 
d. sustinkime dalyvavo: apie 
try& šimtai bedarbių ir dirban
čių, kur šiame susirinkime:' 
taip pat kalbėjo d. F. Siders.j 
Taipgi čia pat ant vietos buvo’
išrinktas komitetas iš lj). Jau > kai gerai žino, kad Šioje ap- 
bedarbiai vėla pradėjo skaitini-; ięlinkėje mūsų dienraščio “L.” 
giau lankytis į susirinkimus,! piknikas ;įvyks rugpjūčio 28 

'nes daržuos nieko neužaugo ir dieną. Šitas piknikas įvyks" 
j vietoj—Valey

! t.; . !View Parke, Inkerman,( Pa.
Prie pabaigos šio susirinki-1 

■ j mo iš kur tai išlindo nusilakęs 
>, ir ėmė kelti ne- 

varką, norėdamas suardyti mi
tingą, bet jam tatai padaryti 

Visi ginkluoti fašistai ir po- nepavyko. Ėmė kabintis prie 
licija parke laukė darbininkų, d. F. Siders, bet d. F. S. jam '

pavyzdingai vedama,kas lie-! 
čia narių stovį. Bet rasta 
nemažai ir tokių, kur. didelė 
didžiuma naiįų. suspenduo- .šimtaprocentinių fašistų puoli- 
tos. lai apsileidimas. Jei |mo. Kuomet buvo, išdalinti la- 
tūlose kuopose galima pa-1 peliai apie šp bedarbių sūsirin.-j .... . ,
laikyti nares gerame stovy- kimą, kad jisai įvyks miesto 1 ^’av0 Persitikrinti, kad juos bur-*' gerai žinomoj 
je, tai galima palaikyti ir vi- parke, tai policija, fašistai ir:zu^zija puikiai apgavo. , t . 
sur. Viena iš pavyzdingiau-' šerifai susirinko į parką gin-1 
šių kuopų yra 115-ta, Rose- kluoti mašininiais šautuvais ir | mrOllį JLYLlVjįyLl J L Cl IvŲoC" imuvvi Aiiuuiiuiuaiu ocvia u v uio aa .

land, Ill. Kuopa turi 78 na- skelbė, kad čia renkasi tik atei-1 vle\ias asmJli0 
res, o tik 2 iš tų suspenduo-1 viai- 
tos. O palaikyti, tokią masi- i 
nę kuopą gerame stovyje, | 
tai yra didelis darbas.

Apie tai, kiek kurios kuo
pos narių yra . suspenduotų 
—bus pranešta toms kuo
poms laiškais.z Svarbu pri
minti narėms ir kuopų val- 

j dyboms štai ką: knygos, 
siuntom tiek, kiek yra-kuo-! 
pojė narių, bet kuopos vai-1 

l Lietuviai revoliuciniai dar-, du, dirbantiem kramto ai- dyba turi žiūrėti, kad neiš- 
Darbininkai organi- duotų knygas sušpenduotom 

j narėm, kol hfeužsimokės ar- 
į streiką, kad apginti ir. ■!b? ta!Js Paliu<?šuatOTniS. Nei 

j vięųa knyga negali būti ati- 
pačiu ir kitu’gerovei Betiduot? yėltu! ,k«ri®s 

" rengiasi organizaciją apleis
ti* įDuodąnt tokią puikią do- 

j vaną bus lengyiaįU išrinkti

Jie paskelbė, kad čia susirinks gerai atsakė ir pastatė klausi- i nū<4 remti ir padaryti, kad 
kurie į ma delko U. M. W. of A. vi- būtų pasekmingas. Ypatingai i *■ 9 * V,. 1 • 1 1 — -1 11*

mis, žmonės džiaugėsi; ūki-! 
ninkai—kad javai daugiau ne-; kraščio, pašvęsto del lietu- 
prigers, kad karvii
nereiks tempti už ragų ir uo-! nizavimo ir vadovavimo ko- 
degos, įklimpusių į balą.

Bet :
Bankas pareikalavo nuošin^-Jant sargybos lietuvių darbš

čių iki 20 dienai birželio užsi- ninku, kovojančių UŽ tuojau- 
mokėti. Laiko duota keletas Į tinius dienos klausimus, 
dienų; Ir jei kas per tą lai- Sąmoningų o r g a nizuotų 
ką nesumokės bus is jo pa- lietuvių darbininkų randasi 
reikalauta visa paskolos suma, Kanadoj apie šeši šimtai, 
duota nusausinimui, kuri buvo Jie susispietę į ALDLD ir 
išdėstyta penkiolikai metų. Va-GpgĄ kuopas ir organizaci- 
ltna jas-. ąe atlieka šiokį tokį bas padeda bosa^’numažin-

vietinėse kolonijose apsvie- į-į jr įaip mažas algas; ske
ltos ir organizavimo darbą, ^as pats sau dedasi jungą

dinas, neužsimokėsi nuošimčių 
per kelias dienas—mokėsi vi
są sumą, kuri išdėstyta pen
kiolikai metų. čia tai jau j kacĮ abelnai imtųsi or- 

gylU^ I ganizuoti ir varyti apšvietos 
i darbą visoj Kanadoj, tai jau 
ne. Išleidimas laikraščio 
kaip tik užims visuotiną 

organizavimą ir

nepakaks, nes paskolos suma j 
siekia šimtus.

f Neparduos!
I r e i k a 1 i n giausio invento- Kanadoj 
. riaus, skundžiasi, tai per tas švietimą lietuvių darbininkų 

masių. Tai dabar kaip tik 
yra pareiga klasinių darbi
ninkų remti Tinansiniai ir 
moraliai. Darbininkam nie
kas nepadės, kaip tik jie pa
tys. Laikraščio išlaikymas 
priklausys nuo veikimo ir

“karvutės,”

kelias dienas “gali būti tavo 
. ūkis parduotas iš varžyti- 
\ nių.” 3

Kam tie gi pinigai reika- 
“Valstybė nebežino, 

iš kur paimti pajamų. Rei- 
■■ kia algų valdininkams, rei- 
| kia primokėti už eksportuo- 
I jamą sviestą, bekonus, ir tt. 
f Už tai' vėl pakėlė kai ku- J . _ . . .
I rioms prekėms muitus, tarp kimas turi būti padvigubin-

lingi?

tie patys “raudonieji, 
nušvilpė Walkerj ir kunigą 
Cox-ą liepos 30 dieną.

šitie teroristai keliems darbi- 
ininkams bedarbiams suskaldė 
galvas, kurie tik ėjo pro parką. 
Kitus areštavo.

Policija paadėjo kratas ir po 
stubas. Apie 10 policijos įsi-! 
veržė į vieną stubą ir padarė. 
kratą. Policija pareiškė tos 
Šlubos gaspadin’ei, kad jie ją 
areštuosią, jei jinai nesiliaus 
skleidus komunistinę propagan
da, bet moteris nenusigando. 
Jie toje stuboje jieškojo gink
lų, bet jų nerado, tai turėjo ap
leisti namus , ųieko nepešę.

L mokestis iš tų, kurios nori Pasirodo, kad tie,šimtapro
centiniai “amerikonai” net gra
sina daryti “reidus” ant dar
bininkų’ ateivių namų ir juos 
terorizuoti. Tai baisus pasikė
sinimas ant ateivių darbiu.

Kitų miestų darbininkai tu- i yra reikalinga. Bedarbių komi- 
rėtų mums padėti. Reikia kel- tetas pažiūrės, ar Welfare savo 

i protestus prieš šį terorą.
Siųskite proetsto rezoliucijas s 
„j miesto majorui. Galima j dieną atsibuvo

suomet mainierius bosams iš
duoda, pard. streikus ir nuo! 
77 centų, anglies toną numušė' 
tik ant 22 centų? Vieton at
sakyti į klausimą, tas asmuo 
tik iškoliojo ir pasakė, kad kas 
tai jo brolį čia šmeižia, bet apie 
jo brolį niekas nekalbėjo. 

I

Drg. Siders pabrėžė, kad U.
M. W. A. yra bosų* organizaci
ja ir kur tik darbininkai or
ganizuojasi, tai U. M. W. A. 
visur darbininkų organizacijas 
griauja ir čia atėjo susirinkimą 
suardyti.

i i • .

Komitetas jau galutinai sųs(i- 
tvėi’e ir įteikė bedarbių, reika
lavimus Welfare, kuri tik dali
nai bedarbių reikalavimus pri
ėmė ir prižadėjo bedarbius šelp
ti, mokant po 90 centų nuo 
galvos kiekvienam šeimynos 

į .nariui, kuriems būtinai pašelpa

būti vergu ir dirbti tik už 
tiek, kiek bosas primes. Ske- 
bas neatsižvelgia, kad savo 
artimiem ir draugam tokią 
žalą daro, kaip ir streikie- 
tiam. Juk jie streikuoja, 
kad palaikyti ir taip mažą 
algą, kad nesiduoti bosam 
lupti paskutinį kailį; jie ži
no, jeigu leisis numušti al
gas, tai kiti bosai irgi sa
viem darbininkam taip pat 
kėsinsis sumažinti. Darbi
ninkų pareiga yra ne ske-

Knygos Platinimas
Reiktų tuojau užsisakyti 

knygos del platinimo. Pat’- s; 
siduoda po 25c. Atsižvel- šio 
giant į knygos vertę, tai ,1a- siųsti majorui Roy Leigh, 
bai maža kaina. Kiekvienas, ! gul visi darbininkai pamato 
kuris dar turi pinigų, .labai j sužino šio miestelio terorą, 
noriai perka šią knygą. Be i Vietinė Skurdė.

šiose aplinkybėse, kuomet kri- 
zjs, kuomet darbininkams rei
kalinga nurodymai, kaip jie 
turi kovoti,

Programa šiam piknike bus 
labai gera ir įdomi. Manome, 
kad dar nęra buvę šiamę par
ke tokios geros programos. 
Dainuos vietinis Aido Choras, 
kurį vadovauja D. Zdaniutė. 
Paskiaus bus ir iš Shenandoah, 
Pa., Lyros Choras. Bet tai dar 
ne viskas.; Į šį “Laisvės” pik- ! 
niką atvažiuosi ir iš Brookly- 1 ■ 
no pagarsėjęs Aido Choro 
Merginų Sekstetas.

. ; f > ? . ; I t ‘ f, • . I
-j tBę Įp, dar bus h; k^lb^toji^ 
Tad į šį pikniką turi atvažiuo
ti ne tik vietiniai lietuviai 
darbininkai, bet ir visos apie- 
linkės. Piknike būsite visi pa
tenkinti visais reikalais. 1 Bus 
skanių užkandžių ir lengvų 
gėrimų.

Dabar jau laikas pradėti 
ruoštis prie šio' pikniko. Lai
kas organizuotis važiuoti ma-

li’ ore.
vienas tūkstantis darbininkų bei turnė geriausiu pasekmių
darbininkių pasiklausyti pra

rėmimo Kanados lietuvių frauti, bet padėti streikie- 
! darbininkų. riam laimėti, nes jų laimėji-
; Šių dienų darbininkų vei- mas yra visų laimėjimas.

kitko ir cukrui. Dabar cu- 
| kraus kilogramui reikia mo

kėti muito 95 centai. Vadi- 
i' nas, nusipirkai kilogramą 

|i cukraus—jau sumokėjai 1 
j litą muito...”

jw Visai naturališka, kad šis 
J krizis šiuo tarpu skaudžiai 
K smaugia Lietuvos “kaimą.” 
H Bet jeigu jis paliečia buožes, 
j ir vidutinius valstiečius, tai 
r galima sau įsivaizduoti, kaip 
T gyventi darbininkai. Jų 
1 padėtis traginga; Nepai- 
I sant to, fašistų spauda tauš- 
| kia, kad Lietuvoj viskas 
Į “puikiausiai,” o Sovietų Są- 

• jungoj “žmonės badauja!”

Ardo į ■
■ “Laisvėj” buvo jau rašy- 
g-ta, kad Chicagos. Universal 
f State Banko (lietuviškoj 
I banko, kuris nesenai užsi-j

tas, nes reakcijos šėlimas 
neturi ribų, bedarbiai mari
nami badu, dirbantiem nu
mažinamos mokestys iki že
miausio laipsnio, deportuo
jami už veikimą, iš “ąuplai- 
nių” taipgi. Revoliucinė or
ganizacija K.’ P. nuvaryta į. 
požemį; vadai įkalinti*į)b 5' 
metus. Likusios organiza
cijos persekiojamos, svetai
nių durys kovingiems darbi
ninkams uždarytos . Lais
vės žodis ’užčiauptas. Kas 
lieka darbininkam daryti? 
Atsakymas vierias: organi
zuotis ir organizuoti, ir ko
voti už darbininkų elemen
tarines teises, už duoną įr 
druską, už panąikinimą 98 
paragrafo, už paliuosavimą 
įkalintų, už laisvę žodžio!

Krizis purto visą kapita
listinį pasaulį, taip pat ir. 
Kanadą. Bosai, pasinaudo
dami 730,000 bedarbių skur

mas yra visų laimėjimas. 
Toronto lietuvių skąbų pąsi- 
aiškinimas: girdi, kd'del aš’ 
neskebausiu, kad kiti.? lė
bauja. Tai yra niekšiškas 
saumylio pasielgimas! » ?

Velėna.

Adatos Amatu Darbininku 
Konvencija New Yorke

NEW YORK. — Adatos 
Amatų Darbininkų Indust- 
rinė Unija šaukia New 
Yorko distrikto ’konvenciją 
rugpjūčio 20 ir 21 dd., po 
numeriu 66 Ė. 4th Street, . . . • * ' • t
Manhattan Lyceum svetai
nėj. Konvencijon kviečiami 
visi rub’siuviai prisiųsti sa
vo delegatus.

'O* ’;'t.

statai •

inijos Raudonajai Armijai vis;ląįijiint naujas po zteiįąs, paveiksiąsvis labiau artimesni susi- 
siekimą tarp SSSR ir Chinijos darbininkų/ 1

J u
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Puslapis trečias

Už padarytą klaidą atsipra-

geipja

LPMS .Suvažiavimas VAKACIJOS VIETA

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys

Borjom

arzan

veikti
DETROIT, MICa.

• i’ ».»
* t ""b /» > -

» »■* 4'

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

gija 
mą. 
nius
mas

Visų LDSA. 5-to Apskričio 
Kuopy Atydai

miois įspūdžiai į cle 
VEIANDO SUVAŽIAVIMU

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

Lietuvos Sūnų Draugija Svars
tę apie Dėjimąsi prie APLA

■ i WILMERDING, Pa
pjūčio-2, Lietuvos Sūnų Drau- Apskričio Praplėsto Posėdžio,

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

Kandidatas ' Vice-Prezidentui 
Kalbės McKees Rockse

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

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

šaltinių

. ;, DUODAME GERĄ NUOŠIMTI
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais 

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

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

Kaina 15 centų už puskvortį.

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

, i Kaina 40 centų už kvortinę bonką

olicja Neleido Demonstruot 
Ex-Kareiviams

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

Pasibaigus suvažiavimams, ir delegatai 
pradėjo apleist Clevelandą.

Kadangi turėjau pusę dienos laiko, iki 
busas išeis, tai su d. Saimoniene išėjom po 
miestą pasivaikščiot. Atėjom prie City

Sovietų Minerajinius Vandenis Brooklyne po vieną 
bonka galima gauti:

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

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

ku vėl tą patį delegatą ir klausiu: “Nema
tei, ar Bimba yra?” Jis man piktai atsa

' drrd ' i 1 *
ko: Tur but nėra. Su melais ne toli va

Ką tai reiškia?” klausiu. Ji:

niekam tuo laiku ii 
O kadangi demons 
nedaug tesusirinko 

negalėjo demonstraci-

Birželio 24 d. pasirengiau važiuot. Kad 
sutaupinus keletą dolerių organizacijai, nu
sprendžiau važiuot busu, nors kelionė ilga: 
ėmė apie 18 valandų pasiekt Clevelandą. 
Bet vasaros laikas, tai teko pasigėrėt vasa
ros gamtos grože. Bušu važiuoja didžiuma 
suvargusių darbininkų. Vieni darbo jieš- 
kot, kiti pas savuosius ant ūkių pabūt, nes 
atsieina pigiau pragyvenimas.

Apart minėtų keliauninkų važiavo sykiu 
ir “šlapieji” denpokrfvtų partijos delegatai į 
Chicagos Konvėnčiją. * Tai tikri šlapieji, 
nes 12 delegatų išgurkšniavo apie 15 bute- 
lių degtinės, o nuo jų patriotiškų dainų, tai 
net ausis visiem paskaudo. Ir vyrai dar 
drįso visus keliauninkus agituoti, kad bal
suotų už jų statomus kandidatus! Visi nu
sijuokė, sakydami: “delegatai latrai, tai ir 
jūsų kandidatai ne geresni. Privalom bal
suoti už darbininkų statomus kandidatus, 
kurie tikrai gins darbininkų reikalus—Wm. 
Z. Fosterį ir Fordą.”

Nuo Pittsburgh© jau su tom džentelme
niškom kiaulėm persiskyrėm (kiaulėm pa
vadinu todėl, kad girtas žmogus—aršesnis 
už kiaulę.)

• Šeštadienio po piet jau pasiekėm ir Cle
velandą, darbininkų svetainę. Metės į akis 

m. didžiulė iškaba lauko pusėj su užrašu:
L. D. S. Pirmas Seimas. Susiradau drau
gės, kurios parūpino nakvynę.

Sekmadienį, birželio 26 d. įvyksta LDSA 
6-tas Suvažiavimas. Susirenka delegatės 
iš artimų ir tolimų kolonijų. Reik pasaky
ti, kad per suvažiavimus ne tik sueini su bar, kaip chorų nariai, taip ir dailės my 
kolonijų draugėm ir susipažįsti su kitų ko-! lėtoj 
lonijų veikimu, bet užgirsti raportus, pa- kaip choi 
tiektus planus organizacijos gerovei; iš-j

Ą reikštas mintis delegačių ir t. t. Daug iš Į 
> to pasimokini.

; - . r . , .1
Suvažiavimas neblpgas. Žinoma, buvo ir . 

;* trūkumų, nes nekurie klausimai buvo nepa- 
/ liesti, arba kad ir gvildenti, tai ir gana ma-i 
į žai. Buvo tam ir priežastis.. Vyriausiai 

■\ priežastis tai, kad viena diena suvažiavi-’ 
mas. 'Ypač, kada reikėjo gerai išdirbti 

! planus šiandieniniam mūsų organizacijos 
y bujojimui, tai permažai vienos dienos. O 

antra, labai ne vietoj, mano supratimu gar
sintas Cleveland© piknikas. Iš pat pra
džių garsinimas pikniko gal ir paveikė į 
nekurias delegates, nes buvo nugirsta iš tū- Į 
lų delegačių “skubinkim suvažiavimą, nesi 
norim važiuot į pikniką.” Taipgi refera
tai irgi gana ilgoki. Vakarinių valstijų de
legatės gana parodė, kad galima daugiau 
veikti, jei tik norime. Nors dabar jau ture- moliai School) kiemą, kuris išsodytas gy-itą) deki užprotestavimo 
turn mes, rytinių valstijų draugės, išsiju- 
dint, kad ligi kitam suvažiavimui būtų ir

t mūsų raportai turtingesni.
4 Ant pabaigos turiu pasakyt, kad šis su- 

važavmas, daug rekšmngesnis, negu 1928 
m. Priimtas naujas planas, labai atitin
kąs dabartiniam laikotarpiui ir organizaci
jos bujojimui. Žinoma, priklausys nuo 
mūs, narių, ant kiek mes jį įvertinsim, ir 
vykdinsim gyveniman.

Taigi, draugės, visos LĮ)SA narės, į dar
bą, kad mūsij šis,vajus būtų pasekmingiau* 
sias. Gaukim kuodaugiausiai naujtį narių 
į LDSA ir naujų skaitytojų >mūsų organui 
“Darbininkei”. V ’ / f ' ’ ' r

ziuosi
man atsako, kad, girdi, Prūseika jam pri
melavo nebūtų dalykų, ir t. t. “Bet dabar 
aš ištikro matau, kad Prūseika nieko ge
ro nevelina darbininkų judėjimui.” Tai, 
pamaniau sau, ką daugiau meluosi, trum
piau važiuosi. Na gi prieina Centro Val
dybos rinkimai Jie ne tik mane įtikino, 
kokias mases Prūseika dasigyveno, bet ir 
pats, matomai, persitikrino. Už jo sekėjus 
kandidatus balsavo tik 6-4 balsai. Tai žmo
gelis išdūlino iš svetainės. LDSA Seimas 
užsidarė su entuziazmu ir pasiryžimų bū
davot! organizaciją. Delegatai, sudainavę 
“Internacionalą,” skirstėsi.

McKEES ROCKS, Pa—Ja
mes W. Ford, Komunistų Par
tijos kandidatas, jau pribuvo 
Pittsburghan ir laiko šioj ap- 
ielinkej prakalbas. Visur dar
bininkai tomis prakalbomis 
įdomauja ir skaitlingai lankos.

Subatoj, rugpjūčio 13, jis 
čia kalbės APLA. 2 kp. sve
tainėj, 24 Locust St. Prasidės 
7:30 Vai. vakare. Jis sykiu su 
bonų armijos kovotojais buvo 
Washingtone. Ten buvo areš
tuotas. Turi daug patyrimų 
apie ex-kareivių kovas ir IIoo- 
verio valdžios puolimus ant 
ex-kareivių.

Visiems todėl labai svarbu 
šiose prakalbose dalyvauti. 
Būkime visi ir kitiems pra- 
neškime. Susipažinkime su 
darbininkų klasės kovotoju ir 
taipgi su Komunistų Partijos 
rinkimų platforma.

z Bedarbis.

LDŠ Pirmas Seimas
> < : • • . s:

Tai didžiausias suvažiavimas iš visų su
važiavimų šiuo tarpu. Ir kaipo pašelpinė 
organizacija, tai ėmė 3 ir pusę dienas ap
svarstymui ir priėmimui konstitucijos, ir 
atlikimui kitų reikalų. Nors neturėjau tos 
garbės, kad būt delegate, vienok, kaipo 
viešnia, lankiau visas dienas, nes, mat, iš 
jpat pradžių vienas delegatas (sklokinin- 
kas) man sakė, kad, girdi, bus didelių 
Ifaitų.” Girdi, mes nenorim, kad Bimba 
pagal C. Biuro suktų visą suvažiavimą. 
Mes kelsim lermą, kiek drūti. Aš jo už
klausiau, “ar daug randas sklokininkų de
legatų?” Jis man atsakė: “nemažai.” Na, 
miąjinu sau, pamatysim, kiek čia bus to 
lermo. Antrą dieną per suvažiavimą sutin-

vem įvairiom gėlėm. Tai mokykla, kurioj Hooverio terorą 
1908 m., 4 d. kovo, sudegė 179 mokiniai ir
2 mokytojos. Tai ir išpuošimas kiemo ne

' į sodnelį panašus, ale į kapines. Priežastis 
sudegimo ta, kad durys nebuvo tinkamai

: įtaisytos, kad galėtų atsidaryti į abi puses. I
•• Baigiant eit į stotį, einam pro vadinamą

Public Square Parką. Daug žmonių pri- 
; stoję. Norim sužinot, kas čia tokio. Na- 
| gi vyrai į vandenį meta penus, o vaikučiai, 
suplyšę, išbalę, veikiausia bus bedarbių šei-

(mynų, amžiaus galėjo būt tarp 8-10 m.,
* subridę į vandenį su drapanukėmis iki pa
žastų, nęUgalvukes panėrę į vandenį, jieš-

. ko,’ to pyakėikto .pinigo, kol ^urąnd^. Ka-

VOKIETYS SPECIALISTAS 
’ Kraujo, odos, šlapinimos ir / 

gimdymo organų
DR M. FILURIN: ’ 

215 E 12thiSt.
) Tarp 2nd .ir 3rd Avies

J , NEW,'YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

’ ' ' ' ' 'Nuo 4 iki 8 ’
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray h 
patinusias gyslas ičirfckinimais

ALDLD. Ketvirto Apskričio 
Piknikas

PITTSBURGH, Pa.. — Ne
dėlioję, 14 dieną rugpjūčio. 
M. Budniko sode, 1911 Edge- 
brook Ave. Brookline, Pa., 
įvyks piknikas. Bus progra
ma, muzika, šokiai, užkan
džiai. Rengia Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 4 Apskritys ir kvie
čia visas ALDLD. kuopas ben
drai kooperuoti delei šio pik
niko. ’ Kviečiami visi skaitlin
gai dalyvauti, linksmai laiką 
gražiam sode praleisti ir sy
kiu paremti darbininkų judė
jimą, nes pelną 
darbininkų reikalams. Įžan
ga tiktai 15 centų, ypatai.

KELRODIS: Važiuojant Jš 
miesto, reikia imti gatvekarį 
No. 39 ant Grdnd St. ir va
žiuoti iki Edgebrook Ave. Iš
lipus iš gatvekario rėikia eiti 
po kairei žemyn Edgebrook 
Ave. iki No. 1911. Ten bus 
ir piknikas. Automobiliais va
žiuoti per Liberty Tubes, pa
sukus po kairei važiuoti iki 
Edgebrook Ave. ir No. 1932.

Kviečia Komitetas.

sugrįžęs iš Washingtono, pa
sakė labai gerą prakalbą, kaip 
jie ten numaršavo, kaip, jie 
sunkiai delei bonų kovojo ir 
galų gale, kaip juos Jlooverio 
valdžia išvarė. Kvietė visus 
darbininkus tvirčiaus obįani- 
zuotis ir vesti griežtą kovą už 
savo reikalus.

Parduota nemažai literatū
ros. Taipgi priimta rezoliuci
ja pasmerkianti Hooverid val
džią už puolimą ir’ terorizavi
mą ex-kareivių ir kitų darbi
ninkų.

lynavę’ Ot, mariau 'sau, tai civilizuoti žmo*- 
nės! Sustoję apie 200 ypatų ir tyčiojas iš 
tų alkanų vaikučių. • . ’ <
• ‘ Atėjus prie stoties, jau busas laukė. At
sisveikinus su palydove d. S., sėdau į busą, 
o jis savo nemaloniu balsu užkriokė ir ap
leido Clevelandą.. ; 1:

Nors pirmą syk teko būt Člevelande, bėt 
reikia pasakyt, kad labai patiko. Draū- 
gai-gės clevelandiečiai priėmė delegatus la
bai draugiškai. Ne tik parūpino nakvynes, 
maisto, bet ir kas vakaras surengė viešą 
parengimą, kas davė progos matyt Cleve- 
lando publiką. Tai didelį ačiū reik'tart. O 
mes, delegatai-tės, grįžtame namo su dides
ne energija ir pasirįžimu 
revoliuciniam judėjimui.

Ateivių Gynimo Konferencija
PITTSBURGH, Pa. —Rug

pjūčio 7 d., čia įvyko ateivių 
gynimo kpnferencija. Virš 60 
delegatų dalyvavo atstovau
dami apie 50 draugijų. Lie
tuvių delegacija buvo didžiau
sia. Pasirodo, kad lietuviai 
darbininkai neatsilieka nuo ki
tų darbininkų, jei tiktai su
sirūpina bendrai dalyvauti. 
Ateityje taipgi reikia gerai pa
sirodyti.

Plačiai raportuota apie Dies 
bilių ir kitokius terorizavimus 
kaip ateivių, taip ir visų kitų 
darbininkų. Po raportų sekė 
konstruktyvės diskusijos. Pri- 

i imta kelios rezoliucijos ir iš
brinkta platus komitetas to dar
bo varymui.

Po konferencijos reikia da- 
I bar dar smarkiau veikti. Kon
ferencija išdirbo planus pla- 

! tesniam veikimui. Bus šau- 
Ikiama konferencijos įvairiuose 
(miestuose ir paskui plati kon- 
iferencija, apimanti vakarinę 
I Pennsylvaniją, vakarinę West 
Virginią ir rytinę Ohio. ,

Įvairios organizacijos tup- 
jaus kviečiamos siųsti Wash- 

> intonap protesto rezoliucijas 
prieš Dies bilių.

i Delegatas.

'tapo padaryta netiksli klaida, 
i...................    .
Luria čia atitaisau. Ten pasa- 
1 ' ’ i f •kyta, kad “mpkęęcius siųskite

Šmi
tienei,” o turi būti pažymėta, 
kad mokesčius reikia siųsti d. 

!J. J. Potienei, 1717 N. Mars
ton St., Phila., Pa., nes ta d r g. 
yra Apskričio finansų sekreto
rė, o ne d. Šmitienė.

Telefonas] Stagg 2-S10I

DR.i A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS]

Nuo 9 vai. ryte ikii 8 vai. vakare.
PehktadieniaiB ir iventadieniaip 

tik susitarus.1 ’

PITTSBURGH, Pa. — Rug- 
I pjūčio 6, Darbininkų Ex-Ka- 
(reivių Lyga rengė demonstra- 

Mokyklos (Me--Cjją prieš federalį namą (paš- 
» prieš 

Visas namas 
buvo apstatytas policija, taip
gi ir visos apielinkėj gatvės. 
Neleido 
sustoti, 
tracijon 
tai nei 
ją pradėti.

’ Policija, mat, visur tarnau
ja valdančiajai klasei. Darbi
ninkai todėl turi rengtis' daug 
geriau prie demonstracijos, 
kad galėtų ir per didžiausias 
policijos užtvaras pereiti ir 
demonstraciją turėti.

Demonstrantas.

Klados Atitaisymas
Laisvės” No. 178 tilpusia- 

Rug- me rašinyj “Iš LDSA. 5-to

Tai dailės spėkų suvažiavimas. Jis buvo 
mažiausias delegatais. Ir laiko minėtam 

į suvažiavimui beliko tik pusė dienos. Bet 
ėjo gana sėkmingai. Apart C. Sekreto
riaus raporto, man labai patiko raportas 
muzikos direktorės, kurį davė d. Šalinaitė, 
padarydama išvadą, ką reiškia proletarų 
menas. Ant pabaigos pareiškė, kad mes, 
proletarai, turim dainuot dainas pagal da
bartinį gyvenimą. Mūsų dainos turi būt 
šaukiančios darbininkus į kovą prieš išnau
dotojus, už pasiliuosavimą iš kapitalisti- 

i nės vergijos. Tai gabi jaunuolė. Ir jei
gu mūsų nors didžiųjų kolonijų chorai tu- 

11 etų tokias chorų mokytojas, tai ne tik 
' chorai sustiprėtų, bet ir visa LPM'S būtų 
I tvirta.

Suvažiavimas užsibaigė sėkmingai. Pra
vesta keletas gerų svarbių tarimų. Da-

“LAISVE
427 Lorimjeri SL,

eilėmis. Suplyšę, išbalę. Vieni stovi, kiti 
sėdi, o dar nekurie tarp automobilių pasi-- 
slėpę ant žemes guli. Skaudu žiūrėt. Tiek j 
namų darbininkai pastatę, ir dabar neturi? 
kur gyvent. Užeinam į miesto valdžios 
biurą, kur darbus duoda. Kambarys pri
sikimšęs baltų ir negrų darbininkų. Lau
kia malonės. Laukia dienas, savaites ir 
mėnesius. O darbo kaip nėra, taip nėra. 
Mat, kad ir neduot, bile žadėt

Užeinam į “Atmintie

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
56 Stagg St., Apt. 26 Brooklyn, 
N.Y., arba pasiklauskit “Laisvės” 

i ofise
Stato Naujus Mūrinius ir Medi

nius Namus, Puikiausios 
Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

VAŽIUOKITE Į ‘LAISVĖS’ PIKNIKĄ
Važiuoja visas Aido Choras ir Aido Choro Mergi

ną Sekstetas. Ten dalyvaus Sietyno, Bangos ir Pirmyn 
Chorąi.

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.00
1 . < '■ v į H ' .

Tuojaus užsiregistruokite “L.” ofise arba per Aido 
Choro nAriuk, kurie norite busa:s važiuoti į pikniką. 
Atsibus ateinančio} nedėlioj, P. Vaičionio gražiam dar
že, Cranford, N. J, 
^Laisves” svetaines

Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gi’ažią vietą vakacijomš 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 Į SAVAITĘ
Šviežiausias farmų maistas, K’' 

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

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

. - t f

PUIKIOS MAUDYNĖS

Prieškarine Demonstracija
PITTSBURGH, Pa.—Rugpj.

11, Komunistų Partija buvo su
rengus demonstraciją ant 
Webster ir Kirkpatrick. Su
sirinko nemažai žmonių, bet 
turėjo būti daug daugiau. 
Matyt ,nesirengta labai smar- 

i kiai prie šios demonstracijos. 
Taipgi ir lietuvių nedaug te
simatė.

Kalbėtojų buvo net keletas. 
(Vienas karo veteranas, tik ką. 

simpatikai, turėtume padirbėt, kad ---- '
taip ir LPMS sustiprint na 

riais ir finansais.

turėjo specialį. susirinki
Apkalbėjus savo viduji-'finansų sekretdr 

reikalus, pakelta klausi- 
apie dėjimąsi prie APL 

Tuo laiku susirinkime bu
vo ir d. Gasiunas, APLA. Cen
tro sekretorius, kuris pakvies
ta plačiau paaiškinti, kokiomis 
sąlygomis galima dėtis prie A 
PLA. Iš paaiškinimo patirta, 
kad sąlygos gana geros. To
dėl nutarta šaukti kitą spe
cialį susirinkimą vien tik to 
klausimo svarstymui. ■;

šv-to Jono Draugija jau 
prisidėjo prie LDS. Turėtų ir 
kitos lokalinės draugijos svars- 

skiriamas tyti apie prisidėjimą.
Draugijos Narys.

J

LAISVA ŽUVAUTI
Dėl platesnių informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

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

WORCESTER, MASS. Workerį” gatvėse ir eidamos rims, 
per stubas,' tik susirinkime nu- vakaro, kad būtų pasekmingas.

Sklokininkai Visur Numaskuo- siskundg. kad sunku buvo par-
jami duoti, -nes laikraštis pasenęs— 

i buvo trijų dienų senumo. Prie j 
i de-1

Dalyvaukite visi ant pirmo

Rengimo Komitetas.
(190-191)

NEWARK, N. J.
Rugpjūčio 2 d. įvyko susi- • to ir vietinė prieškarine 

c D. Draugys-į monstracija nebuvo pagarsin-
... . . — Veltas papeikimo Daily (Aug.) 14 d., 10 vai. iš ryto, ant!

rinkimas L. S. ir 
tės. Ši draugystė visuomet re- i ta — • 
mia darbininkų reikalus ir jos Workerio” agentas.

Tarpt. Darb. Apsigynimo Newarko 
sekcijos piknikas nedelioj , rugpj. į ‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI

Ateina į Tynchyshyn farmos, 336 Burnett 
. Bus gera pro

grama: šokiai ir kitokį įvairūs pa- 
marginimai, grieš tarptautiškus šo
kius Charles Lavečko benas. Bus vi
sokios rūšies užkandžių ir gėrimų. 
Atsilankykite kuo skaitlingiausiai. 
Įžanga 20 centų

KELRODIS: Iš Irvingtono Centro 
paimti Vaux Hali busą ir išlipti ant 
Burnett Ave., Union, N. J. Tenai 
bus< piknikas.

susirinkimuose buna svarstomi susirinkimą, pasiūlo imti plati- Aye., Union, N, J.
darbininkiški klausimai. , nimui, prižada pristatyti ir 

Liepos 29 d. įvyko konferen- ■ vįskuomi rūpintis, kad gautu- 
eija Kompartijos rinkimų kam-j me į laiką, o paskui visai ir 
panijos reikalais, kurioj ture- j domės nekreipia. Ir šiuo sy- 
jo ir mūsų draugystė atstovus.! kiu> kaip girdėjome) «Daily 
Praeitame draugystės susirinki- į Worker» buvo atsiųstas į Phi- 
me buvo pareikalauta, kad at-1 ladelphia liepos 30 diena> 0 

tdU°3\.??lP?5.tU5- JjMniums apie tai nepranešta, kad 
tai irstovus buvo įsigriovęs skloki- j .. . ... ..1 6. v ! galima ateiti pasiimti,ninkas D. G. Jusius. Jis savo 

raporte pasirodė dideliu “revo
liucionierium.” Agituoja, žmo
gus, bž Kompartiją, ragina bal
suoti už jos kandidatus, Foste-; 
rį ir Fordą. Bet paskui nukry- j 
po į kitą pusę. Jam nepatikę,; 
kad lietuviams perdidelė kvota j 
pinigų paskirta sukelti.
dalykas vėl nepatikęs, kad d. V. : daugelis
Tauras pataręs darbininkams. taipgi turėjo daug nesmagu-,1 
Cinu i c* Iz o rl olrlnl/inmlrOi nm * . _ T „ a. _ • • v • . _ • _ i n

suvėlino. Del šio apsileidimo 
kuopa nutarė pasiųsti papei
kimą Komunistų Partijos vie- 

j tinio distrikto viršininkams. 
| Ypatingai už nepagarsinimą 
Į demonstracijos.

'Su suradimu, 
Kitas mbnstracija ir 

vietos

Uzkviečia TDA.
(190-192)

kp. susirinkimas įvyks 
d. 7:30 vai. vakare, 179 
Draugės, malonėkite vi-

kur bus de- 
kokiu laiku, 

darbininkų

saugotis, kad sklokininkai neį-1 
eitų į iždininkus. . .
tės nariam to užteko, kad su
prasti Jusiaus veidmainystes,! 
kad žodžiuose jis neva pritaria i 
Kompartijai, bet kada reikia ‘ 
prisidėti darbais ir pinigais, tai' 
jis priešingas. Esanti nelygy-' 
bė. Lietuviams perdaug sun
kios sąlygos uždėtos ir 1.1.

Vos trys sakaitės atgal, kada ■ a,,fl Manor Hall, 911 Girard 
Kompartija ir Tarpt. Darb. Ap- Avė. 
sigynimas rengė pikniką, tai tas 
pats Jusius su savo dvylika'
“apaštalų” surengė kermo- j
šių, kad pakenkti Kompartijos! 
ir TDA piknikui. Jusius pri
sipylęs uzboną svaigalų vaiši
no svečius, kad tik ilgiau juosi 
užlaikyti savo piknike. '■... . . musu dienraščio.Dar reikia paminėti ir tą, I 
kad kada LDS 57 kuopa buvo j Girdėjome, kad

. v. Mat, visi žinojo, kad de- 
. Draugys- j monstracija bus, bet nežinojo, 

kur ir kokiu laiku. Daugelis 
pradėjo eiti jau nuo 12 vai. 
dieną, manydami, kad tuo lai- 

i k u įvyks demonstracija.
LDSA. 11 kp. nutarė reng

ti balių su vakariene, kuri 
įvyks lapkričio 5 dieną, Gir-

Praeitame kuopos susirinki-• 
me pamiršome išrinkti darbi-Į 

j ninkes “Laisvės” piknikui, ku-j 
j ris įvyks sekmadienį, rugsėjo 

4 dieną, Vytauto Parke. Vi-

LDSA. 10 
rugpjūčio 12 
Jackson St. 
sos dalyvauti, nes jau prasidės mūsų
vajaus mėnesis. Turėsime bendrai 
aptarti jo eigą.

Draugiškai—Org. K. Stelmokiene.
(189-190)

visas I 
visus

PLYMOUTH, PA.
ALDLD. 97 kuopa šaukia 

progresyves organizacijas ir 
“Laisvės” ir “Vilnies” skaitytojus Į 1
labai svarbų susirinkimą, kuris atsi
bus 14 dieną rugpjūčio, pirmą vai. 
po pietų, A. Stravinsko svetainėj, 42 
Ferry St. Šiame susirinkime bus ■ 
išdirbta planai, kaip geriausia dar- | 
buotis laike šių rinkimų vajaus už ’ 
Komunistų Partijos kandidatus. Vi- į 
sas ir visus kviečia skaitlingai atsi- r

I 
lankyti. ‘ j

Komisija.
(190-192) Į

SCRANTON, PA.
LDSA. 54 kuopos susirinkimas bus 

nedėlioję, 14 rugpjūčio, 2 vai. dieną, | 
110 N. Market St. Visos narės da- I 
lyvaukite susirinkime, nes turime

sos narės privalome pačios ap- daug svarbių reikalų aptarti, 
i siimti padirbėti tą dieną del

yra paskir- 
pakviesta prisidėti prie rinkimų (tos organizacijoms kvotos su-

, tai į kėlimui pinigų del Komunistų 
sklokininkai! Partijos rinkimų kampanijos.'

Bet kodėl nieko apie tai ne-1 
nevaromą

’ Gal bus pranešta pas- 
ir sakyti, kad jis su Komparti-! Rūtinėmis dienomis, kada su- 
ja,'pritaria jos darbams ir tt. sirinkimo jau nebeturėsime?

Šie įvykiai primena>'man vie-! Lt)SA. 11 Kp. Narė, 
ną pasakaitę, kad: “Pikta musė'_______ ______
per dieną siurbė jaučio krau
ją, kada artojas juomi arė, o 
kada artojas vakare parsivedė 
jautį, tai musė-stovėdama ant 
jaučio rago sako, kad ir ji aru-1 
si.” j

Taip dabar daro mūsų Ju-< 
sius ir kiti sklokininkai—jie j 
niekina Kompartiją ir visą re
voliucinį darbininkų judėjimą, 
o prieš darbininkus atsistoję 
drįsta sakyti, kad ir jie dirba 
komunistinį darbą.

Bet L.S. ir D. Draugystės na-į 
riai tą Jusiaus politikieriavimą; 
permatė ir atmetė jo raportą. 
Jusius greitai padavė rezigna
ciją iš atstovo. Jo rezignacija 
tapo priimta ir išrinktas atsto
vu d. Raulušaitis.

Drg. Tauro pastebėjimas, kad 
sklokininkai nebūtų prileidžia
mi prie iždų, buvo labai teisin- bių reikalų aptarti, 
gas pastebėjimas, nes Philadel- naujas «... 
phijojj Brooklyne ir kitur jie 
jau parodėų kad draugijų pini
gų nunešimas, tai jų speciališ-i 
kūmas. Čia pat Worcesteryj A! 
LDLD 11 kuopas raštininku bu-j 
vo sklokininkas K., kuris ir 
šiai dienai dar nepasiuntė 
narių mokestis 
1930 m. Tokiais 
galimaį pasitikėti.

kampanijos konferencijos, tai Į kėlimui pinigų del 
Jusius ir kiti : 
griežčiausia priešinosi.

Akyvaizdoj čia suminėtų fak- pranešama, 
tų, Jusius dar drista atsistoti cija?

Į Centrą 
žmonėmis

s s
O. Janušauskiene.

, (190-191) 
vbgktaoi Wake up!
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WILKES BARRE h SCRANTON APIELINKEJE
RENGIA LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 12 APSKRITYS

Nedelioj, 28 Rugpjučio-Aug., 1932
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA PRASIDĖS 104? VAL RYTE

čia Vėliausias Wilkes-Barre Aido Choto Paveikslas, Kuriam Mokytojauja D. Zdaniute. Apart Aido 
Choro Dainuos ir šio Choro Merginų Oktetas Naujas Dainas

DETROIT, MICH.
APLA. 47 kp. mėnesinis susirin- 

c kimas bus sekmadienį, 14 d.—rug- 
’ i pjūčio, 9:30 vai. ryte, Lietuvių sve- 

| tainėje, 25 gatvės ir W. Vernon 
agita- I Highway, ant 3-čio augšto. Visi na

riai ir narės, dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes yra daugelis svar
bių reikalų del organizacijos labo ir 
sykiu užsimokėsite savo narystės ' 
duokles.

H

5 
£ 
£

Šis piknikas turi but didžiausias lietuvių darbininkų piknikas Wilkes-Barre apielinkeje.

DAINUOS MERGINŲ SEKSTETAS IŠ BROOKLYN, N. Y.
Tas sekstetas yra garsus visoje Amerikoje, ne tik tarp lietuvių ale ir tarpe amerikonų.

DAINUOS LYROS CHORAS Iš SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras šiuo kartu pasirodys su naujom dainom kurios linksmins visus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Rast. V. A. Norkus.

(189-190) j

SCRANTON, PA. 
Tosterio Prakalbos

Rugpjūčio 12dieną, kalbės drg. W ! 
Z. Fosteris, Komunistų Partijos kan-' 
didatas i J. V. A. prezidentus, Re
gai svettainėje, 125 Franklin Ave., 
7:30 vai. vakare, todėl visi darbinin-

WORCESTER, MASS.
Lietuvių už Komunistų 

Kandidatus Balsuotojų Kliubo 
rinkimas įvyks 12 rugpjūčio, 
vai. vakare, 29 Endicott St. 
kliubo nariai, draugijų atstovai 
si pritarėjai, piliečiai ir nepiliečiai, Į darbės priežastį ir iš jos' išeitį, pa- 
malonėkite dalyvauti šiame susirin- j vOjų sekančio karo, kuris faktinai jau 
’..1---- prasidėjo Tolimuose Rytuose, taipgi

ir kitus darbininkų klasės reikalus ir 
Visus širdingai kviečia 
Kampanijos Komitetas, 
centų; bedarbiams dykai.

(189-190)

Partijos 
susi- 
7:30 
Visi kai yra kviečiami atsilankyti kuo 

ir vi-1 skaitlingiausiai. Fosteris,aiškins be-

kime.
L. už KPKBK. Sekr. V. N.

(190-191)

PHILADELPHIA, PA.

užduotis.
! Rinkimų 
Įžanga 15

Lietuvių Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 9 kp. susirinkimas bus 
pirmadienį, rugpjūčio 15 d., 8 vai. 
vakare, Rusu name, 995 N. 5th St. . , . , . , . ,
Visi nariai ir narės, malonėkite bū-1skan,l! va'Blų' kall’ tal: ha"Sar..gu- 
tinai dalyvauti, nes yra labai svar- ' ]ash, dešrų su kopūstais ir bulvėmis.

Taipgi lankysis! Taipgi bus laimėjimas elektrikinio 
distrikto organizatorius, ir Į laikrodžio. Publika bus dykai ve-

21 rugpjūčio (Aug.), nedėliojo, Be
darbių Taryba rengia didelį pikni
ką, Waldorf Parke, South Side. Bus

duos raportą apie politinių kalinių Įžama i pikniką nuo 427 Lackawanna
stovį ir vedamas bylas. Visi į susi- 

j rinkimą ir naujų, narių atsiveskite.
i Sekretore Potiene.

(191-192)

TORONTO, KANADA
Rugpjūčio 15 d., 7:30 vai. vakare

iki
15
UŽ Lietuvių Kliubo salėj, 382 Queens St.

ne- Bus ALDLD. 162 kp. ir KDAL. 45

Avė. Vežimo laikas tarp 9 vai. iki 
11 ryte. Bus gerų kalbėtojų, kurie 
aiškins darbininkų klasės kovas ir 
mūsų uždavinius ateityje.

.nuo šio pikniko skiriamas bedarbių 
reikalamas ir Komunistų 
rinkimų kampanijai.

Geo V. Turauskas.
(189-190)

Pelnas

Partijos

H
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Bolševikas.

PHILADELPHIA, PA

Iš LDSA. 11 Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko rugpj. 1 d»lp ir darbais.
d. Draugių dalyvavo apie 20. 1

varstė organizacijos reikalus ' ’ *
tai. Draugė J. J. Potienė!

iŠdhvė platų raportą iš LDŠ į 
A. šešto suvažiavimo. Narės 
išklausė raportą, apsvarstė ir 
pasižadėjo vykhfti visus pada-j 
rytus suvažiavime planus.

11 kuopa buvo užsisakiusi 
100 kopijų “Daily Worker,” 
Pirmosios Rugpjūčio laidos. 
Draugės visos pardavinėjo “D.

kp. svarbus mėnesinis susirinkimas. 
Nariai dalyvaukime visi, nes bus 
daug svarbių kuopos reikalų aptarti. 
Taipgi delegatai išduos raportus iš 

; buvusios darbininkų konferencijos 
į Ottawoj. Nariai, kurie galite, pasi- 
i stengkite užsimokėti narines mokes- 
1 tis. Nes jau paskirtas laikas pasi- 
i bajgė. Mes atidėliojimais mokesčių, 
1 atosunkinam cenfią, kaip finansiniai, 

. Kurie negalite pasi- 
mokėti—bedarbiai, privalote per su
sirinkimą pranešti valdybai.

K p. Sekr. J .S.
(191-192)

CLEVELAND, OHIO
LDS. Jaunuolių kuopa No. 

rengia šokius kožną nedėlios vakarą, 
šokiai prasideda rugpjūčio (Aug.) 
14 d., 8 vai. vakare. Kviečiami visi, 
ypač jaunuoliai ,pasilinksminkit prie 
geros orkestros, ir tuom pat sykiu 
dusite paramą mūsų kuopai. Įžanga 
maža, tik 20c. vyrams ir 15c. mote-

113

BUS GERŲ KALBĖTOJŲ Iš BROOKLYN, N. Y. IR KITŲ MIESTŲ

Philadelphijos Apielinkeje 4 d. Rugsėjo 4 932
RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

VYTAUTO PARKE

Gera Orkestrą Grieš Šokiams

HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILA.

Dainuos Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas
Šaknaitės, ir Philadelphijos Lyros Choras, vadovaujamas

Jurčikonio. Taipgi dainuos pagarsėjęs Brooklyno
Merginų Sekstetas

A. BIMBA

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
131 kuopos susirinkimas įvyks sek
madienį, 14 d. rugpjūčio, 10:30 vai. 
ryte, Lietuvių svetainėje, 29 Endi 
cott St. Visi nariai dalyvaukite ir 
naujų narių atsiveskite.

Organ.
(189-191)

MINERSVILLE, PA.
LDS. 36 kuopa ir Komunistų Par

tija rengia pikniką, kuris įvyks 14 
ir 15 dienomis rugpjūčio,, Harlay 
Springs pušyne, pradžia 10 vai. ryte, 
Piknikas bus smagus ir įvairus. Bus 
skanių valgių ir saldžių .gėrimų. Bus 
geri kalbėtojai ,kurie aiškins bedar
bių reikalus. Bus dainos, žaislai, lai
mėjimai ir šokiams yra puiki plat
forma. Grįeš gera orkestrą. Vieti
niai ir iš apiėlinkės darbininkai ir 
darbininkes esate kviečiami daly
vauti.

(189-191)
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KAROLIS POŽĖLA 
lietuvių čampijonas

KAROLIS POŽĖLA risis su TONY LACKY; JONAS BAGO- 
ČIUS risis su DANY WINERS; JACK BROWN kumščiuosis su

, , GEO. JANSON.
Pradžia 10-tą Valandą Ryte ir Tęsįs iki Vėlai Nakties.

Visa programa atsibus ant specialiai pastatytos platformos, 
taip kad visi galėtų matyti programos dalyvius ir kad turėtų 
pasitenkinimo. Svečių patogumui bus pastatyta keletas veži
mų, kurie nuo gatvekarių vežš publiką į pikniką. Tie vežimai 
eis kas 15 minučių.

£

KELRODIS: Gatvekariais važiuokit iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite 
karą No. 66 City Line ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko busai nuveš į parką.

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie 
mylę ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po/kairei ir važiuokit keliu No. 513 apie 
pusantros mylios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue 
Ave., po dešinei.. į kelią No. 513 ir važiuokit 4 mylias Į pikniką.
i p ' < ' z > • * ' ..
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H.S. B.

draugiški, Nuo Ge-

L$l

Sekr. J. Seeger.

buvo jų pa- darbuokite;

K. Sinkevičiūtė

LAIŠKUTIS:

BOSTON, MASS.

d ft
ps- 
jei 

dft-

patari- 
kores- 

Aš ne
truk u-

bę pasakei, kad sekantis mūsų

kaip sykis ir pataiko į tą vie
tą, , kur yra trukumo. /

•Taip bent man atrodė; kad

su
ir t

Pora metų atgal darbininkė į 
čia gaudavo $.18 į savaitę. Me-;

__ L. _„j uždarbį!
iki 16 dolerių; pernai vėl k a- •

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JĄCK HARDY

Cotton and wbbl—the “sick giant” of industry, and its stretch
out, army of unemployed, child labor, and “over-production.”

Regular $2.00; „Popular $1.00

geresnę vie-! busą už 10 centų iki West1 
šventadienio,! Shore stoties, o čia imkite 4

‘Tajeriy” Vagys

LABOR AND SILK 
By GRACE HUTCHINS

Wages, profits, speed-up, mergers and unemployment in the silk 
and rayon, industry and the conditions of labor.

Regular $2.00; Popular $1.00

Šį sekmadienį, 14 d. rug
pjūčio—August, bus spaudos;

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

LABOR AND LEATHER 
By RICHARD B. WINTER

Conditions in another “sick” industry from the basic tanning 
operations to the finished shoe and other leather products.

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND AUTOMOBILES 
By ROBERT W. DUNN

Exposes Ford secret police and speed-up, General Motors wage 
systems and mass lay-offs in Detroit’s “wonder industry.”

Regular $2.00; Popular $1.00

THE SOVIET WORKER
By JOSEPH FREEMAN

. An account of the economic, social and cultural status of Labor
in the U. S. S. |R. ( . t # 408 pages—$1.50

THE MOLLY MAGUIRES
By ANTHONY BIMBA

The determined struggles of the miners in the Pennsylvania 
anthracite district during the seventies to improve their conditions.

144 pages—$1.00

TOWARD SOVIET AMERICA
By WM. Z. FOSTER

Presents in this book the program and policies of the Communist 
Party in the United States. He discusses unemployment and war 
and describes the revolutionary way out of the crisis.

350 pages—$1.25x

LABOR AND COAL 
By ANNA ROCHESTER

Gives the background of recent mine strikes and of the present 
mass unemployment. Explains who owns the mines, what profits 
operators make, and labor conditions. Regular $2.00; Popular $1.00

THE RED CORNER BOOK 
FOR CHILDREN

Short stories and poems valuable to workers’ children.
110 pages—$1.25

LABOR AND LUMBER 
By CHARLOTTE TODES

This book exposes timber speculations, railroad steals, the waste 
of resources and labor conditions in the lumber camps.

Regular $2.00; Popular $1.00

Draugiškai
Darbininkė

draugės ir; 
visi!

ke, nes dar šiais metais nebu
vau Jurgių piknike,—perdaug 
buvau užimtas td dieną.

—Lik sveikas, broli; aš su

Nuo Redakcijos:—Sykiu

daugybę frentų, kuriuos ki- 
į taip sunku būtų sueiti.

Bus gera muzika;

šeštadienį ii’ sekmadienį, 
rugpjūčio 13 ir 14, — Tag 
Days, 
bus su

Armstrong Knitting Mills
Ši dirbtuvė yra pusėtinai to- 
nuo didmiesčio Bostono, 

ir tokiai, Šiaip randasi gana puikioj vie-

j savaitę.
Į čia voržiuodami imkite lai

vą ant 42nd St. anksti ryte,

kad 
Jurgio 

svetainėje, 46 fen Eyck { Draugystės piknike, kuris įvyks

MONTELLO, MASS.

VAKACIJOS

Mano nuomonė yra, 
į mes pasimatysim šv.

*
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VIETINĖS ŽINIOS
IapIuviii KllllFin Rpimmin ■* stapiciu į tiktą eilinių dar-^ • , <. #
v n v vi n 1 bininkų streiką už sąlygų pa- mo mano, kad vienos uz kitas sei. .
Kom. Partijos Kandidaty Su- ■ gerinimą ’
sirinkimas Penktadieni

v I

'ke apie 150 darbininkių—Vie-'mas tai/pe lietuvių (įgCrbinifiktj nib del bile darbininko, negu 
; nos moterys, gal del to ir yra -išsijudins, ypatingai patrauks Ru’r kitur jis galėtų ką ras- 
! dar labiau išnaudojamos, kaip daug jaunimo prie darbiniu- ti.
: kitur. Unijos, jokios nėra, kiškų veikimo, o iš to bus nę-i
! Darbininkės del savo tamsu- mažai naudos darbininkų kla-:

Puslapis penktas

anclų- kauoje knygosAIiDLD. Antras Apskritys 
. kviečia visus darbininku? at- | 
I vykti piknikai! ir paremti savo 
| keliais centais savo klasės ko- 
Į vos ir apšvietos įrankius—dar
bininkiškus laikraščius. I

KELRODIS piknikai! va-|j 
žinoti: Nors pikniko vieta j 

! Cranforde, tačiaus reikia va- 
j žinoti į Garwood, N. J., idant 

yra ! tą* vietą pasiekti. Newyorkie- ■ 
čiąms geriausia važiuoti gelž- 
keliu iki Elizabeth, N. J,. Iš 
ton paimti nuo Broad irkWesl 
Grand St. kampo’ Union karą 
ir važiuoti į vakarus iki Cen
tre; St., Garwood, N. J. ..Ten ; 
matysite C,R.R. of N. J. stotį.

į Praėjus stotį, reikia eiti iki j 
$2, D'. Gutauskas—$1;A. Šipi- North Ave. ir pasisukti > į de-i 
kevičius, W.i Kelly, J. Gutaus- iinkuį Cedar St.
kas, J. U,stupas, B. Pribučiaus- gį., reikia eiti po kairei į 

[kas, F. Čereška, A. Mikevičie-1Brookside Place, iš Brookside
. tiesiai į Division Ave., į 

pikniko vietą. Iš New Yorko 
galima nuvažiuoti ir gelžkeliu 
tiesiai i Garwood.

Piknikas prasidės gana j 
anksti ir tęsis visą dieną.

ALDLD. U Apskr. Pirm.
A. Gilman.

j yra geresnės', todėl ir yra la-i 
i biau išnaudojamos. I.

Šioje dirbtuvėje darbininkės! 
! yra padalintos į tris skyrius.!
i Pirmosios ir “geriausios”' dar-•’ 
j binink ės yra tos, kurios šnipi- i 
i nėja bosų naudai ir dalinasi 
su jais savo alga; ųž tai jos 
dirba nuo dienų ir turi pasto
vesnį darbą. <

TAj’ntras darbįninkių skyrius 
i jau dirba nuo šmotų ir gauna 
į dirbti tiktai tada, kada pirmo
sios, jau nebesuspėja padirbti. 
Šių darbininkių yra ne daug.

Trečia ir didžiausia darbi
ninkių dalis yra ; priimamos 
tiktai trumpam sezonui? To
kiu būdu darbininkėms susi
organizuoti yra labai sunku.

j Dirbtuvėje tvarka yra labai; ne, S. Tamošiūnas, K. Ustupas, i pj. 
Bus gera muzika; grieš vi-į - .

[sokius lietuviškus ir ameriko- gula ant darbininkių.
Atsi- njšLus šokius, be perstojimo, Yra t'ek žiaurū

Lietuvių Kliubo Rėmimui ;KlTf Mlldll PaSilPūtySini 
Kom. Partijos Kandidatų ir. Sekanti Syki? 
platformos susirinkimas įvyks-: c _
ta šį penktadienį, rugpjūčio 
12 d., 8 vai. vakare, “Lais
vės0 i! ‘ ‘

Brooklyfte. • ;
Draugės ir1 Draugai!

Šio kliubo susirinkimas neį
vyko pirmadieni iš* priežasties 
ilgo užsitęsimo jSąryšio sureng
tų prakalbų “L.” svetainėje, 
gąl dalinai ir del karšto oro. 
O po prakalbų kas gi būtų no- gyStės piknikai būna labai 
rėjęs prabūti susirinkimė iki akaitlingi publika, draugiški, 
kokios vienos valandos naktį. ' įUOse galima pasimatyti su

Todėl kliubo susirinkimas li-i 
ko nukeltas į pėtnyčios vaka-' 
rą.

Nepamirškite, 
draugai, sueikite 
veskite kaimynus

sdkmadienį, rugpjūčio fAu'g.) 
28 d., Dexter Parke.

Daugelis draugų ir pažįsta
mų, su kuriais kalbejąųs, sal^/G, 
kad ir jie būsią šiame, piknike. 
O jau nuo senų laikų visiems 
žinoma, kad šv. Jurgio Drau-.

Draugai ųiontelliečiai, 
I girdę, kad draugai Zlotkai 
parvažiavę iš Californijos ir 
ruošiasi d. Zlotkus važiuoti į 
Sovietų - Sąjungą; susirinko at
sisveikinti su minėtu draugu.

‘ Draugai,) suėję - aišleisti d. 
Zlotkų,^nepamiršo ir ,darbinin
kų reikalų. Pasikalbėjus, su
mesta sekamai: A. Zlotkus—;

į bloga, o tas visas blogumas lg. Butliauskas, A. Valentuke- i 
Bosai, vičius—po 50c.

i Viso aukų surinkta 13 dol. 
padalinta sekamai:

i Tarptautiniam Darbi ninku 
Esant kiek darbo, čia turi j Apsigynimui $5; Agitacijos; 

tada dirbti po 48 valandas į i Fondui $5; “Laisvei” $3. 
savaitę, nežiūrint to, kad dar-! Ten Buvęs. ;

kum- bininkė turi eiti ir šeimininkės ’_____________ !
pius ir skilandžius jau užsakė pareigas namuose; pas išnau- ___________ '
pas vyriausią “čyfą,” kumpių dotojus pasigailėjimo nėra. j 
ir skilandžių mechaniką; o jų 
daug reikia.

kad darbi-
ii pąžįsta- įajp kad visiems galima bus!ninkėms neleidžia nei žodžio. Aukos 

mus, o ypatingai daug jaunuo- ; valia.s prisišokti bei pasilink-! pratart vienai į kitą. i
lių. Juk visų mūsų užduotis besiklausant kapelijos. ■
yra politiniai remti savo kla-: pe į0, yra žinoma, kad gas- 
sę ir jos Partiją. O čionai taiipaclinės nesnaudžia ir j.au ren- 
kiekvienam proga šiek tiek pa-! g.įasį prįe pikniko; jos I___
♦idarbuoti delei savo klasės 
naudos ir prieš išnaudotojų;
klasę.

I ------------------------ l SKAITYK LAISVE

BŪTINAI DALYVAUKI! IR KITIEMS UŽRAŠYK J
i »

Kompanijų Šerai 
Išnaujo Smunka

—Tai gal, brolyti, ir teisy- tai atgal nukapojo
"v kad sekantis mūsų ' • *■' *. . . i pjumu—nugusi, opauuvB i
pasimatymas bus šiame pikni- P°i° algas, kur liko tiktai $14■ pj]<nji<as> Meadow Grove, Vai- •

NEW YORK.—Pirmadienį( 
buvo kiek pakilusios kainos, 
kompanijų Šerų Wall Stryte.1 jumis ten būsiu ; bet nepamiršk 
Times ir kiti buržuazijos laik- ir kitiems frentąms pasakyti, 
raščiai iš to padarė didžiausią kad ir jie būtų piknike; o kuo 
žinią, būk tai laikai geryn ei-' daugiau frentų,J tuo daugiau 

", ią. Bet antradienį jau vėl fonių. Reikės, beje, pasistoro- 
i pradėjo staiga smukti Šerai; ti ir merginą bei moterį šo- 
f daugelis atkrito atgal, kur pir-! kiams.
•na.buvo; bovelna nupuolė! . • • Jurgis. >

Adenu dol. nuo pundo; kviečių. --------------------
kaina dribtelėjo žemyn į tą ... . n , . n

\dat vietą, kur buvo pirm “pa-1 VISI Darbeli] į i UftlJOS 
ilimo.” Vieną dieną pašokę- Rinkimų Tag Days!

: Jungtinių Valstijų Plieno I ■
7, korporacijos Šerai vėl nusilei-' 

, do čielu punktu žemyn.
Bet per dvi dienas buvo 

parduota 1,900,000 visokių • 
rų, iš ko vėl gražaus pelno pa- au^os 
sidarė didieji Wall Stryto 
gembleriai, apkirsdami mažės-1 Qau^it 
nes “žuvis.” Labai galimas! 
daiktas, kad tas vadinamas 
šėrų “pakilimas” I 
čių dirbtinai padarytas, kad 
dar kartą aptuštint žioples- 
niems kišenius. I

rinkliavų dienos, kur 
dėžutėmis renkamos 

reikalams Komunistų 
Partijos rinkimų kampanijos. 

____te dėžutes iš Brooklyno 
! sekcijos, 61 Graham Ave., ar
ti Broadway, ir kiekvienas pasi;

savaitinės algos. O po to jve-. jionio Parke> 
dė darbą nuo šmotų ir, žino-; ęranfor(^ n J 
ma, su labai apkramtytomis | 
kainomis už darbą.

Pasekmės iš to buvo tokios, Į 
kad turėjom sunkiai dirbti ir 
labai skubinti, norėdamos už
sidirbti keletą centų. O kada 
prisiuvome perdaug drabužių 
ir prikrovėme sandėlį iki, lu- 
bu, tada darbdavys pasiuntė

I mus namo ‘“ant vajcacijų,” nes 
įmes jam buvom jaut nereika- 
I lingos.

Kaip mes, taip ir kiti darbi 
ninkai turėtume pasimokinti iš 
šių skaudžių lekcijų, kur dar
bininkai yra paleidžiami iš 
dirbtuvių neapribotam laikui 
ir tiesioginiai įmetami į bado

Į čionio Parke, Division Ave., 
Tai parengi-1

I mas del neįkainuojamai svar- 
i baus reikalo—darbininkų ko
munistinės spaudos.

* i * ♦ iTodėl yra būtinas reikalas;

Ulster Park, N. Y.

Draugės ir Draugai darbi- 
I ninkai:

Mes jau spėjom prisiaugint 
įvairių daržovių ir daug viš
tienos—kiaušinių taipgi turim 
labai gerą pieną,—sūrius nuo 1 
“tęstytos” karvės. Todėl kvie-J 
čiątųe atvažiuot, kas tik galite j 
ant poilsio tyrame ore, mau
dytis ir kepintis saule. Gami
nam ir vegetarioniškus valgius. 
Kaina $10.00 j savaitę, o vai-

ftmalgaireitai Siuvėjai, 
Nepasiduokit Pardavikam!

Todėl, darbininkai turi orga
nizuotis į industrines unijas ir 
Bedarbių Tarybas ir kovoti už 
apdraudą bedarbiams, o šiuo 

1 svarbiu momentu kelti protes
tus prieš valdančiąją klasę, 

i balsuodami už Komunistų 
i Partijos kandidatus Wm. Z. 
| Foste r į ir James W. Fordą.*

1 Darbininkė.

Tarptautinis Darbininkų Or- į 
denas, didžiausias proletarinis1 
pašalpinis susivienijimas, 

‘leido atsišaukimą, kad visi jo 
nariai eitų į tas rinkliavas. 
Tai priminimas ir lietuviams šia korespondencija atėjo 
darbininkams, kaip mes visiAokis nuo tos draugės 
turėtume tomis dienomis pasi-i 
darbuoti delei Kom. Partijos: 
rinkimų vajaus finansavimo.

kiekvieno darbininko jame 
lyvauti. Juk ’kasgi kitas 
rems darbininkų spaudą, 
ne patys darbininkai. O 
bartiniu ekonominio krizio lai
ku darbininkai be savo spau
dos—laikraščių būtų, kaip ka
reivis be šautuvo karo fron
te.

'Taigi kiekvienas stengkitės ■ kams žemiau 10 metų tik $4 
dalyvauti šiame piknike del; l savaitę.
taip brangaus savo reikalo 
del savo spaudos.

Tai būtų klaidinga; manyti, | Kingstone būsite apie 2-rą v. 
kad bile darbininkas galėtų Į po pietų. Čia neimkit taxy, bet' 

i rasti kur kitur 
į tą praleidimui __________ _ xxxxxvxv^
i negu savo klasės piknike/Bus į p. M. ar 7:40 P. M. traukinį ; 
puiki dainų programa/ Dai-' už 21c ir išlipkite Ulster Park. ! 
nuos net keturi chorai, kai- Eikite 15 miliutų į kairę iki! 
bes du kalbėtojai. Valgių ir mūs. 
gėrimų bus įvairiausių.

Taip, čia viskas bus geres-

FORCED LABOR IN THE U. S.
By WALTER WILSON

Convict labor camps and .mines, chain gangs, tenant system 
slavery, prison peonage in the United States and colonies.

Regular $1.50; Popular $1.00

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Siunčiu jums iš dirbtuvės 
korespondenciją, kurią para-1 

i šiau, būdama Worcesteryj, | 
! darbininkų lavinimosi mokyk- 
'lėlėj.

Seniau norėjau rašyti ko
respondenciją iš dirbtuvės, ku
rioj aš dirbu, bet neturėjau 
užtektinai patyrimo; nors • ir 
bandydavau, bet neužbaigus 
vėl padėdavau.

Ačiū draugo Tauro 
mams ir pamękinimui, 
pondencįją užbaigiau, 
sakau, kad joje nebus
mų, bet manau, kad pataisius 
galima bus talpinti laikrašty
je. (Draugė korespondentė s 
dabar matys, kad tik pora 
žodžių tėra redakcijos pakeis
ta ir nieko neišbraukta.— 
Red.) t f

Mand supratimu, tokios dar 
bininkų lavinimosi mokyklėlės 
yra labai, naudingos darbinin
kams. Mes, eiliniai nariai, h 
nors ir turėtume darbininkišr 
ko supratiiųo, bet neturime už-

Kokiems tikslams Amalga- 
meitų siuvėjų unijos preziden
tas Hillmanas kelios dienos at
gal paskelbė “stapičių” (dar
bų sustabdymą) ? Tą jis pa- ’
dar®, kad sustiprinti drabužiui p,Rf)nKI YN _ Arėštavo 
fabrikantų ir kontraktorių są-l, BROOKLYN. Arėštavo 
lunkas tasociaciiast ir iwk I keturls jaunus vyrus, kaipo au- jungas (asociacuas) ir įvyk- iH (g ; > va_
dint naują algų nukapojimą . 7. * L -
visoj toj pramonėj. Siuvėjai, Įvagls- ie ypač vog avo yc 
netiksite, būk Hillmano ma-lnus . ^e’?us nuo aut?mobilių, 
šina kovoja prieš algų kapoji- |stovlnc,M P™ teatrlJ- f 
mus, kaip kad blofina. Jis jau i 
aats padėjo nukapot uždarbius 
Keturiems tūkstančiams kriau-! 
čių—pas C. D. Jaffę 25 pro- j 
cęntais, pas J. J. Price 10 j 
procentų, pas Goldie and Son;
20 procentų ir t.t. |

O po “stapičhii” i 
naujai pardavystei, dar siuvė- toj, prie žalios pievos, nuso- 
jai bus apkrauti dideliais eks’! dintos senoviškais kapinių pa- 
tra mokesčiais, būk tai paden- minklais ir žaliuojančiais mė
giniui “streiko” išlaidų. ’ džiais aplinkui. Bet pačioj 

A.mąlgameitai siuvėjai, pi-, dirbtuvėj išnaudojimas nei 
kinkuokite kontraktorių asocia-'kiek ne mažesnis, kaip ir ki- 
cijų dirbtuves; reikalaukite,‘ tur. \
kad būtų panaikinti tie algų I šioj dirbtuvėj pirmiau meg- 
nukapojimai, kurie jau pada- zdavo “sveterius,” bet išeinant 
ryti; masiniai pikietuokite ša- sveteriams iš mados, veik vi- tektinai patyrimo'ir drąsos. O 
pas vadovybėje eilinių narių sos mašinos stovi tuščios. Da- šitokios mokyklėlės tikslas— 
komiteto; sustabdykite aso-, bar yra siuvama “suede” džia- 
ciacijų trokus,. kuriais darbas ketukaj ir skūriniai švarkai,, 
išvežamas iV New Yorko Į Čia prie sunkių siuvimo 
^rities! Paverskite feikerių, mašinų dirba geriausiame lai-'po eilės šių mokyklėlių veiki-

i

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir Nęw Jer

sey valstijose į

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
mįausias ir už prieinamą 
Ifrainą. Nuliūdimo valam 
doję, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PHILADEL PHIA, PA.« , ,,xt; ■> , ■) A ■■

Telefonai: Bell—Oregon 5186
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Snlnduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

: Veltui Patarimai ir Ištyrimai 
f ■ <>!n ogi ' C i • ;V ; " ■■

D R. ZINS , 110 EAST 16th ST. N. Y
' Kasdien — 10 A, 1
'<■ NedWm ^'10* A. įsikūręs 25 Metai

WOMEN IN INDUSTRY
By GRACE HUTCHINS

The vivid story of 11,000,000 women and girls in industry, their 
conditions and the problems of organization.

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

The industrialization of the South and present conditions and 
struggles of white and Negro workers and farmers.
- Regular $2.00; Popular $1.00

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
. By ROBERT W. DUNN

“Open shop.” drive, company unions, blacklists, spy systems, 
strike-breaking methods, employers’ ąnti-union welfare schemes, 
personal activities and employee stock ownership.

Regular $1.90; Papular $1.60

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH. ASS’n.,

Conveniently arranged facts, figures and analytical material on 
speed-up, wages, hours> the organization of industry, the Soviet 
Union, imperialism, government,? war, social insurance, Negro 
workers, working women, young workers, etc., etc. An indispens
able handbook on labor. • Regular $2.00; Popular $0.85
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^jiILDSA. 1-mos Kuopos 
Narių Atydai

Užsirašykite Busais Važiuoti į Darbininku 
Spaudos Pikniką Rugpj. 14, Sekmadieni!

Ateinantį sekmadienį bus 
masinis piknikas, kurį rengia 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Antras 
Apskritys, Cranforde, N. J., 
parėmimui “Laisvės”, “Vil
nies” ir “Daily Workerio.” 
Vieta graži ir erdvinga; prie 
to ir programa bus tokia gera,
kad kiekvienas džiaugsis atvy
kęs.
, Jeigu, ant nelaimės, pasitai
kytų |ą dieną lietus, pramoga 
vis tiek įvyks—svetainėje po 
num. 69 So, Park St., Eliza- 
bethe, N. J.

Ir nereikia įsivaizdinti, būk

žara ir pasakys prakalbėlę 
draugė Grecht puiki kalbėto
ja.

Be to, yra paranki vieta šo
kiams ir žaislams.

Tai tiek, kas liečia pikni
ko programą. Bet dar ne ta
me v’sas dalykas. Juk ši pra
moga rengiama naudai darbi
ninkiškos, revoliucinės mūsų 
spaudos; o savo klasės laikraš- 
č:ų rėmimas yra užduotis ir 
pareiga kiekvieno susipratusio 
darbininko ir darbininkės.

Patys tad ruoškitės tūkstan
čiais vykti į tą revoliucinių 
darbininkų spaudos iškilmę, ir

naujai 
Kovo-
Kny-

Būtinai vi- 
ir atsiimkite

Drg. A. Zlotkaus Išvykimas j 
Sovietus ir Jo Dovana Mūsų 
Revoliuciniams Reikalams

Streiko Vadas Nekaltai Tei 
siamas už Streiklaužio 
Pačios Nužudymą

“Laisvėje” 
iš Los An
gimi n aite

Šiomis dienomis 
lankėsi drg. Zlotkai 
gėlės, Cal., ir jų 
drg. Stefanija Gutauskaitė iš 
Montello.

Draugas Antanas Zlotkus, 
komunistinio judėjimo geras 

, rėmėjas nuo seno laiko, išplau-
dalykas tai! ^e antradieni į Sovietų Sąjun- 

d. Karosienės kaipo amatninkas. Bet su 
I partijinėmis amerikiečių įstai
gomis jis atsisveikino ne tuš
čiomis; “Laisvei” paaukojo $5.

Jau gavom iš Centro 
į išleistą knygą “Moters 
tojos del Komunizmo.” 
gą gaus veltui kiekviena narė,
kuri yra gerame stovyje; taip 
pat gaus knygą ir tos, kurios 
dabar skolingos, bet pasimokęs 
šiame susirinkime, 
sos dalyvaukite 
knygą.

Kitas svarbus 
mūsų delegatės
išleistuvės į Sovietų Sąjungą 
ir į prieškarinį kongresą, prie 
kurių reikia gerai prisirengti. ‘

Kviečiame visas sueiti anks-j^et cĮar ne visa jo darbinin- 
ti, nes prieš susirinkimą eisim | kiškam judėjimui parama pirm 
naujų narių jieškoti. Susirin- 1 atsisveikinant su Amerika, 
kimas įvyks šiandien, 8 vai, 
vakare, “Laisvės” salėj, o no
rinčios pasidarbuoti jieškojime 
naujų narių, ateikite 6.:30 vai.

Kp. Org. O. Višniauskienė.

Draugai monteMiečiai buvo 
surengę drg. Zlotkui išleistu
ves ir ten sudėjo $13 jam do
vanų nupirkti. Bet drg. Zlat
kus pareiškė, kad maloniausia

NEW YORK.—Per pastan
gas Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo, sumažinta Sam. 
Weinsteinui paranka nuo $50,- 
000 iki $25,000. Jis, vadas 
Muskino rakandų darbininkų 
streiko, buvo areštuotas už 
tai, būk nužudęs skebo Weiss- 
glasso pačią. Bet kada įvyko 
ta žmogžudystė Bronxę, tuo 
laiku Weinstein buvo už kelių 
mylių nuo tos vietos, Brook
lyne: o Weissglass tuo laiku 
buvo su savo moteria, su ku
ria jis nuolat pešdavosi. Del 
Weissglasso žiaurumo jinai bu
vo kelis kartus nuo jo pabė
gusi.

Taigi dabartinė byla prieš 
Weinsteina yra suokalbis, už 
kurio darbdaviai ir buržuazi-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikoniško Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PEESITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

Maspeth, N. Y.
Cranford, N. J., Meadow Gro-!visus k!lus agituokite, 
ve pikniko vieta esanti toli bei ; 
sunkiai pasiekiama, 
palyginamai arti, 
brooklyniečiams, m a s pethie------ ------------- -----------
čiams ir newyorkieciams ge-!
riausia ir smagiausia bus va- Todėl, ^draugai ir draugės, 
žiuoti busais, kuriuos parūpi- j pasistengkime!
na “Laisvė”. -----------------------

Nieko nelaukdami užsirašy- *T •
kite “Laisvės” administracijo- Naujas SiauciŲ Laimėjimas
je busais traukti su linksmais I ( -----------------------
draugai ir draugėmis i tą di-1 NEW YORK—Po trijų sa-j pametą VaiDlS I

. O jo i valčių kovos, laimėjo streiką1 " t
Riverside Slipper Kompanijos 
čeverykų siuvėjai. Vadovavo 
kairioji Industrinė Unija. Be 
kitko, bosas priverstas pripa 
žinti darbininkų šapos komite
tą ir be komiteto 
vieno darbininko nei

Vis: su pasiryžimu dirbda- 
Jinai yra mi, mes šį pikniką galėtume 

Tačiaus padaryti tokiu dideliu, 
kad metinis “Laisvės” pikni- 

! kas Ulmer Parke, Brooklyne. 
ir

delį ir įvairų pikniką.
programą, apart kitų dailiškų 
spėkų, išpildys net keturi cho
rai su pulkais jaunuolių, bū
tent Newarko Sietynui Choras, 
Elizabetho Bangos Choras, 
Brooklyno Aido Choras ir 
Great Necko Choras Pirmyn.

Piknike kalbės drg. R. Mi-|nei priimt.

iiiaiiiaiiiaiiiBiiiaiiiaiiiBHiBiiiBiiiBiiiaiiiaitiBiiiBiiiBiiiBiiiBiiiihhiotttto

ALDLD. 138 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks ket-

kaip virtadienį, 11 dieną rugpjūčio
(Aug.) po num. 70-42 Link 
Court, 8 vai. vakare.

Visi nariai būtinai dalyvau
kite, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarimui. Taipgi at
siveskite ir naujų narių.

Valdyba.

BROOKLYN. — Vien an- 
j tradienį rado įvairiose vietose 
paliktus tris kūdikius nuo 7 
menesių iki 10 mėn. amžiaus. 
Yra suprantama, kad tai ba-

žinios nei dalijančių bedarbių vaikai. Jie 
atleist paimti į Brooklyn Infants’ 

Home.

jam bus dovana, tai tuos pini-,n/s teismas stengiasi piidenj?- 
gus pervest reikalams komu-j streiklaužį Weissglassa. 
nistinio judėjimo. Taip jis iri 
padarė. Toliau draugai mon- 
telliečiai veikiausia paskelbs, 
kiek kas aukojo, ir bus pra
nešta, kokioms .įstaigoms po 
kiek paskirta.

Ačiuodami draugui Zlotkui, 
linkime jam geriausio 
darbavimo Darbininkų 
nėję.

“Kidnapyta” Mergaite?
I >O< )Ot >Ot tut XJOOt )Of MMMk MM MM MM ** MM KM O MJOOt KM MM KM MM AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2*5043

Subadytas Streikierys

pasi-
Tėvy-

BROOKLYN.—Nuo pereito 
pirmadienio nežinia kur din
go Florence Markowski, ketu
rių metų mergaitė. Jos tėvai 
gyvena po num. 416 Junius 
St. '

{Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

(NC

NEW YORK.—Per ginkluo-Į 
tų gengsterių užpuolimą ant 
streikuojančių kailiasiuvių, Se
venth Ave. ir W. 29th St., 
vienas streikierys tapo pavo
jingai peiliu subadytas. Bet 
streikieriai smarkiai pavaišino

■ vieną gengsterį užpuoliką.

Drg. Karosienės Išleistuvės

iiH0iiiaiiiaiji5iiiBHisiiiaiiiBiiigiaiHsiiiaiiiBmBiiiaiiiainamaiiiaiiiaiiisinBiiisinaniBiiiBiiiBmaiiiaiiiBiiiaiiiBiio“LAISVES” NAUDAI PIKNIKAS
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS II APSKRITYS

Medei., 14 Rugpjučio-August, 1932
MEADOW GROVE, P. VAIČIONIO PARKE, CRANFORD, N. J

Bangos Choras, Elizabeth, N. J., Vadovaujamas V. Žuko

Siet/no Choras iš Newark, vad. B. Šaknaitės, dainuos šiame piknike. Taipgi dalyvaus programoje 
Choras Banga, iš Elizabeth vadovaujamas V. Žuko;Aido Choras iš Brooklyno ir Choras Pirmyn iš Great 
Necko. Kalbės' draugai R. Mizara ir Recht. Pelnas yra skiriamas darbininkiškai spaudai.

PRADŽIA 11 VAL. RYTE, ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI. GRIEŠ ŠAUNI ORKESTRĄ.

JEI LYTŲ, TAI PIKNIKAS ĮVYKS PO NUM. 69 SO. PARK STREET, ELIZABETH, N. J

KELRODIS: Nors pikniko vieta randasi Cranforde, bet ji geriausiai pasiekiama per Garwoodą. Iš New 
Yorko j Garwood, N. J., reikia važiuoti Central Railroad of N. J. gelžkeliu. Iš Newarko, Elizabetho ir kitur tą 
vietą (Garwood) galima labai gerai pasiekti busais ir gatvekariais. Nuo Garwoodo gelžkelio stoties reikia eiti 
iki North Ave.; North Avenue eiti vieną “bloką” po dešinei iki Cedar St.; Cedar Streetu eiti iki Brookside 
Place; Brookside Place’u eiti iki Division Ave. Paėjus po dešinei gerą bloką Division Avenue, rasis ir pikniko 
vieta. Tai bus apie 15 miniučiy kelionė. A

immaiiTaiiiaui aiiiaoi ainjiiioiiioiiioiiiaiiioinBiiioiiioiiiBiiiaiiioiHOiiiaiiiomciiiBiPDiiioiiiciiiDiiioniDiiiciiiūiiiBiiiDiiieiiioiiiūiiiOHiBiiieiiioiiiūiiiūiueiiiBinsinsiiioiiiDHiGiiiBui

Išleistuvių vakarėlis įvyks 
utarninke, rugpj. (August) 
16 d., “Laisvės” svetainėj; 
pradžia 7 vai. vakare.

Draugė Karosienėx žymi 
darbininkų veikėja lietuviš
koj ir amerikoniškoj dirvoj, 
yra siunčiama kaipo dele
gatė nuo lietuvių darbinin
kų organizacijų į pasaulinį 
tarptautinį prieškarinį kon
gresą, kuris įvyks Paryžiuj. 
Iš Paryžiaus ji turės vyk
ti į Sovietų Sąjungą, kaipo 
delegatė nuo Lietuvių Dar
bininkių Susivienijimo Ame
rikoj, studijuoti tenaitinę 
moterų darbininkių ir kūdi
kių padėtį.

Vėliaus, kuomet jinai su
grįš, tai duos plačius rapor
tus Amerikos darbininkams 
ir darbininkėms iš prieška
rinio kongreso ir iš Sovie
tų Sąjungos.

Šias išleistuves rengia L. 
Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoj Pirmas Apskritys.

Apart draugės Karosie
nės, bus visa eilė gerų kal
bėtojų, kurie pasakys trum
pas prakalbėles. Taipgi bus 
graži muzikalė programa, 
kurią išpildys Aido Choras, 
Aido Merginų Sekstetas ir 
kitų tautų proletariniai me
nininkai.

Brooklyno ir apielinkės 
darbininkai ir darbininkės, 
nepasilikite tą^ vakarą nei 
vienas namie,M>et visi ir vi
sos dalyvaukite drg. Karo
sienės išleistuvėse.

Įžanga veltui.
Kviečia Komitetas.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS jaunas vyras į part

nerius prie užlaikymo gazolino sto
ties. Vieta gera ir tinkama bizniui. 
Partneris turi mokėti anglų kalbą 
ir pinigų turėt apie $1,500. Partneris 
yra reikalingas todėl, kad turėdamas 
1 stotį, noriu dar ir antrą įrengt, tad 
ir yra reikalinga parama. Kreipki
tės pas: Vincas Padžiunas, 354 High
land Ave., Kearny, N. J.

(188-194)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA valgykla, labai gero

je biznio vietoje, pile freitauzių ir 
fabrikų, biznis išdirbtas per 12 me
tų. Parduodu todėl, kad turiu du 
bizniu. Kuri vieta iš tų dviejų pa
tiks ,tą parduosiu, kaina gana priei
nama. 145 Thames St., Brooklyn, N. 
Y. Antras biznis, 2809 West 17th St., 
Coney Island.

(185-190)

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K A S ) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS: 
mirusius' PARVEZAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiai ir chroniškai vyry ir 

moterų ligai kraujo ir adaa. 
Padarau iityrimy kraujo ir ilapnaia. 

DR. MEER
W. 44th St., Room 111 

New York, N. X. 
Valandai Pritmimoi

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

Sekmadieniai! nuo U ryto iki 1 pe pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

1S6

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedeldienių

MEYER
208 West 54th St.

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

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
Fotografas

Siuonū pranešu savo kostume-
riams, kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
S?2 Marion SU 
k a m p. B r o id- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

NauĮoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi 
puikiausiai.

JONAS STOKES
S12 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

“LAISVĘ.”
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DEKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

io
<2
n
6,

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po piety ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8*6261
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