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D.U.V. Lyga Ragina 
Remti ‘Daily Worker’
Darbo Unijų Vienybės Ly

gos nacionalč taryba atsi
šaukia į visus unijistus ir ki
tus darbininkus visais bū
dais remti komunistu “Dai
ly Workerio” vajų už sukė
limą $40,000. Mūsų partijos 
organo finansinė padėtis 
taip sunki, jog tik darbinin
kų duosnumas ir solidaru
mas galės išlaikyti nuo su
spendavimo. šis “D. W.” 
vajus turi būt mūsų visų rei
kalas.

Lietuviai darbininkai ir 
jų organizacijos privalome 
finansiškai remti Komunis
tų Partijos organą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Baisūs yra Potvinių 
Nuostoliai Mandžurijoj

Iš Sovietu Sąjungos

HARBIN, Mandžurija. — 
Patvinimas upės Sungari 
padarė sekamus nuostolius: 
30,000 žmonių žuvo, 5,000 
žmonių sužeista, 360,000 
žmonių paversta benamiais, 
sugriauta 1,400 namų, su
naikinta javų už $80,000,- 
000, milionai vargdienių 
blokšta į bado nasrus.

su-

Charkovas. — Ant Dnie
pro upės ruošiamasi prie n ^..L’
laivais pervežimo grudų. UI g. 1 U3LCI Jd oaiinia 
Tam tikslui paruošta 348; 
laivai.

Leningradas. — Liepos 29 
d. pribuvo trys laivai su tu
ristais. “Kuba” laivas at
vežė 350 francūzų, “Rolan” 
150 amerikiečių ir “Telia 
Poliaris” kelis šimtus norve
gų. Dar vienas norvegų lai
vas, “Meteor”, atvyksta su lemtų vadų pasirašytą algų 
turistais.

Nižni-Novgorod. — Auto- stų kandidatas sako, kad 
mobilių gamybos fabrikas mainieriai turi suvienyti sa-

Mainierius j Kovą
Komunistų Partijos kan

didatas į Jungtinių Valstijų 
prezidentus, drg. W. Z. Tos
teris savo pareiškime šau
kia Illinojaus mainierius 
stoti į masinę kovą prieš ne-

kapojimo sutartį. Komuni

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

JUODVEIDŽIUS; VIENUOLIKAI DARBI
NINKU GRŪMOJA MIRTIES BAUSME

4, 1 1 i ! !■ J

WASHINGTON.—čia su
areštuota 9 negrai darbinin
kai ir kaltinami užmušime 
policisto M. J. Kennedy, ku
ris mirė nuo sužeidimo. Dar 
du negrai nesuareštuoti, bet 
lygiai kaltinami. Vadinasi, 
viso 11 darbininkų grūmoja 
mirties bausme. Valdžia 
juos kaltina, kad jie išanks- 
to suplanavę policisto Ken
nedy užmušimą. Du kalti
nami tiesiog mušime, o de
vyniems primetama dalyva
vimas suokalbyje. Pagal Dis
trict of Columbia įstatymų, 
visiems lygiai grūmoja mir
ties bausmė.

Kennedy buvo atsižymė
jęs negrų terorizuoto j as. 
Pereitą penktadienį jis už
puolė negrų grupę parke ir

pakėlė produkciją automo- vo spėkas, šluoti reakcinius, į)-jaui.įai juįs mugė 
Kilin mm Q0 i Ir i zlO i rlmrm vorliic aiirtoilrinii iii cmin*. >vadus, sunaikinti jų smur-|_ 

tišką sutartį su bosais ir nu- j w 
galėti anglies baronus ir jų 
planus, i

Du darbininkai (Blazier 
ir Baylous) buvo paties 
Kennedy suareštuoti pora 
dienų prieš primušimą Ke
nedy ir sėdėjo kalėjime tuo 
laiku, kuomet jis buvo pri
muštas. O vienok ir jie kal
tinami užmušime Kennedy! 
Ar tai neaišku, kad valdžia 
bando suokalbio pagelba į- 
varyti teroro baimę į Wa
shington juodveidžius dar
bininkus ?

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ima ginti ši
tuos juodveidžius darbinin
kus. Bus sunki kova už 
darbininkų gyvybę, šis suo
kalbis prieš Washingtono 
negrus yra labai panašus 
suokalbiui prieš Scottsboro 
jaunuolius.

Rašytoją Delegacijos
, . . .1, .1..’

NEW YORK. — “Laisvė
je” buvo pranešta, kad gru
pė progresyvių rašytojų su 
Sherwood Andersonu prie
šakyje norėjo pasimatyti su 
Hooveriu ir užprotestuoti 
prieš valdžios terorą prieš 
veteranus. Bet Hooveris per 
savo sekretorių pasakė 
jiems, kad jis “neturi laiko 
su jais kalbėtis.”

BUOŽES IR VIEŠPATAUJANTIS RELIGINIS 
FANATIZMAS LIETUVOJ PRIVEDĖ TAR
NAITĘ PRIE BAISAUS, ŠIURPULINGO ŽYGIO

Buožės Sūnaus Suvilta Tarnaitė Darbininkė, Bijodama Fa
natikų Liežuvių ir Socialio Paniekinimo Ir Nutrenkta j 
Šalį Buožė Sūnaus, Savo Kūdikį Sušėrė Kiaulėms H
Lietuvos kauniškė spauda rija aiški—areštas, kalėji* 

paduoda baisų atsitikimą, mas,.o dabar laukia teismo.” 
kuris paaiškėjo teisme: | Kas kaltas del šito šiur-

“Šių metų kovo 18 d. į , pūlingo darbininkės žygio? 
Kruonio policijos punktą at- Pirmučiausia, tai tie patys 
ėjo Andriūnų kaimo gyven- buožės, pas kuriuos ji ver-

Uždėti Vergijos Pančiai E2S

Kas kaltas del šito šiur
pulingo darbininkės žygio?

i.

J

Afrikos Darbininkams

sušėrusi savo kūdikį kiau
lėms. Tą kūdikį pagimdžiu-JOHANNESBURG, Pie- I “ J ’ ;

tine Afrika.—Čionai ųžsie- j si rytą ir išmetusi jį kiaū- vi i za i vvi -vx i'll h 1 i nrii 1 rl rzi n i m * 1"  

bilių nuo 30 iki 40 į dieną.
Nižni-Novgorod. — Drg. 

Stalino knyga “Leninizmo 
Pamatai” jau tapo išleista 
čuvašų kalboje.

Leningradas. — Kralikų 
auklėjimo ūkiai pasiryžo iki 
pabaigai metų, Leningrado 
srityje, turėti 220,000 kraĮi- 
kų. . ..

Sverdlovsk. — Uralo ang
lies kasyklose atidaryta 
nauja šafta, kuri į metus 
laiko suteiks 900,000 tonų 
anglies.

Sverdlovsk. — Darbinin
kai ir valstiečiai iškilmingai 
rengiasi prie paminėjimo 
13-kos metų sukaktuvių pa- 
siliuosavimo iš po Kolčako; 
jungo. kad

Maskva. — Maskvoje bu- kampo, 
davojama penki dideli ko-; pačiu keliu jis eis toliau, 
munaliai namai ir du namai Begėdiškai melavo, kad jo 
bei sodnai vaikų užlaikymui, valdžia esanti labai. susirū- 
Tas viskas atsieis 1,200,000 
rublių.

Hooverio Demagogija Nepa
maitins Alkanų Milionų

Ketvirtadienio vakare per 
‘radio kalbėjo prez. Hoove- 
ris, priimdamas nominaciją 
vėl į prezidentus nuo repub- 
likonų. Garbino ameriko
niškus “idealus,” be jokios 
gėdos tvirtino, kad visi Am
erikoj “sotūs,” kad “šalyje 
viešpatauja ramybe”, kad 
kraštas per jį buvo “išgel- 

: betas nuo katastrofos” ir 
“gerovė jau tik už 

;” " Pasakė, kad tuo

pinus bedarbiais ir jų šelpi
mu. Sakė, kad algos esan
čios nenukapotos!

IŠ LIETUVOS
Telšiai, Lietuva. — Nese

nai Čia užsidarė kino teat
ras “Aušra,” taip pat žmo
nės nelanko kino “Džiugas.” 
Viena, žmonės neturi pinigų 
įžangą užsimokėti, antra — 
rodo tokius paveikslus, ku
rie naudingi tik smetoni
niams gaivalams.

šimuliai, Lietuva. — Sie
nos ir stulpai nuolatos apli- 
pinėti skelbimais apie pilie
čių turto varžytines už sko
las. Bankrūtas visur ple
čiasi. <

Kaunas.—Smetonos val
džia paskelbė sekamus da
vinius apie Lietuvos skolas 
1932 metais:

1932 metų sausio 1 d. Lietu
va turėjo dar nesumokėtų sko
lų užsieniui 123,661,978 litų ir 
vidaus skolų 833,713 litų, iš vi
so 124,495,691 lt. ■> 
Užsienio skolos skirstosi šiaip: 
Lietuvos laisvės paskola Litų

Amerik. 18,481,500
Skola Jungtinėms Amer.

Valstybėms 61,976.820
Skola Anglijos iždui 1,202,098 
Klaipėdos okupacijos iš

laidų škola (Franci- 
jai, Anglijai ir1 Itali- : 
jai ' 2,001,560

Airijos Valdžia Neįsileidžia 
Scottsboro Motinos

BERLYN.—Gautas pra
nešimas, kad Airijos valdžia 
su De Valera priešakyje at
sisako įleisti Airijon Ada 
Wright, motiną ' dviejų 
Scottsboro jaunuolių.

Kaip Vokiečiai Žiūri į 
Klaipėdos Klausimą

BERLYN. — Vokietijos 
spauda reiškia didelį nepasi
tenkinimą Tarptautinio Tei
smo nuosprendžiu delei 
Klaipėdos. Ji nurodo, kad 
šitas tarimas reiškia tą, jog 
Lietuvos smetoninė valdžia 
bus padrąsinta užsmaugti 
visas Klaipėdos autonomi-l 
nes teises.. r Mat, Teismas I 
pripažino Smetonai teisę 
prašalinti Klaipėdos seime
lio prezidentus ir direktori
ja tus.

Labai aišku, kad Teismo 
nuosprendis reiškia laimėji
mą Francijos imperialistinės 
politikos prieš Vokietiją., .

Degtukų monopolio pa
skola 40,000,000

Iš viso 123,661,978

KYLA AUDROS PRIEŠ SENOSIOS UNIJ. 
BIUROKRATUS IR ANGLIES BARONUS

SPRINGFIELD, Ill.—Vi
soje Illinojaus valstijos an
glies srityje prasideda aud
ros prieš Jungtinės Mainię- 
rių Unijos reakcinius vadus, 
kurie pasirašė algų nukapo- 
jimo sutartį. Laikomi masi
niai susirinkimai. Kasyk
los pikietuojamos, kad su
laikyti nuo darbo tuos, ku
rie pataikauja reakciniams

vadams ir grįžtų į darbą 
nukapotomis algomis. Rei
kalaujama šaukti distrikto 
konvenciją, kad atmetus va
dų pasirašytą kontraktą.

Dabar dar sunku pasaky
ti, kaip sėkmingai Illinojaus 
mainieriai pajėgs atmušti tą 
smurtišką vadų ir bosų suo
kalbį prieš jų algas.

nio imperialistų valdžia iš
leido bjaurų įstatymą prieš 
afrikiečius darbininkus. Tas 
įstatymas suteikia galią ir 
teisę farmeriams (buožėms) 
rykštėmis plakti nusikaltu
sius afrikiečius darbininkus. 
Antra, afrikiečiams darbi
ninkams u ž d r a u d ž i ama 
dirbti mieste vienu pradėji
mu ilgiau, kaip metus lai
ko. Vadinasi, tie darbinin
kai, išdirbę metus, priversti 
mirti nuo bado, arba pasira
šyti su farmeriais kontrak
tą ir pasiduoti ton kruvinon 
rykščių ir bizūnų vergi j on.

Krito Penkta Hooverio
Valdžios Teroro Auka

Išplėšė iš Motinos Ranką
Kūdikį ir Nutrenkė Žemėn ja Savo Rėmėjams

Komunistų Partija Dėkavo-

SCRANTON, Pa. — Ey- 
non, Pa., 
kuoja. 44.

Gautas pranešimas iš Jef
fersonville, Ind., kad ten li
goninėj mirė veteranas 
Fred MorkesbeiTy: Jis pa
reina iš Kentucky. Buvo 
Washingtone ir dalyvavo 
kovoje už bonus. Gydyto
jas pripažino, kad Morkes- 
berry mirė nuo širdies Ii-

lems.
“Tarnaitė Ona Juodytė 

kvočiama kalta prisipažino, 
kad kūdikį tikrai išmetusi 
suėsti kiaulėms. Tačiau už 
tai sakėsi esanti ne tik ji 
viena kalta. Kaltas esąs 
taip pat šeimininko sūnus, 
kuris paskui ją sekiojo ir 
galų gale ją suvedžiojo. Su
žinojusi, kad pasidarė nėš
čia, ji labai nusiminė ir vis 
galvojo, kas su ja bus. Šei
mininko sūnus Bernardas 
jai vis patarinėjo daryti 
abortą, bet ji vis nenorėjo.
“1932 m. kovo 17 d. vakare 

jai netikėtai užėjo skaus
mai, ir jį kūdikį pagimdė. 
Neturėdama kur jo dėti, bi
jodama gėdos, išėjo iš ryto 
šerti kiaulių ir drauge su jo
valu išmetė jom ir naujagi
mį, o paskui'tolesnė jos isto-i

gavo. Lietuvoj neretas at
sitikimas esti, kad buožės 
sūnus nuskriaudžia, suvilio
ja tarnaitę ir paskui išmeta 
vargui ir badui. Jokios at
sakomybės neima už užlai
kymą kūdikio. Gi Smetonos 
valdžia irgi palaiko turčius 
prieš vargdienes darbinin
kes tokiuose . atsitikimuose. 
Tas buvo padaryta su tar
naite Juodyte.

Kitaip sutvarkyta Sovietų 
Sąjungoje. Ten vaikinas 
ima .lygią atsakomybę su 
mergina už vaiko užlaiky
mą/

Antra, tai kunigų kursto
mas ir palaikomas Lietuvo
je bjaurus fanatizmas prieš 
tas merginas, kurioms pasi
taiko nelaimė ir susilaukia 
kūdikio. Jos laikomos ant ~
paniekos, išjuokimo ijr pasi
tyčiojimo. Tą žinojo, tarnai
tė, ir, matyt, būdama silp
nos valioj, įpuolė despera- 
ciįon ir nužudė savo kūdi- J 
M- 1
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BERLYN. Komunistų g0S> kurią jis įgavo Wash-
mainieriai strei-| Partijos. Centralinis Komi-/in(rtone nuo gazų, kuriuos 
lln-i’-in i‘v> Trnlnli-inn ! fnt €) Q 1710 0 01 rl SV Q17/11 Q iri- 1 «1 • J_________ . .. TT__________ •Policija ir valstijos tetas viešai dėkavoja xvi- 

truperiai” užpuolė ir iš- siems komunistams, visiems 
taškė masinį pikietą. Trys komunistų simpatikams, vi- 
mainieriai pašauti. siems raudoniesiems pagel-mainieriai pašauti. siems raudoniesiems pagel-

Pikietavo vyrai ir mote- bininkams už jų nuoširdų 
rys su vaikais. Vienas! pasidarbavimą laike reichs- 
“truperis” pagrobė iš vie-|tago rinkimų. Partija šau- 
nos motinos rankų kūdikį ir į kia visus savo pasekėjus 
nutėškė ant žemės. Kitas I darbuotis toliau, idant tuos 
niekšas paleido . arklį ant penkis milįonus ir du šimtu 
tos motinos įr parbloškė ją tūkstančių balsuotojų už ko- 
ant žemės. munistus padarius aktyviais

------- - ------T. kovotojais už proletarinę re
voliuciją. • cBANKŲ TURTŲ 

ŠALTINIAI SUMAŽĖJĘ
WASHINGTON- — Vaį-, 

džios raportas parodė,, kąd 
krizis purto, ir finansus, 
Per vienus paskutinius me7 
tus jnacionalių bankų turtų 
šaltiniai sumažėjo ant ,$5,- 
274,987,000! /J

Meksikos Valdžia Neįleis
Amerikos Ex*Kareivią •

leido į veteranus Hooverio 
valdžia. Tai bus penkta au
ka Hooverio kruvino teroro 
prieš veteranus.

Valdžia Uždrausianti Sovietų 
Bonų Pardavinėjimą

Rytoj Visa New Yorko Apielinkė
į Revoliucines Spaudos Pikniką!

Brooklyniečiai ir Newyor- 
kiečiai Važiuoja Busais 
nuo “Laisves” 11-tą Vai.

Po prakalbą pasakys dd.R. 
Mizara ir Grecht. Prie to, 
bus visokių įvairumų ir pa-?

Praėjo Rinkimai, Dabar 
Prasideda Algų Kapojimas

BERLYN. — Darbdaviai 
džiaugiasi reichstago linki
mų rezultatais. Hindenbur- 
go ir Hitlerio fronto laimė
jimas duoda jiems progą 
pradėti naują algų kapoji
mą. Vakarinėj Saksonijoj 
darbdaviai jau pranešė dar
bininkams, kad su rugsėjo 1 
d. bus naujas algų kapoji
mas. Tas palies apie pus
trečio šimto tūkstančių dar
bininkų.

MEXICO CITY, -r- Mek
sikos valdžia nutarė neleis
ti Amerikos veteranams at
vykti ir. įsteigti kempę. Pre
zidentas Rubio savo teleg
ramoj pareiškia, kad Meksi
ka r turi aprūpinti pirma 
200,000 meksikonų, kuriuos 

‘Hooverio valdžia išdeporta- 
vo iš Jungtinių Valstijų.

WASHINGTON. — Hoo- 
verio valdžia sako esanti nu
stebinta ir nieko nežinanti 
apie paskelbimą, kad Sovie
tų Sąjungos bonai * busią 
pardavinėjami šioje šalyje. 
Nors viešai nesakoma, bet 
spėjama; kad valdžia išleis 
uždraudimą bonus čia par
davinėti; Taip buvo pada
ryta 192$ metais. Bankai, 
kurie nori užsienio bonus 
pardavinėti, turi atsiklausti 
federalės valdžios.

PINIGŲ CIRKULIACIJA 
SUSITRAUKĖ

WASHINGTON. — Fed
eral Reserve System rapor
tuoja, kad pereitą savaitę 
Amerikoj buvo cirkuliacijoj 
$5/707,000,000, arba $21,000,- 
000 mažiau,! negu savaitė 
pirmiau. 1:> « r

KOMUNISTAI PRALEN
KĖ SOCIALDEMO
KRATUS

BERLYN. — Paskutiniai 
reichstago rinkimai parodė, 
kad Berlyno mieste visuose 
darbininkų a p g y v, e ntuose 
distriktuose Komunistų 
Partija yra tvirčiausia par
tija, stovi pirmoj vietoj. Gi 
paėmus Berlyną kaipo tokį, 
Komunistų Partija stipres
nė už Socialdemokratų^ Par-' 
tiją.

--------  marginimų. Geriausia or-
Visos New Yorko apie- kestra grieš įvairius.šokius, 

linkės lietuvių darbininkų 
revoliucinės spaudos pikni
kas įvyksta rytoj, rugpjū
čio 14 d., Meadow Grove, P. 
Vaičiūno Parke, Division 
Ave., Cranford, N. J. Ren
gia Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos Antras Apskritys. Vi
sas pelnas skiriamas dien
raščiams “Laisvei,” “Vil
niai” ir “Daily Workeriui.”

Negali * būti ir abejonės 
apie šio pikniko svarbą. Tai 
bus tiesioginė parama revo
liucinei spaudai, kuri labai 
yra reikalinga šiais ekono
minio krizio laikais. Kiek
vienas darbininkas ir darbi
ninkė ne vien turi važiuoti, 
bet mobilizuoti ir kitus dar
bininkus, kad važiuotų ir j 
prisidėtų prie padarymo šio'. • r u • v; ' • 
metinio pikniko masine de-Į“JauD S lialKina VlSaS 
monstracija už revoliucinę MoiiardlistŲ Gūžtas 
spaudą. ----- —

Pikniko programą pildys MADRID , Ispanija. ~ 
Sietyno Choras iš Newark, j Pranešama iš miesto Sevil- 
vadovaujamas B. šalinaitės, 
Choras Banga iš Elizabeth, 
vadovaujamas V. Žuko, Ai
do Choras iš Brooklyn, va
dovaujamas B. Šalinaitės ir 
Choras Pirmyn iš Great 
Neck, vadovaujamas V. Žu
ko.

Bus gardžių valgių ir gėri
mų. . ' f

Jei tą dieną lytų, pikni
kas įvyks didžiulėj svetai- 
nėj, po num. 69 So. Park St.,- 
Elizabeth, N. J.

Visi aidiečiai, būkite “Lai
svėj” ne vėliau kaip 11 vai., 
nes tuo laiku busas išeis. 
Taipgi norinti busais va
žiuoti, būkit tuo pačiu lai
ku. Kurie dar nesiregįstra- 
vę važiavimui busaįą,, 
tai užsiregistruoKite, “Lais
vės” raštinėj. , ,

Šiame piknike bus proga 
visiems paragauti pirmą sy
kį iš Sovietų Sąjungos im
portuotų mineralinių gėri
mų—“Narzan” ir “Borjom”.

3 I

I

MADRID , Ispanija.

le, kad ten įnirtus liaudis 
kardu ir ugnim naikina vi
sas monarchistų įstaigas ir 
kontr-revoliucijos gūštas. Į 
pelenus paleidžiamos vietos 
ir užeigos, kurias monarchi- 
•stai kontroliavo ir iš kur jie 
ręngė sukilimą.

X
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daro
Bedarbių

pasiūlė sekamą rezoliuciją, 
kad šis susirinkimas pasiųstų

ULiAvVA.—iNeziu/iniz pą?- nitu, biiipiųejmiid 
ar kitu klausimu nesutiko tangų iš vadovaujančios kląąes Imperialistinę 
su seimo delegatų didžiuma, sulaikyti dęlęgącij^ iš ' įvairių - - ••

Važiavo• f 
ikarais, trokais, automobiliais,

tuojautinę pašalpą, 
pašalpą, už

kiekvienas, katras tik vienu į OTTAWA.—Nė/iū/int

Puslapis antras.
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Konf| įjfMa' ji|ž(įąVinii| / io- ; ft 
bilįzųdtj (jąrUi.nji|kų ,mąse4 įfe’* 
vąi dei dArbibinkų ir už gyni
mą Sovietų Sąjungos. ’ ' ; [ ' ■ 

Didžiausią, sujudimą. įi» 
paprastą pąpįryžimą * sukėlę/ ‘ 
kądą .atjejo , delegaciją iš V®r* , 
dūn,* UuebJ 130 mylių, Dar*

pąs- mai, šnipipėjimąį ir t.t.
i * ‘-ekonominę” 

konferenciją ddrbininkai smer
kia, kaipo konferenciją karo. bihinkai triukšmingiausias ova- 
prieš darbininkų klasę ir prieš; cijas kėlė kovingiems maršuo- 
darbininkų respublikų. Sdvie-; tojams, kuriu- buvo 'apie 50. 
tų Sąjungą. Todėl darbiniu- į Pakviečiamas kalbėti adas 
kų klasė turi priimti šią ofen- Tom Miller. Jis savo kalboj 
šyvą, nuo buržuazijos, kaipo sveikino Darb. Ek< Konferen— 
priešingą ir organizuoti dar-įcjjąt Taip pat pažymėjo, kad • 
bininkus į ofensyvą, reiškia įijįe atstovauja kovingą darbi-. 1 
kovą prieš buržuazijos užpuo--njnj{ų maSę ' ‘
limą. Pirmoj eilėj turi dar- į . Annte Buller Sveikino Darb.

|Ek. Konferenciją Estavano 
... PimglVę i darbininkų varde, kur- ji 'ap-1 

social?' apdraudą ,kalt.nta ir fandasi’ po kaucija.

legatų buvo sulaikyti nuo pre
kinių traukinių,' nfežiūrihf iš
statytų kulkosvaidžių, bei įvai
rios policijos pastangų, — virš 
penkių šimtų delegatų, nuo 
Vaucouvėrio iki Halifaxo, su
sirinko į Ottawa dienoj atidary
mo, t. y. 1-mą dieną rugpjūčio.

Delegatai , visokiom prįemo- (
ti. > Jie mano, kad, Jeigu nėmis naųdojoą, kad pasiekti ibininkai organizuotis kovai už' 

•i_i Prūsėika; giriasi turįs daiig savb konferenciją --<7^«:«•..>.G..i
Isavo - lapėliui: prenumeratom 
' rių, tai jis<i5r‘turi. O tai me^
ko pana'š'aūs! Viršuj tel
pąs drg. Palevičiaūs laiškas 
tai aiškiai paliudija!

^geliui ir kitų LDS seimo de^ 
legatų bando bruki*savo or
ganą.! Priežodis ' 
“skęsdamas' ir už britvos 
griebiasi.” 1 ■ • 1 ■'

• l ■ , . j

Teųka pridurti, kad . tūli

spausdinome Kenoshos dar
bininko atvirą laišką, rene; 
gatui Pruseikai, kuris, pa
sigrobęs “Vilnies” ir “Lais
vės” skaitytojų antrašu^, ■ 
siuntinėjo jam ir daugeliui 
kitų darbininkų savo lapelį.; n,et mūs draugai. RrūseikoP 
Štai ir antras toks pats atsi- pasigyrimąis esti- sukląidin- 
tikimas.

Lietuvių , Darbininkų Sei- i 
mę,( Clevelande, Hęrrino^ Įll., 
kuopos delegatas, mainierys 
Mikasi . Palevičius, kai ku
riais klausimais'nesutiko su 
seimo delegatų didžiuma. 
Prūsėika tupėjo seime ir- 
džiaugdamasis tėmijo, ma-i 
nydamas, kad tas delegatas,' 
kuris nesutinka su didžiu- ■ 
ma tuo ąr ' kitu klausimu, i r , , 
jau bus jo pasekėjas (tai,i, .Kadku'“8f yra žmonių mul- 
i . y i • ' kmtojai ir kapitalistų geriau-kaip tas žmogus žioplai per-1 . .. . . -. ,. / j -i , . . i j sias ramstis, tai susipratę dar-
S1S ta to darbininkus.). _^l]-bininkai visi žino. Bet kad ku- ‘ 
grįžęs is Cleveland©, J rusei- nįgai patys moka išnaudot be-

Pradeda siuntinėti d. Pa- į barbės prislėgtas savo aveles, 
levičiui savo gazietą, kurią,; tai dar daugelis parapijonų to 
girdi, ' ■ 
užrašė.

Pasipiktinęs tokiu Prūsei- 
[, M. Palevičius

“Komunizmo augimas Chinijoj, išrodo, bus vienas iš 
svarbiausių judėjimų sekančiam dešimtmetyj...” skelbia 
buržuazinio didlapio New York Times korespopden.tas 
Shanghajuj, Mr. Owen. Ir ten pat jis prideda, kad ko
munizmas yra vienatine viltis suvienijimui Chinijos liau
dies. : : .

- i • , . • • ■ i ' ' ; f. • i

Tai, ką šiandien priversta pripažinti plutokratų spau
da, komunistai skelbė senai; jie skelbė net tais laikais, 
kuomet Cantono ir Shanghajaus gatvės buvo užverstos 
Čiang Kai-sheko kruvinos valdžios nužudytų komunistų 
lavonais. Beveik visa Kiangsi. provincija randasi po so
vietais; du trečdaliai Fukien, Hunan ir Hupeh provicijų 
randasi po sovietais. Mr. Owenas priverstas pripažinti 
ir tai, kad jau 30 milionų gyventojų randasi sovietų 
teritorijoj. Biednuomenė pasitenkinusi, laiminga, pate
kusi po sovietais, kadangi jie vieni gali ne tik tvarką pa
laikyti, bet ir žeme aprūpinti ir kitais gyvenimo reikme
nimis varguomenę aprūpinti. Girdi, nelabieji bolševikai, 
užėmę kurį miestą, pirmiausiai sudegina visus dokumen
tus, liečiančius žemės nuosavybes. Žemė patampa tų, 
kurie dirba, bet ne dvarponių, kaip buvo iki'šiol.

Tas atidengia paslaptį, kodėl Čiang Kai-sheko armijos 
divizija po divizijai pereina į sovietų pusę. Jau penktas kog " darbiųM? 'Palevfčius 
Nankingo valdžios pasiryžimas sunaikinti sovietus eina jUO(Įa sekamą viešą atsaky- J 

mą (imam iš dienraščio | 
“Vilnies”):

Ar atmeni tas dienas, kuo
met tave darbininkai šėrė ir 
girdė? O tu prisiėdęs mano 
stuboj stenėjai, ir kuomet aš 
tavęs paklausiau, kodėl :taip 
steni? Tu atsakei,; kad .peiv 
sunkiai reikia dirbti. Per vit 
są dieną tu parašei tik du laišl 
kus ir taip labai ‘nusidirbai’. <

Aš tuomet tau priminiau, 
ką tu darytum, jeigu •• reikėtų į 
iškasti ir užpilti 15 ar daugiau dalyką, kuris , mane nustebino.

Pranęiškųs, , kuris,, 
gyveno 400 metų at- nuo L- P- 

ubagaudamas pastebėjo, Vienybės Lygos).

prie galutino fiasko! Sovietai iš to net sustiprėja, nes 
gauna daugiau kareivių ir ginklų, kurie jiems taip rei
kalingi !

Chinijos sovietai veda istorines liuosavimo darbininkų 
ir darbo valstiečių kovas nepaprastai šiurkščiose apysto- 
vose. /Susisiekimo su išlaukiniu pasauliu jie-beveik netu
ri, atskirti, nuo komunikacijos jūromis. Prieiti prie jū
ros, paimti vieną kitą žymesnį uostą, gan nepatogu iš 
tos pusės, kad tuomet imperialistų šarvuotlaiviai juos ga
lėtų atakuoti. Neveizint betgi viso to, Chinijos darbi- 
jjinkŲ darbo valstiečių valdžia gyvuoja ir gyvuos! Su 
kiekviena diena plečia sav'6"teritoriją. Su kiekviena die
na Raudonosios Armijos pajėgos stiprėja. Kiekviena iš-< 
gyventa sovietų diena atidaro akis milionams darbininkų 

darbo valstiečių ne tik pačioj Chinijoj, bet visam pa
saulyj.

Chinijos darbininkų laimėjimas yra laimėjimu viso pa
saulio darbininkų. Štai kodėl Amerikos Komunistų Par
tija savo rinkimų platformoj įdėjo punktą: 6. Prieš im-i 
perialistinį karą; už gynimą Chinijos liaudies ir Sovietų! 
Sąjungos. Štai kodėl Amerikos darbininkai privalo rem
ti Komunistų Partijos rinkimų kampaniją ir, sulaukus 
lapkričio 8-tos—balsuoti už jos kandidatus ir platformą!

Esant krašte apie 14,000,000* bedarbių, iki šiol negirdė
tam kriziui ir skurdui plačiųjų darbininkų masių, tik aiš
ku, kad visokio tipo demagogai bando iš to naudotis ir 
mulkinti darbininkus. Vieni iš jų tai daro tikslu, idant 
nutraukus bedarbių domesį nuo komunistų ir bendrai re
voliucinių darbininkų siūlomos bedarbiams ir dar^dirban- 
tiesiems darbininkams programoš; kiti grynai savo as
meninas sumetimais—karjeros atžvilgiu—naudojasi. 
Kiti tžn daro dviejų rūšių sumetimais: pasinaudoti asmė- 

H niniai ir pasitarnauti valdančiajai klasei—išnaudoto- 
| jams. s
I Pastariesiems priklauso Pittsburgho jegamastis, kuni- 
B gas Qq^, arba kaip jis mėgsta vadintis Father Cox. Jis, 
F kaip žinia, organizavo ir tebeorganizuoja bedarbius, 
į idant nutraukus jų domesį nuo komunistų programos, 
K nuo kovos su išnaudotojais už darbą arba duoną ir so-' 
Į cialę • apdraudą. Jis andai buvo numąršavęS' su būriu 
Į' bedarbių net į Washingtona,Sekdamas komunistų ir ap- 
» skritai revoliucinių darbininkų pavyzdžių. Ten jį, žino 
K ma, kapitalistinė valdžią, kengresmąnai ir senątoriąi ma
tt loniai priėmė, pavaišino, o alkanus bedarbius sugrąžino 
E namon.
f Pastaruoju pasimojiipu demagogas Cox pasirįžo su- 
| Šaukti nacionąlę bedarbių konvenciją, kuriai diena nu
li skirta rugpjūčio 17-ta ir vieta—St. Louis, Mo. Galimas
II daįktas, kad Cox bandys dar toliau koptis bedarbių pe

čiais; pasiskelbti save “bedarbių partijos” kandidatu į
į prezidentus. Tuo jis sau karjerą gaminsis ir suvedžios
\iemažai bedarbių.

Mūs dįenraštyj apie tą tipą jau buvo daug rašyta. Jau 
išaiškinta, kad jo ta “kova” tarnauja ir tąrnaus ne be- 

: darbių reikalams, bet prieš juos. Nepakanka tai tįk įaik- 
! raštyj pasakyti. Prie kiekvienos progos, kiekvienas dąr- 
> bipinka.s ih’ivalo maskuoti kunigą Cox ir jo manievrųs; 
kreikia išrodinėti darbininkams tų manievrų žalingumą.

“jūsų draugas jums į nemato, štai špitolninkų orga- 
"” I ne, pavadintam “Darbininkas”,

No. 51 rašoma: “Klebonas kun. 
Miliukas ragino nedirbančius 
žmones urmu ištaisyti? vikarui 

i kambarius ir jo naujai mašinai 
i pastatyti naują garadžių.” Ma- 
1 tote, ar sotus kunigėlis nesirūpi- 
! na . bedarbiais? Katalikai be- 
' darbiai, susiveržkit kietai pilvus 
i ir eikite,statyti garadžių ųž dy
ką, o jūsų “piemuo” turės gerus 
laikus, žinoma, .kunigąi už tai 
prižada dangų po mirties, patys 
jį turėdąmi .ant ženjes. Ar ne 
puiki artimo, meilė?! _ } '

1 ' • • 1 ; —o— 
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Kitoj yi.etoj skaitau keistesnį

Šventas” Pranęiškųs, kuris,tonų' anglies į dieną? Tu tada 
man parodei, kokios tavo ran- ) anot “D 
kos minkštos ir kad tu neesi 
skirtas sunkiam darbui dirbti.

Aš jau nuo tada pažinau ta
ve kaipo vilką avies kailyj ir 
•pasisakiau pats .sau, kad aš ta
vęs daugiau nešersiu.

Aš nenoriu, kad jūs man 
siuntinėtumėt tą geltonlapį ir 
aš manau, kad jis neturėtų 
rastis nė vieno darbininko siū
boj.

Prūsėika ištupėjęs visą lai
ką LDS seime Clevelande lyg 
koks slapukas, nugirdo, kad aš 
nesutikau ant kai kurių klau
simų, tai jis ir pamanė, kad 
mane jau galės pasigauti ant 
savo meškerės. Del to tai ir 
pasiskubino misterišku būdu 
užrašyti man savo provokato
rišką laikraštį.

Bet čia Prūsėika laimėjo 
tiek,, kiek margis su pliku 
kaulu; aš neklampojau ir ne
klamposiu su darbininkų kla
sės priešais. Pats esu sun
kaus darbo darbininkas, o ne 
kokio sto^akjio buožės sūnū’s'

.. ir nemanau,_ kad mane įsfen'gs' 
koks buožės sūnus vedžioti už 
nosies.

(

Gerai, kad d. Palevičius 
greit sulfato, kas suteikė 
Prūseliai miiitį skaityti jį 
“savo žmogum.” Tuojauš 
po LDS seimo Prūsėika 
džiaugėsi savo lapelyj, kad, 
girdi,, “pasįdąrčm nięs sei
me sau daug draugų,” į ku
rių tarpą, žinoma, buvo 
įskaitytas ir d. Palevičius. 
Pruseikai “draugas” tyuvo

vietomis, traukinius susilaiky- bedarbiams bosų * ir valdžios 
darni ir pėsti, atžygiavo, (pav. lėšomis. ’ '
Verdun, Quę., ėjo 130 mylių.! 
Visų darbininkų ištikimybė' ir! 
sąžiniskųmas sutraukė juos įj 
gigantinę' ,konferenciją, kuri i 
pirmu kartu Kanados darbi-'

j jis priimsiąs 2 d. rugpjūčio. 
| Matyt, tas nutukėlis negalėjo 
išsisukti, nepriimti delegacijos, 
kuri atstovavo arti vieną ket
virtadalį miliono Kanados or
ganizuotų. darbininkų. Bet 
tuo pačiu ponas Bennett buvo 
labai atsargus, pažymėdamas,; kinti, 
kad konferencija nieko 
dro neturėtų t.. k
Partija-,kitaip, nepriimsiąs de-1 
legatų. Tačiaus delegatai jau-'boro pažymėjo ypatingą reika
le konferencijoj esanti, kad (lą kovoti už lokalinius reika- 
Komunistų Partija gyva su lavimus, kur šeimynos jau ba- 
jais ir stovi kovų priešakyje dauja. Ji taipgi kalbėjo už 
su Kanados darbininkais. Taip , reikalingumą traukti į kovą 
pat visiems aišku, kad Kana- moteris darbininkes.
dos 'Komunistų Partija yra ne-j Dar daugybė darbininkų 
panaikinama. Tik jos dalis kalbėjo iš visų Kanados dalių, 
vadų yra kalėjimuos, bet Par- Neigi suminėsi, nei surašysi 
tija buvo ir bus gyva. .visų kalbų, bet visų kalbose,

Draugas Litterick perstato aiškus pasisakymas už mobili- 
rezoliuciją pasiuntimui prieš- žavimą tų vietų darbininkui | 
karinei konferencijai Paryžiuj, kovai, kurias, ,jie atstpyąuja/ 
Rezoliuciją sekančio turinio: už bendrus .konferencijos pąsL 

Varde daugelio tūkstančių brėžimus ir uždavinius.
o r g a n i z uotų darbininkų ir i Konferencija • uždaromą, iki 
tūkstančių bedarbių, 1 penki 9 vai i ryto,1 kur rezoliucijos ir, 
šimtai delegatų Darbininkų demonstracijos piajiąs bus pa- 
Ekonominės Konferencijos, su
sirinkę Ottawoj e, sveikiname 
Prieškarinę Konferenciją.

Mes pažadame pilniausią 
paramą jūsų kovoje prieš im
perialistinį karą .ir už gynimą 
Sovietų Sąjungos. ' 

I
J. B. MacLaclan 
G. Winslade.

Rezoliucija entu ziastiškai 
, vienbalsiai. Nutarta 

pasiųsti kąblegrama į Paryžių.
Drg. J. Hicks,

ninku istorijoj su. tokiu entu- ■ 
ziastišku pasiaukavimu, rimtu
mu ruošta savo reikalų aptari
mui. .

Rugpjūčio 1 d., 9 vai., drg. 
Winslade,. nacionalis sekreto
rius Bedarbių Tarybos, atida
rė konferenciją ir trumpoj sa
vo atidarymo kalboj pažymė
jo svarbiausius uždavinius ir 
tikslus. Dienotvarkė buvo nu
tarta pakeisti. Išrinkta kon
ferencijos biznio komitetas iš 

i 19. 'Mr. R. B. Bennett su vi
sais imperialistais gėrė su sa
vo imperialistinės konferenci
jos delegatais ir atsisakė pri
imti delegaciją 1-mą dieną 
rugpjūčio, o paskyrė antrą 
dieną rugpjųčio pasimatymui 
su delegacija. Konferencija 
išrenka laikiną pirmininką, 
drg. J. B. iMaciwchau, vetera
ną; aktingai dalyvavusį eilėj 
kovų 
sės. 
tinka ■ ;.) ! jimu. 
mų.

' uždegantis kovai

Kanados darbininkų kla- 
Delegatąi pirmininką: su- 
triukšmingu delnų plo- 
Eina visa eilė sveikini- 

Ypatingai Įspūdingas ir 
sveikinimas 
(Darbininkų 

Drg. Har- 
sveikinimogaI’ - 

kad dievo vardu galima pada
ryt pusėtinai gerą biznį. To
dėl jo dukterys;••sekdamos tėvo 
pėdomis, irgi ubagauja ir, sa
ko,, joms gerai sekasi. Giriasi, 
kad aukavę parapijonai, o dau
giausia kunigai. Įdomu ve kas: 
ar tas “šventas” toks “smart,” 
kad 400 nū atgal miręs ir dar 
turi dukterų? O gal tos duk
terys taip senos?, Vienas daly
kas aiškus: Jeigu to “šv.” bū-|vinga Workers Unity League 
tų ubagavę sūnai, tai kunigai į vadovybė nulėmė 1 darbininkų 

i nebūtų tokie mielaširdirigi, bet i klasei laimėjimą. Ir Albertos 
broliai kristuje labai gailestin-[mainieriai, kaip kuriose daly- 
gi dukterims... . [se, streiką laimėjo.

Seka pasveikinimas nuo 
Draugų Sovietų Są-gos Orga
nizacijos. Drg. Shainock trum- 

sveikinimo kalboj 
pažymėjo imperialistų ruoši
mąsi karui prieš Sovietų Są
jungą. Pažymėdamas tuo pa
čiu, kad kova prieš algų kapo
jimą, už socialę i bedarbių ap- 

pasigirdamas, draudą, bosų ir valdžios lėšo- 
kaip iškilmingai > juos, išlydėjo mis, yra kova prieš karą taip 
,.iš Bostono South stoties, ,^aug- ' 
kunigų ir kiek, daug buvo dą- 
vatkų, kųyįos, gailjai...yęrjkįe., To? 
lįąų. ,sejką: apųašynjąs; 4a¥gž 
ant, Jąįvo l<unigų,7 kurie; maukė 
“rpįšiauną’/į'prĮę ąltoyįąus ir ne-, 
mišiaųpą.prie;baro. , Bet,links-, 
miaųsią buvę todėl, kad salę 
“dvasiškų tėyęlių” buvo kelętąs 
panelį^ ir, pusėtinas skaičįųs 
“seserų. ” Todėl, ąirdi, jautėmės 
kaip “vięna šeimyną.” T;aigi? 
taigi! , Kunigai su “sęserįms” ir 
gąspadinėmis visuomet jaučiasi

I 
i i

i. !
Ji pažymėjo, kad turime imti

! pavyzdį tų1 ko’vingiį darbiniu- 
su di- kų 1 Estąvane ir reikia mobili*-* 

džiausiu delnų plojirųu. 1 ; i zuoti moteris darbininkes į ” 
Gautas laiškas nuo prehije-1 bendrą kovą. Drg. M.1 Rose 

ro pono B. Bennett, kuriame iš Toronto tvirtai pažymėjo ‘ 
praneša, kad delegaciją iš T., karo pavojų, kurį R. B. Ben

nett su savo. imp. ekon.-konf.1 
vadovauja kaipo vyriausias re
porteris ir gynėjas buržuazijos 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis at
sišaukia į visus delegatus ir 
svečius daryti viską, kad tie 
planai buržuazijos nebūtų įvy- 

barbininkai turi orga- 
ben-1 nizuotis ginti darbininkų res- 

su Komunistų' publiką.
Drąugė Wilkinson iš Skar-

vey Murphy savo 
kalboj nuo .Workers Unity 
League ir nuo Mine Workers 
Union of Canada, pabrėžė, 
kad Albertos mainieriai, ne-, 
žiūrint, kad vienas penktada-j 
lis mainierių yrą sukišta į ka-' 
Įėjimus ir laukia žiauriausių! 
pasmerkimų, nežiūrint refor-, priimta 
mistinių unijų biurokratų pas
tangų streiką išduoti, bet ko-

—o—
Tam pačiam mulkintojų or

gane vienas religinių nuodų poj savo 
šinkuotojas, kurį davatkos vadi
na dvasios vadu, rašo savo įspū
džius iš kelionės į visų juodvar
nių suvažiavimą, kurį jiė vadi-' 
na Eucharistiniu'Kongresu Du
bline. Pradeda 1

O sėkmingiausia kova bus, jei revoliuciniai ‘(Jcįr.binįnkai 
-susirūpins'labiau stiprinti bedirbu tarybas, o kur jų nė
ra—organizuęti. ' ' r ' ' ’ 1 ! ■r 1 ■ ’ '

Podraug reikią beatyąngįai kovoti ir šų Cox’o lūmėjais, 
sociąlįstąįs ip mųątęjįęęįąjs, kąfcėįp. ręjpią’kąpjįtįlisjt^. b$į, 
no žinprųą, ppisįdedpn įrįę ųiųĮkinipię-, bfo
darbių ir aūtrą.ųkimo jų nųę tikrosios kovos uz savo re.it 
kalus.

A. Ai'bačausfcui, ' Minersville, 
Pa.—Draugo rašinį apie kuni
gus peržiurėjom. Tiks. Spaus- 
dinsim prie pirmos progos.

Gatvės Piliečiui.—Taip, dien
raščiui reikalinga satyros ir ge- 

Drg. J. Hicks, sekretorius' ro humoro, bet draugo prisiųsti 
Ex-kareivių Lygos (Toronte) ; juokai persilpni. Nepasinaudo- 

sim.
Užušilių Julijai, Chicago, III.

pat. Kviete* delegatus,: Bedaiy 
bių Tarybos narius Centralinio 

fKomiteto, kad jie pasirūpin- 
fų. 'išrinkimų, ' vie*no bedarbio ■ 
-delegato ' vykimui į Sovietų* 
Sąjungą F.S.U. lėšomis. ■

Konferencijos biznio komi- Hooverį; delegatai atsistoda- 
tetąs po savo posėdžio grįžta mi bąlsavo prieš Hooverį ir už 
į darbą. Pirmininkąs pirmai 
sesijai išrenkamas Naujosios 
Škotijos mąinįerių yądas, drg. 
Machacliu. Delnų plojimas! 
f Drg;. Geo. - Winslade

i bendrą pranešimą

! telegramą Hooveriui ir infor- III.—Straipsnelį prie progos įdė- 
muotų spaudoj.

Turinys: Ex-kareivių ir dar
bininkų organizacijų delega
tai, susirinkę Ottawoj, kad pa-j 
gerinti darbininkų sąlygas, vi-j 

'si pasmerkiame tave už tavoj 
brutališką ir kruviną pasielgi-j 
mą su ex-kareiviais Washing
tone ir laikome tave atsako- 
mingu už mirtis tų kovingų 
darbininkų ir paliktas jų naš
les ir našlaičius; smerkiame už j 
tavo bruta.linį ir.kruviną nužu
dymą jūsų karo didvyrių.

Rezoliucija- priimta su di- 
■ džiausiu entuziazmu griaus
mingu delnų plojimu ir kerš
tingu šauksmu prieš žudytoją

vardu. Draugas 
tnumpaią bruožais pažymėjo 
esančią padėtį darbininkų ir 
Valstiečių, bedarbių ir dirban
čiųjų. Taip pat aiškiai įrodė 
tų sąlygų blogėjimą.

> Kapitalistų bfensyva prieš 
darbininkų klasę buvo naudo-> 
jąma įvairiais būdais. Poli
cijos brutališkumas pasiekė ne
matytą žiaurumą. RCMP, de
portacijos kalinimai, kankini-

rezoliuciją.
Sesija uždaroma pietums; 

antra sesija 1:30‘ vai. po pietų.
Popietinėj sesijoj buvo dis

kusijos del raporto draugo 
Winslade. • Diskusijas atidarė 
drg. J. Litterick, WUL. sekre
tores, pažymėdamas skirtu
mą tarpe Darbininkų -Ekono
minės Konferencijos ir impe
rialistų ekonominės konf. lai
kančių savo susirinkimus Ot
tawoj. Abi konferencijos pla
nuoja --performavimus. Abi 
konferencijos jieško būdų ir 
kelių išeiti i prie savo uždavi
nių.’ • Irtiper. ekonominė kon
ferencija planuoją' karą prieš 
darbininkus, prieš Sovietų Są- si.

Reikalingas Chorvedis
Aido Choras, plačiai veikia 

proletmeno darbe ir yra Arrie- 
rikos Lietuvių Proletarų Meno * 
Sąjungos nariu. Pradedant šį 

I rudeninį veikimą, yra reikalin
gas Aido Chorui mokytojas- 
chnfvėdis. n liuris 1 iVįtuvių 
vyras ar moteris galite mokint 
dhorą ir eša.te kompėtentiŠkas, 
norėtumėte apsigyventi Det
roite,' atsikreipkite’ laiškais 
žemiaus paduotu antrašu. Apie 
išlygas suteiksime daugiau pa
aiškinimų per laiškus.

Aido Choro Kom. Sekretorė, 
Lillian Liutviniytė,

7749 CabąlAn Avė., ' 
" Detroit, Mich.

Meksikos Alkanu Bedarbiu 
Maršavimas Rugs. Mėnesį

MEXICO CITY. — Čia 
baigėsi bedarbių kongresas. 
Nutarta ruošti alkanųjų 
mąršąvimas prie vąldžios 
rūmų ir reikalauti parla
mento bedarbiams pašalpos. 
Maršavimąs bus iš visos ša
lies ir įvyks rugsėjo mėne-



Kaip Kiti Žiūri į Mus

Tau Paslaptį Atskleis

rimuose imR. Mizara

Raudona Enciklika

eilėraščiai dabar

dar

Bet tik tu į miestą ten išeiki, 
Kada tylusis vakaras užeis, 
O tu ten daug paslapčių matysi 
Tylusis vakaras vįską atskleis.

jie pasirengę pa 
rašytus prieš ke

Tu ten išvysi, kas kelia puotas, 
Nors tu jų prie darbo neregėjai 
Tu tik suprasi, kas turtus del jų 
Sunkiausiai bedirbdamas, sudėjo.

Mielas nuvargintas darbininke, 
Kodėl tu kartais taip bailiai žvalgais 
Argi mes tau taip baisūs išrodom, 
Ar neaišku, kokiais einam keliais?

Gal sukruvintus veidus išvydęs, 
Nesuprasdamas tikslo, sau mąstai: 
Už ką jie ten savo kraują lieja, 
Kam jie kovoja, kokie jų tikslai?

Pirmai Rugpjūčio

Gal tau keistai kartais išrodo, 
Kada tu mus tankiai gatvėj matai 
Pulkais, eilėse drąsiai maršuojant, 
Iškėlus raudoną ženklą augštai ?

Mielas nuvargintas darbininke, 
Juk tu savo vargus gerai žinai. 
O tokių vargdienėlių, kaip ir tu, 
Pasauly randas ne vienAs—šimtai

Netinkamos ir Žalingos Operetės

Turim partiją, vadovus— 
Jūsų darbas neis per niek 
Kur neeiqi, ką neveiki— 
Vi'sad priešui kailį pliek!

Supratęs tu, kur dingota tas viskas, 
Ką darbininkai tik pagamino. 
Suprasi ir mūsų kovos tikslą, 
O priešui geisi tik kulką švino.

Jonyla

mo 
sim-

Grįžtant prie maršruto, dar 
reikia pastebėti, kad šitas 
maršrutas bus ne koks akade-r 
miškas prelekcijų sakymas, 
bet labiausia, tai praktiško veū- 
kimo nurodymas. Tai bus du
rų išvertimas išėjimui iš se
nųjų buržuazinių tradicijų.

Norwoode draugė šalinaitė 
bus rugpjūčio 17 dieną. Te
nai draugai ruošiasi prie pa
sitikimo šių prelekcijų ir 
bilizuoja savus narius -ir 
patikus.

Apie meną abelnai, o 
labiau apie muziką, taip labai 
didelė yra stoka žinojinto mū
sų judėjime, 
ka žinojimo 
muziką,, kuri 
Šio maršruto

Dvi savaitės tam atgal New Yorke buvo 
poetų vakaras. 
r Ateivių Gyni- 
spaudoj garsin- 
Mes, lietuviai

Dar didesnė sto- 
apie proletarinę 
dar tik kuriasi, 

yra užduotis su
pažindinti su šiuo klausimu 
mūsų visuomenę.

Valstybėj “švento” Vatikano, 
Kur “dievo konsulas” gyvena, 

“Neklaidingu” save skelbias,
Kristaus vietininku vadinas, 
Ir jo “mokslą” gerai žinąs. 

Už pinigus jis “dievui” meldžias—
Karalius Romos katalikų,'
Bet tikras priešas' darbininkų.

Ištikimai buožėm tarnauja.
Jo darbas tai mulkinti žmonės,
Besiūlant jiems dangiškas malones. 

O pats ulioja ir lėbauja.
Jo pastangos vis neuždyką,
Išleido svietan encikliką, 

Šaukia kovon prieš komunizmą;
Visas davatkas ragina stot,
Melstis, prieš bolševikus kovot, 

Bet visuomet remti fašizmą.
Kaip šunies kaukiančio balso,
Darbininkai jo nebeklauso—

Tikro tarno kapitalistų.
Mes jį perdaug gerai pažįstam,
Nebetikim tiem jo išmislam,

Nors jis bešaukdamas patruktų.
Jau darbininkai susiprato,
Perdaug šunybių, skriaudų mato, 

Kovoj jie laisvi pasidaro.
Papa rašo “cikliką” naują,
Raudoną, kaip darbininkų kraujas, 

Per papos pastangas pralietas.
Ir ta valanda jam baisi bus,
Kai vargšai encikliką skaitys, 

Encikliką savo paskutinę,
Kada proletariato galia
Nušluos visą juodvarnių gaują 

Banga kovos revoliucinės.
Rl. Svyrūnėlis

Tūli -j žmonės (pruseikr 
žinoma, tatai bandė ir tebebando iš

Pajėgas Į Rinkimus
Ei, draugai, sujungkito galią 
Centus, .darbą ir balsus;
Užu savo teises, dalį— 
Pajėgas į rinkimus!

Man rūpi 
mis apie tai, kaip į 
jungos draugai. Jie 
niom galybėm įvairių 
ja ne tik su naminiu 
ir Lietuvos reikalais daug dirba ir mus mo
ka atydžiai pasekti ir visą eilę patarimų, 
kritikos, pamokų suteikti.

Nekalbėsiu čia apie tokius draugus, kaip 
dd. Angarietį ir Kapsuką, kuriedu atydžiai 
seka mūs veikimą, vyriausiai jo politinį tu
rinį. Paimsim daugiau į dailiąją literatūrą 
įsimetusius darbuotojus, kaip d.d. žalionį 
ir Varnėną. ,

Turėjome keletą plačių pasitarimų, kur 
dalyvavo, be minėtųjų ir kitų draugų, Jura 
Jūratė ir O.’ šmeigauskaitė. Jie nori iš ma
nęs platesnių žinių apie mūs, amerikiečių, 
dailiosios raštijos darbininkiškus kūrėjus.

—Suteikit mums žinių apie amerikiečius 
poetus,—reikalauja manęs. • '

Toliau klausia; Kas tas? Kas tas? Kas 
tas? Ką dirba St. Butkus? Ką dirba ir kaip 
gyvena Buolio Sūnus? Jordus Aris? Kas tie 
kanadiškiai rašytojai ? Kuo užsiima J. Mi- 
koduks? Kas ta šalinaitė, Retikevičiutė ? Ką 
jie dirba? Jų socialė padėtis? Per kuriuos 
vartus tas ir tas atėjo į mūs judėjimą?

Kaip matote, visa eilė klausimų. Iš pavir
šiaus, <^ie neišrodo svarbūs ir įdomūs, bet 
eigoj diskusijų paaiškėjo tų klausimų svar
ba neįkainuojama.

Štai vienas ir kitas draugas pareiškia, kad 
jis turi išsikirpęs iš “Laisvės” visas, tilpusias 
laike pastarųjų kelių metų eilutes St. But
kaus, Jordus Ario, Buolio Sūnaus ir kitų. 
Jie turi išsikirpę ištisas apysakaites įvairių 
mūs autorių. Jie sėdasi, skaito ir daro aky
lius palyginimus.

Draugai sako man:
—St. Butkus pastaruoju laiku gerokai pa

žengė pirmyn eiliavime.
Jie klausia manęs:
—Kur gyvena, ką dirba Buolio Sūnus?
Pasakau.
—Buolio Sūnus pastaruoju laiku techniš

kai eilėraščių rašyme padarė žymią pirmyn- 
žangą, bet ideologiniai jo 
sumenkėjo.

Savo pasakytnui įrodyti 
imti Buolio Sūnaus raštus, 
liūs metus ir dabari

Tą patį jie pasirengę padaryti su kiekvie
nu kitu mūs poetu, kurio raštai telpa bolše
vikiškoj spaudoj. ■ ;

Jie pataria mums atydžiai sekti mūs .po
etus. Betarpiškai nurodyti jų raštuose ap
sireiškiančius trūkumus. Betarpiškai plėsti 
draugišką bolševikišką savikritiką.

Patyrę, kad Jordus Aris nuėjo su renega-r 
tais, jie sako: tuščia viltis jį taisyti, Buolio 
Sūnus, jų manymu, reikia kritikuoti: drau
giškai, gražiai išrodinėti nedateklius. Jie 
patys pasirengę tai daryti per “Priekalą” ir, 
prie progos, mūs spaudoj. ,Jie tai darė. 
Jie tai darys. Jų manymu, mes privalome 
kiekvieną bepradedantį darbininką rašinėti 
eilėraščius ar tai prozą, atydžiai sekti ir 
traukti į revoliucinių darbininkų rašytojų 
tarpą. Kad tą darbą pastačius ant tinka
mesnės augštumos, jie pataria mums organi
zuoti darbininkiškų rašytojų kadrus-ratę- 
lius. • Įtraukti platesnes mases ’ draugų ir 
draugių. Tik tuo būdu, Maskvos draugai 
mano, mes galėsim išlyginti tas spragas, ku
rios apsireiškia mūs literatiniam fronte.

Neabejoju, kad kiekvienas draugas su ta 
mintimi f sutiks.

darbi- 
bėdos.

Veikalas parodo, 
“daktarai'’ šį “li
gi tik todėl, kad

Pas mus, tarpe lietuvių darbininkų Ameri
koje, apsireiškia stoka tam tikro akylumo, 
apsidairinėjimo ir pernagrinėjimo to, ką mes 
darome. Politiniu terminu pasakius, stoka 
rįmtos ir visapusės savikritikos. Kalbu, ži
noma,. iš prityrimo, paimkim tą nedidelį 
būrelį mūs eilėraščių rašytojų ir kitų drau
gų, besisukančių aplink mūs Meno Skyrių. 
Dažnai jame telpa gerų kūrinėlių; dažnai 
pasirodo labai silpnų, kaip idejinai, taip ir 
technikiniai. Bet tas viskas * dažniausiai 
praeina be mažiausios pastabėlės. Neišmo
kome ir, regis, nesimokiname, kaip'th viską 
visapusiai suvirškinti, padaryti iš to atatin
kamas išvadas, be kurių vargiai begu galime 
tikėtis pataisyti įvairius nukrypimus. Tie
sa, daug kas iš mūs esame perdaug užimti 
“gyvais” klausimais ir darbais. Dirbame 
organizacijose, rašome laikraščiams. Dir
bame ir dirbame! Bet gyvenimas rodo, kad 
tas darbas, jei nebus visapusiai gerai atlik
tas, neneš naudos. Dažnai jis duos net ža-

Tavo balsas, tavo centas 
Reiškia mirtį priešui tavo! 
Kuris nuo pat kūdikystės— 
Sunkė sultis, tav’ kamavo!
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Atsilygink jam už tai!
Kelk audringą prieš jį kovą! 
Stok karžygiu į rinkimus, 
Mesk nuo sprando tą prajovą!
Ei, draugai, gaišuot nelaikąs! 
Priešas rengia mums kapus! 
Ar suaugęs, ar dar vaikas— 
Prie darbų į rinkimus!

Palanta

Maskvos draugai !jaū: suteikė eilę abipu
sės atnerifciečių rašytojų kūrinėlių kritikos 
Be kitų, jie kritikavo iii Buolio Sūnų,, ir ki
tus mūs poetus 
niai) 
naudoti saviems tikslams: patys' nepakęs- 
dami kritikos, jie bando kritikuojamus as
menis padaryti “kankiniais”, “neteisingai 
užpultais”, etc. 1

Silpnadvasis arba tas, kuriam nerūpi pa
tapomas tikruoju proletariniu rašytoju ar 
poetu, be abejo, gali “susigraudinti”, pabūg
ti kritikos ir mesti rašęs arba trauktis iš re
voliucinių rašytojų eilių pas renegatus. Bet 
darbininkas, imąs pakėlimu proletarinio me
no, proletarinės poezijos ir beletristikos ant 
augštesnio laipsnio; darbininkas, suprantąs, 
kad rimta kritika jam ir daugeliui kitų dar
bininkų padės, bet nepakenks, tik pasvei
kins tuos, kurie kritikuoja, ir pasipiktins tais, 
kurie iš to bando žvejotiš silpnadvasių. Pa
galbius, kuris, neišlaikydamas rimtos kriti
kos, pabėga iš: mūs įeilių, nesudaro revdliuci- 
niam darbininkų judėjimui ir nuostolių, ka
dangi, . tokio buvimas, judėjime bus tik lai
kinas.

pasidalinti su draugais minti
nius žiūri Sovietų Są- 
taipgi. užsiėmę devy- 
darbų. Betgi jie spė- 
gyvenimu eiti, bet dar

So. Bostone Laisvės Choras 
ruošia prelekcijas rugpjūčio 
25 dieną, Lietuvių Kliubo sve
tainėje, 376 Broadway, Soi. 
Boston, Mass., 8 vai. vakare.

Draugai ir draugės ruošiasi 
prie šių prelekcijų. Bostonas 
yra didelė mūsų judėjimo ko
lonija. čia reikalinga dar 
geriau išvystyti mūsų judėji
mą. Gerai vedamas meno 
darbas gali padėti ir išvystyti 
mūsų judėjimui naujų jėgų.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Mūsų maršrutui laikas jau 
atbėgo. Pirmadienį, rugpjū
čio 15 dieną draugė Šalinaitė 
duos pirmą prelekciją apie 
proletarinę muziką. Prelek- 
cija. įvyks Lietuvių svetainėj, 
29 Endicott St., Worcester, 
Mass.

Reik pasakyt, kad mūs dd. 
į meninin. neįvertina prelekcijų 
svarbumą taip, kaip ' ‘ reiKia, 
šiuo maršrutu mes bandome 
įvykinti gyveniman bent dalį 
tų mūsų pasibrėžimų, kuriuos 
Meno' Sąjungos suvažiavimds 
nutarė. Prelekcijos apie mūsų 

’proletarinę kūrybą, geriau są* 
kant, tai bandymai įžengti į 
proletarinę kūrybą, yra žing
snis pirmyn mūsų meno veiki
me. ■ • Mi

šios prelekcijos yra pirmas 
bandymas pravesti mūsų tauriu 
mus gyveniman. Mes labai 
daug kartų kalbėjome ir tarė
me, kad atmetame buržuazi
nį meną, bet praktikoje tas 
nebuvo padaryta. Šio marš
ruto vyriausia yra % pareiga, 
kad pasukti mūsų chorus tik
ram proletarinio meno darbui. 
Šiame maršrute praktiškai bus 
nurodoma, kaip reikia atsisa
kyti nuo senųjų mūsų nepas
lankumo buržuazinių tradici
jų ir imtis naujų darbų 

jtis darbo už revoliucinių dai- 
Į nų ir vaidinimų. Paskiaus, 
• kaip patraukti į revoliucinį 
;meno veikimą mūsų chorai ir 
jų nariai.

Vienok reikia pasakyti, kad 
mūsų chorai ir jų vadovau
janti draugai šį darbą negana 
įvertina. Mes dar negavome 

i iš visų chorų pranešimų, ku
riems rašėme apie šį prelek
cijų maršrutą. Toks apsilei
dimas negalima pakęsti mūsų 
organizacijose. Draugai, tu
rite veikti kaipo organizuqti 
darbininkai, j t ■ ..

Jei kuriose vietose negali
ma surengti prelekcijos, jei 
nėra, pinigų išlaidų padengi
mui, tai reikalinga greitai pra- 
nešti. Negalėjimas suruošti 
prelekcijų, tai dar neturi bai
gtis tylėjimu.

Tuo klausimu rašyta ir II 
Apskričio valdybai. Bet nuo 
jų atsakyma dar nėra. Kaip 
tokie draugai gali stoti orgą^ 
nizacijos priešakyje, jei jie ne
gali nei į laišką atsakyti. Mes 
raginame mūsų chorų narius 
kelti tokį ištižimą viešumon... 
Reikia pastatyt draugus į atsa- 
komingas vietas tokius, kurie 
eitų savo pareigas. .

Nelabai senai buvo vaidinama (keli me
tai dvgal) mūsų scenoj operetė “Consilium 
Faculcatis”. Tai vieno veiksmo operetė. 
Muzika M. Petrausko.

Šiame veikale eina kalba apie vieno po
no pilvą, kaip jisai, prisivalgęs, serga. Sa
kytum, kad šiame veikale pajuokiama bur- 
žujus-pilvūzasl Bet juoko veik nėra, nes 
dalykas nėra natūralūs. Jei jau buržujai 
taip visi sirgtų prisivalgę, tai nereikėtų nei 
kovoti prieš juos.

Be to, jei būtų parodyta veikale, kad bur
žujus net serga iš persivalgymo, 
ninkai badauja, tai dar būtų pūsė 
Bet nieko panašaus nėra, 
kad paskiaus keli netikri 
gonį” imasi “gydyti” ir 
jiems' reikėjo atsilankyti su kitais reikalais.

šitokiu laiku,; kbomet mijionai darbininkų 
be darbo, badauja, vaidinti apie kokio’ iš
tižėlio pilvą, darbininkų parengime, vięai 
negalima. Veikale veikia ponai, ponaičiai, ir 
jų tarnai. Ideologiniai veikalas pilniausias 
buržuazijos kūrinys.

Sovietų Sąjungos draugai, turį laimės gy
venti ten, kur proletarinis menas, dėka dar
bininkų laimėjimams, plečiamas jau per 
penkiolika metų, tik aišku, yra visa galva 
augštesni už mus. Todėl mes turime pasi
džiaugti jų susidomėjimu amerikiečių prole
tarinių menininkų kūryba ir veikimu. Lai 
jie nurodo mums netikslumus ir klaidas mūs 
raštuose. Mes, iš savo pusės, suprantama, 
privalome ne tik draugiškai tai priimti, bet 
mokintis, dabojant, kad nepakartotum jau 
nurodytų ir vengtum naujų klaidų savo kū-

Dviejų veiksmų operetė. Joje veikia tik 
tai trys asmenys. Šioje operetėje Adomas 
ir Jieva yra darbininkai, praščiokai. Bet 
todėl yra pask’aus Grafas, kuris veda Ado
mą ir Jieva į rojų.

Visa kalba eina, ginčijasi, barasi, vaidija
si Adomas ir Jieva, kad moteris kalta už 
visus darbininkų vargus, o vyrai tinginiai 
Adomas ir dainuoja, kad

“‘Stebuklai būtų didžiausi, 
Kad vyras barnį laimėtų. 
Tau kaut;s per visą dieną— 
Ir nedrįsk jai prieštarauti”.

Visame veikalėlyje eina barniai tarpe dar
bininkų šeimynos. Vargus, bėdas jiė meta 
ne ant klasinio priešo, bet ant vienas kito. 
Nemato jokių draugijinių priežasčių, kurios 
klasinėj draugijoj yra. Bet labai žalingai 
ir tiksliai pravesta, kad viso blogumo prie
žastimi yra moteris. Vadinasi, skleidžiama 
tarpe vyrų ir moterų kova.

Paskiau ateina Grafas, šitas Grafas par
siveda šiuos darbin’nkus į savo palocių ir 
prižada “amžiną rojų”, jei tik šitie darbi
ninkai' (Adomas ir Jieva) išlaikys Grafo rei- 
kalavitoą ir' neliėš jiems uždrausto vaisiaus. 

> Bet čia Jieva, kaipo viso blogo kaltininkė, 
neišlaiko ’ šaVo prižadą. Jinai prikalba 
Adomą, kad jisai jai parodytų “uždraustą 
padėlį”. / :

Vėliaus ateina vėl Grafas. Randa, kad 
Adomas ir Jieva negalėjo išlaikyti savo pri
žadą. Tad jiem lieka niekas daugiau, kaip 
tik vėl tas pats skurdas ii* vargingas gyve
nimas. Iš palocių juos išvaro.

Taip veikalėlis baigiasi. Reiškia, darbi
ninkai buvo Skurdžiais ir turi pasilikti.

Vaidinant šitokį veikalėlį galima padaryti 
labai daug žalos, nes jame labai bjauri, 
kvaila skleidžiama propaganda prieš darbi
ninkus.1 Jame parodoma: 1) Kad vargo 
priežastimi yra moteris ir žmonių prigimta 
silpnybė. 2) Darbininkų laimė gali pri
klausyti tik nuo ponų malonės. 3) Darbi
ninkai turi skursti ir vargti, nes jiem likimas 
neleidžia pakilti į palocius. 4) Vieton kla
sinės kovos, skleidžiama kova tarpe vyrų ir 
moterų.'' ' ■ •' \ ; •/. -> .

Švinta, brėkšta kovos- rytas, 
Pilnas planas padarytas.
Eina, bilda kovon masės, 
Demonstruoja darbo klasės.
Maršai gatvėm—pildos aikštė, 
Kyla priešui skaudi rykštė.
Aplink “standą” daros ratas, 
Arčiau telkias proletaras.
Kalba garsiai komunaras, 

Ijlaros naujas kovai baras: 
šalin karas, šalin; badas! 
Kompartija—mūsų vadas.
“Sovietų apgint tėvynę!” s z( 
Visur obalsiai patvinę.
Ir del bedarbių apdraudos ■ s 
Kovosim mes be atvangos.
O prieš poną kapitalą---- —
čionai kalam mes jam galą: ’
šalin valdžią teVoristų, 
Valio kovai komunistų!
Ex-kareiviam duoti bonus
Mes priversim riebius ponus.
'ūžia-baubia visa minia, 
Jei kas Hooverį sumini.
O ir Tarnas gauna vėjo: 
Jis fašistų priperėjo.
Kompartija šauk’ bedalį: 
Reikia tverti naują šalį, 
šalin eina senas svietas, 
Jojo vietą ims Sovietas.

> ' ' i Jaunutis

suruoštas L v. proletarinių 
Ruošėjais buvo John Reedo 
mo Taryba.- Tiesa, vakaras 
tas nedaug, bet jis įvyko, 
darbininkai, tąjį vakarą, kaip daug kitų pa
našių parengimų, pramiegojome. Ne tik ne
dalyvavome pačioj programoj su eilėraščiais, 
bet ir pačių klausovų tarpe, kiek patėmijau, 
tebuvę tik du su šitų žodžių rašytoju.

O vakaras buvo įdomus ir reikšniingas. 
Tai pirmas tokis vakaras New Yorke. Kiek
vienos tautos rašytojai turėjo teisę skaityti 
savo kalboj (arba angliškam vertime) bent 
porą revoliucinių eilėraščių.

Truputį pavėlinau nueiti, bet girdėjau 
skaitant revoliucines eiles visoj eilėj kalbų : 
vengrų, žydų, ukrainiečių, rusų, vokiečių ir 
chiniečių. Kai-kurie eilėraščiai buvo skąi- 
tomi ir angliškai, greta originalės kalbos. 
Klausytojuose tas viskas paliko nepaprastai 
gilų įspūdį.

Charakteringos vienos eilės buvo žydų po
etų (vertime), pav. apie Empire State Buil- 
dingą; ukrainiečių—iš Pa. mainierių gyve
nimo, etc., etc.

Jei būtum nepramiegoję, būtum galėję ir 
mes, lietuvių kalboj, perstatyti bent porą 
geresnių eilėraščių. Galima buvo net ir ver
timai pagaminti.

Kitu syk turėtum tuo labiau susirūpinti. O 
tokių vakarų, be abejo, dar bus ne vienas.

R. M.

; šitokie veikalai nieku b6dū negalima Vai 
dinti mūsų scenoj. ’s IĮ , .

1 i f f < 1

“Consilium Facultatis”

šioje vietoje mes padarysime peržvalgą 
ir duosime bent trumpos kritikos toms ope
retėms, kurios mūsų judėjime buvo vaidina
mos seniau, o kai kada dar ir dabar jos 
vaidinamos mūsų scenoj. Jei jau nevaidina
ma, tai yra dar pageidavimo jas vaidinti.

Tankiai draugai klausia, kodėl šita, arba 
kita operetė' arba veikalėlis niūsų scenai ne
tinka. Tad šiuo lašinėliu į tai atsakome.
. Be to, draugai kartais nusiskundžia, kad 
nėra kas vaidinti, kad mes neišleidžiame ga- 
pa veikalų ir operečių, šiame reikale Meno 
Sąjungos Centras pasirengęs gelbėti drau
gams gauti bei sudaryti tinkamus veikalė
lius. Vienok negalima pateisinti, kad del 
trūkumo veikalų mūsų’ parengimuose būtų 
vaidinami žalingi veikalai.

“Adomas Ir Jieva”

• i . ' '' ' ''
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BALTIMORE, MD

PRANEŠIMAI Iš KITUR

WILKES-BARRE k SCRANTON APIELINKEJE
RENGIA LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 12 APSKRITYS

PHILADELPHIA

Nedčlioj, 28 R ugpjučio-A u g,, 1932Laisves1

Sekr. B. E. S VAL. RYTEVALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA. PRASIDĖS 10-tą

(191-192)

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

Philadelphijos Apielinkeje 4 d. Rugsėjo 1932
RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Porter 3789

VYTAUTO PARKE

Gera Orkestrą Grieš Šokiams

Pradžia 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Nakties

Philadelphia piknikas,

ROUND TRIP

KAROLIS POŽĖLA 
lietuvių čampijonas

Rengėjai.
(192-193)

pusantros mylios 
Avę.,, ‘

BRITAIN, CONN

HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILA

Kurie, negalite pa^i-j 
•bedarbiai, privalote per su-

darbininkų konferencijos 
Nariai, kurie galite, pasi- 
užsimokėti narines mokes- 
jau paskirtas laikas pasi-

i. Galima važiuoti ir Roosėvelto bi^ 
po dešinei į kelią No. 513 ir važiuokit 4 mylia;

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Ave» 
YORKE

galėtume gerus, ir tinkamus 
draugus nominuoti į mūsų <įr- 
ganizacijos vadovybę.

Kuopos KoreSp.

tysite 
toriui 
narių

28 d. rugpjūčio (Aug.), 
110 State St., Wilmerding, 
nariai dalyvaukite šiame 
susirinkime.

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

ALDLD. 7
18 d. rugpj., 
Lagūną, 1520

Užkviečia TDA.
(190-192)

, Visa, prpgrama 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.

Brooklyn© Aido Choro Merginų Sekstetas

Sekantis ALDLD. 
susirinkimas įvyks 
rugsėjo, Lietuvių 
Visi nariai turime 
šiame susirinkime.' 
me susirinkime jau 
nacijos i ALDLD. Centro Ko
mitetą. Tai, kaip matote, su
sirinkimas bus labai svarbus. 
Nuo Centro Komiteto labai 
daug priklauso, todėl visi da
lyvaukime susirinkime, kad

del organi- 
kliubų rin- 
Tokie kliu- 
Komunistų 

labai daug. Laike

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarptautinio Darbininkų ■ 

Apsigynimo 9 kp. susirinkimas bus 
pirmadienį, rugpjūčio 15 d., 8 vai.1 
vakare, Rusų name, 995 N. 5th St.1 
Visi nariai ir narės, malonėkite bū-1 
tinai dalyvauti, nes yra labai svar-! 
bių reikalų aptarti. Taipgi lankysis 
naujas diątrikto organizatorius, ir 
duos raportą apie politinių kalinių 
stovį ir vedamas bylas. Visi į susi- i 
rinkimą ir naujų, narių atšiveskite.1

Sekretorė Potiene. i 
(191-192) -

kp. susirinkimas įvyks 
8 vai. vakare, pas K. 
Pennsylvania Ave. Vi

si nariai būtinai turi dalyvauti šia
me susirinkime, nes turime nominuo
ti Centro Pild. Komiteto narius se
kamiems metams. Draugai, dabar 
jūsų pareiga dalyvauti būtiniausiai 
nominacijose į augščiausią mūsų or
ganizacijos įstaigą.

Sekr. S .Rusaitis.
(192-193)

WILMERDING, PA.
Visiem Lietuvos Sūnų D-jos Nariam 

tikimės, kad savo , Kaip yra nutarta šaukti nepapras- 
Tai labai susirinkimą reikale vienijimosi su 

Augščiausia Prieglauda Lietuvių Am
erikoje, tai tasai susirinkimas įvyks 
nedėlioję, 
svetainėje 

Visi

NEWARK, N. J.
Tarpt. Darb. Apsigynimo Newarko 

sekcijos piknikas nedėlioj , rugpj. 
(Aug.) .14 d., 10 vai. iš ryto, ant 
Tynchyshyn farmoš, 336 Burnett 
Avė., Union, N. J. Bus gera pro
grama: šokiai ir kitoki, įvairūs pa- 
marginimai, grieš tarptaUpŠkute šo
kius Charles Lavečko bęnas., Bus vj- 
sokios rūšies užkandžių ir gėrimų. 
Atsilankykite kuo skaitlingiausiai. 
Įžanga 20 centų ■

KELRODIS; Iš Irvįngtono Centro 
paimti Vaux Hali busą ir išlipti ant 
Bumett Avė., Union, N. J. Tenai 
bus

HILLSIDE, N. J.
ALDLD. 200 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 14 rugpjūčio (Aug.), pra
sidės 9. vai. ryte, po num. 61 Har
vard Ave. Draugai ir drauges, ma
lonėkite visi susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų apkalbėjimui. Taipgi 
nepamirškite sugrąžinti laimėjimo 
knygutes, kurias turėjote paėmę pla
tinimui

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 autom’obiliais 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 kelių No. 518 apie 

’ aru iki South Laiigfrorne ir sukit į Bellevue 
pikniką.

EASTON, PA.
ALDLD. 13 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 14 d. rugpjūčio, Easton 
Baking Co. svetainėje, 34 N. 7th St., 
Easton, Pa., 3 vai. po pietų. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes su
sirinkimas bus svarbus, bus nomina
cijos į Centro Komitetą ir kiti svar
būs klausimai, kaip tai, rinkimų 
kampanija, mūsų organizacijos rei
kalai ir 1.1., svarstoma. Visi būki
te. Nauji nariai yra kviečiami at
eiti ir įstoti j jnūsų apšvietos drau
giją.

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

Lietuvių Kliubo salėj, 382 Queens St. 
Bus ALDLD.'162 kp. ir KDAL. 45 
kp. svarbus mėnesinis susirinkimas. 
Nariai dalyvaukime visi, -nes bus 
daug svarbių kuopos reikalų aptarti. 
Taipgi delegatai išduos raportus iš 
buvusios 
Ottawoj. 
stengkite 
tis. Nes 
baigė. Mes atidėliojimais mokesčių 
apsunkinam centrą, kąip finansiniai 
taip ir darbais 
mokėti 
sirinkimą pranešti valdybai.

Kp. Sekr. J .S.
(191-192)

HOURLY 
EXPRH8S 
SERVICE

BALTIMORE . 
BOSTON ____
WASHINGTON 
RICHMOND 
PITTSBURGH 
DETROIT ______________ 13.50
CHICAGO _______ ._______ 17.00
ALBANY and TROY______ 4.00

ROUND TRIP __________ 5.00
KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintą?

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St., CHickering 4-1600

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimoa ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E

Visoms Organizacijoms ir 
Skaitytojams

Komunistų Partijos distrikto 3 su
važiavimas prasidės rugpj. 13 dieną, 
šis suvažiavimas 1 nepaprastai yra 
svarbus. Viena, kad Komunistų Par-t 
tija turi pereiti į naujas metodas vei
kimo, ypatingai organizavime dirb
tuvėse darbininkų; kita, mobilizavi
mas darbininkų kovai prieš badą, 
prieš imperialistinį karą. Kad sėk
mingiau įvykinus gyvenimai! K. P. 
rezoliuciją, yra šaukiama visų veik
lesnių draugų ir darbininkiškų orga
nizacijų atstovai arba valdybos da
lyvauti, rugpj. 12 d., 7:30 vai. vak., 
1208 Taške St. Tame vakare kalbės 
drg. Weinstone K. P. Centro Komi
teto narys. Jis kalbės apie bedarbę 
ir Daily Worker padėtį. Tad yra 
kviečiama visos darbininkiškos orga
nizacijos dalyvauti minėtame susi
rinkime.

• -Čita organizacija visuomet 
^pėmia darbininkų kovas ir Ko
munistų Parti j 
rė. parsitraukti 400 
apie Komunistų Partijos rin
kinius. Apkalbėjus klausimą, 
nutarta 100 knygelių platinti 
anglų kalba, o 300 lietuvių. 
Šias knygeles reikės gerai iš
dalinti darbininkams.

Gauta kortelės 
žavimo darbininkų 
kimų kampanijai, 
bai gali pagelbėti 
Partijai 
rinkimo parašų jie gali gerai 
darbuotis. Paskiaus reikalin
ga vesti agitaciją, ruošti dis
kusijos apie rinkimus ir aiš
kinti darbininkams, už ką jie 
turi balsuoti.

Draugai priėmė šį pakvieti
mą ir pasižadėjo veikti. Dar 
nežinome, ar galėsime suorga
nizuoti tokį kliubą, ar rasis 
gana šalininkų, bet draugai 
pasižadėjo veikti, kad pagel
bėti padėti Komunistų Parti
jos kandidatus Maryland vals
tijoj ant baloto. Mes visi tu
rime veikti, kad draugai Fos- 
tėris ir Fordas gautų kuo dau
giausia balsų. Jų laimėjimas, 
tai darbininkų laimėjimas.

25 kuopos
5 dieną 

svetainėje.
dalyvauti 
Sekančia- 
bus nomi-

Vietinė Amerikos L. Darb. 
LD. 25 kuopa laikė savo mė
nesinį susirinkimą 8 dieną 
rugpjūčio. Draugų atsilankė 
nelabai didelis būrelis. Kad 
draugai nesilanko į susirinki
mus skaitlingai, tai yra ne
paisoma organizacijos reikalai.

Vienok galima pasakyt, kad 
pasibrėžta atlikti gana svar
bių darbų.

Pagelba vietinės TDA. kuo
pos yra rengiamos prakalbos 
15 dieną rugpjūčio protestui 
prieš pies bilių. Kalbės drau
gas A. Bimba. Taip pat drau
gas Bimba kalbės ir TDA. kp. 
piknike, kuris įvyks 14 dieną 
rugpjūčio.

ALDLD. 25 kuopa rengia 
pikniką rugpjūčio 21 dieną, 
Matulionio ūkyje, šiame pik
nike dalyvaus svečių iš Phila- 
delphijos. Draugas Zaldokas 
pasakys prakalbą. Taip pat 
bus ristikai. Risis J. Bagočius 
su P. Kučenski.

Visi draugai dalyvaukite 
šiame piknike ir kalbinkite ki
tus draugus jame dalyvauti.

Šio mėnesio 19 ir 20 dienas 
rtiūsų mieste įvyksta “tag day” 
dėl mainierių, kurie dar strei
kuoja Ohio ir West Virginia 
valstijose. Buvo draugas at
silankęs nuo WIR. ir ragino 
draugus veikti ir gelbėti strei- 
kierius. šiam darbui apsiė-į 
jnė pagelbėti draugai K. Mi-j 
kolaitis ir V. Kučiauskas. Jie' 
pasiėmė blankas aukų rinki
mui.

Draugai, kurie apsiėmė ma
tyti tuos draugus-narius, ku-i 
rie dar neužsimokėjo narinius 
mokesčius 
darbą gerai atliks 
yra svarbu matyti ir pakalbin
ti tuos draugus, kurių mokes 
čiai dar nemokėti. Tad veiki 
te, draugai, kad mūsų kuopai p; 
ir-visai organizacijai būtų nau- svarbiame

KAROLIS POŽĖLA risis su TONY LACKY; JONAS BAGO
ČIUS risis su DANY WINERS; JACK BROWN kumščiuosi® su 

' GEO. JANSON.- ' C

NEW
ALDLD. 27 kuopos mėnesinis susi- 

( rinkimas įvyks 18 rugpjūčio, 7.30 v. 
Kuopa nuta- vakare, Workers Center svetainėje, 

knygelių Į 53 Church St. Draugai ir draugės! 
Malonėkite skaitlingai dalyvauti šia
me susirinkime, nes turime daug 
svarbių reikalų svarstymui ir bus 
nominacijos centro valdybos. Taip
gi ativeskite ir naujų narių prirašy
mui į draugiją. Dabar prisirašan
tieji gaus $3 vertės knygų veltui. 

z Rast. F. Miknevičius.
(191-193)

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo Newarko sekcija rengia dide
lį pikniką. Jis įvyks nedėlioję, 14 d. 
rugpjūčio, ant W. Tynchshyn far- 
mos, 336 Burnett Ave.; Union, - N. J. 
Pradžia 10- vai. ryto.. Bus šokiai, 
programa ir kitko. Įžanga 20. centų.

. , ., .(-191-192)

Apskričio naudai.
A. Žalis.

(191-192)

Dainuos Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas B 
šaiinaites, ir Philadelphijos Lyros Choras, vadovaujamas J 

Jurčikonio. Taipgi dainuos pagarsėjęs Brooklyno
Merginų Sekstetas

NEW
..Valando* nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas ičirškinimais

PLYMOUTH, PA.
ALDLD. 97 kuopa šaukia visas 

progresyves organizacijas ir visus 
“Laisvės” ir “Vilnies” skaitytojus į 
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
das ir visus kviečia skaitlingai atsi
lankyti. ’ ■

Telefonas: Btagg 2-0108

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SP1NDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo • vai. ryte iki 8* vai. vakaro.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

f 2-4 ir 7-9 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

SPRINGFIELD, ILL.
Yra _ rengiamos prakalbos 17 d.‘ 

rugpjūčio, Labor Temple svetainėj, 
6th ir Washington Sts. Kalbės drg. 
F. Abekas iš Chicagos. Pradžia 8 
vai .vakare. Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės, meldžiame susirinkti į 

! prakalbas kuo skaitlingiausiai ir iš
girsti F .Abeką kalbant. Nes mes 
dabar gyvename kovų sūkuryje. Tai
gi bus nurodyta, kur darbininkų iš
eitis.

WILKES BARRĘ, PA.
ALDLD. 43 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioję, 14 rugpjūčio (Aug.), prasi
dės 9 vai. ryte, Poteliuno svetainėje, 
53 Bank St., Wilkes Barre, Pa. Su
sirinkimas yra labai svarbus, tad vi
si nariai ir narės malonėkite būti 
jame. Kurie galite, užsimokėti me
tines duokles už 1932 metus, tai rū
pinkitės tai atlikti šiame susirinki
me ir gausite dvi geras knygas už 
šiuos metus, šiame susirinkime ma- 

knygas, kurios jau yra sekre- 
prisiųstos. Atsiveskite naujų 

į šį susirinkimą.
Kp. Sekr. S. Pietaris.

(191-192)

One Way
2.00

_______$4.00
---------- 3.00
_______4.75

RA KR HA RAK AQA



šeštos

So-

WORCESTER, MASS.

tų Daily Workerj. jau-

Reikia ir Juos Nepamiršt

56

ir Medi*

■

Mooney ir prieš ^valdžios, ^a(j jos sįysįy savo delegatus 
riv.nvimn ■nnsmilinin knrn1 . » , “ • . •

A.

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

metų,

175

į APLA. demoralizatorių susi-, 
rinkimą ,kuris įvyks 28 d. rug
pjūčio/

APLA. 7 kp. susirink., išklau

Brooklyn, 
“Laisves”

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

■ I2J . . i.' ■

vimui iš Amerikos.
Helena Jackwin nuteista 30 

dienų kalėjimai!.
šitaip tad atsako valdančio- jmta keletas
11 — • 1 1 1* *11 • J

Foster, Komunistų 
kandidatas į prezi- 

Prisipildė kupina A

pašar- 
koplyčioj

DRAUGES B, ŠAKNAI
TĖS MARŠRUTAS

PUIKIOS MAUDYNĖS ’ 
ir

LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių informacijų ■

.rašykite žemiau paduotu ant-!

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KIŠHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. cAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

dainas Taylor Gordon, rašyto-'
; rusų dainas. — Boshka ■

dainas—Ri- •
cardo Cortez; bus taipgi’ smili-. srityj e,

mąsis. i Jau vėl yra 30 draugų'; Taipgi susirink, instrukta- 
ir draugių susiregistravę į žie- vo kuopos fin. raštininką, kad 
mos sezono mokyklą, kuri pra- jis tuojaus per “Laisvę” per-

NEW YORK.—Morris Gins 
jarde, kur berg skelbimais per laikraš

1

šeštad., Rugpjūčio 13, 1932 Puslapis penktai

1 r I jp Hp ¥ IK T Yp r* I WT ¥ C? iCedar Grove kapinėse. ’ mokinių), visi vietiniai susipra-'sęs minimą laišką, atmetė ir 

JH JLjI A Ui A A v JI Kur j borius Matthew Ballas—Bie- mokyklėlė žymiai
____  t ■ i ' ,i liąuskas. 
i turėdamas liuoso laikb, eina1 ! t
Įsu savo jauna žmona piliečių Areštavo 3 už Bedarbių 
; parašų rinkti, kad padėjus Ko- ! n ‘ . ••
• munistų Partiją ant baloto, i 

Šio darbininkiško advokato; 
Max Bloom antrašas yra: 611 j 
Ashford St., Brooklyn, N. Y 

J. Seeger.

4 Brooklyno Komunistų Pro
gramoj Dalyvaus Aidas, Sek 
stotas, B. Paltanavičiutė, 
Olga Miller ir Daug Kitų

Komunistų Partijos 
sekcijos 3-čias ir 10-tas viene-! 
tai rengia parėmimui Daily 
Workerio vakarėlį, kuris įvyks 
subatoje, 20 d. rugpjūčio (Au
gust) “Laisvės” svetainėje, 8 
vai. vakare. Šio vakaro tiks
las yra sukelti piniginės para
nkos Daily Workeriui, kuris yra 
kritiškame padėjime.

Sovietų Draugų Ekskursija 
su Gausia Programa

NEW YORK.—Šiandie 
vietų Sąjungos Draugų orga
nizacija turi išvažiavimą lai
vu Hudson upe. Formaliai jis 

Aido Chorai * taipgi daly- surengtas išleistuvėms delega- 
vaus šiame parengime, prie iš- tų į tarptautinį prieškarinį 
pildymo programos. Merginų, kongresą. Bus puiki progra- 
Sekstetas taipgi dainuos šiame!ma: dainuos “kauboisų” dai- 
parengime. Bus dainuojama nas Margaret Larkin, negrų 
ir naujos revoliucinės dainos,1 
kurios daugiausiai lietuviams jas; 
darbininkams patinka, būtent: Scherer; "Čiliečių 
Avanti-Populo, Comintern, Red

Laidotuvėmis rūpinasi gra- tę darbininkai sako, kad ta nutarė neturėti nieko bendro! 
i sustiprins’ su tąis žmonėmis, kurie ne tik- 

komupistines spėkas tarp wor-i' tai nedrūtina draugiją, bet 
' ce^teriečių,' Bėtį su jąja nepa-- kenkia vienybės klausimui ir 
i sifciaigia darbininkiškas lavini-! t.t.

NEW YORK. — Ketvirta- sides apie rugsėjo mėnesio pa- spėtų ir kitas APLA. kuopas, 
į dienį Bedarbių Taryba surengė ' baigą, vadovybėje drg. M. Ler-| idant nesileistų tokiem, kaip1 
j kelių šimtų darbininkų demon- nerio. • ' ' ' , ' ’ (Rodgers, Sadulięnę ir kiti, ne-l
stracija prieš miestinį šelpimo! . [tvarkos kėlėjams save klaidin-
' ! Komunistinių Balsuotojų į ti ir t.t. Mes, APLA. 7-tos kp.

‘ \ ! nariai, perspejąme visus APL
Keletas savaičių atgal čia I A, narius, kuriems, rūpi orga- 

Kliubas j RėmiiYiui nizacijos gerovė ir ateitis, 
i. griežtai laikytis nepaprasto A 

____ _ ...-PLA. seimo didžiumos tarimų 
Teisėjai bi-jreigą varyti plačią agitaciją; ir vykinti juos gyvenimam.

Už APLA. 7-tą kp. pasira
šo Fin. Sekretorius,

J. D. Sliekas

biurą, 235 E. 125th St., reika-Į 
laujant ūmios pašalpos tam ti-i 
kram skaičiui bedarbių. Po-’ 
licija areštavo du negru de- susitvėrė 1_,____ . ___ .___ ,n
monstrantu ir vieną baliną dar- ^Darbininkiją Klasės Kandidatų, 
bininkę. Bet už valandos jie ;šis kliubas pasistatė sau pą-: 
buvo, paliuosuoti. ' 
jojo bedarbių demonstracijos 
prieš teismą. ; į . ! . ? '

(Tąsa iš 3rčio pusi.)
Bet mes, veikdami meno 

ruošdami prelekciją, 
Front, On the Picket Line, Red Rininkų, pianistų, mandolinis; 'negalime atsitolinti nuo abel- 

'tu ir kt. Visas neinąs skiria- nos klasių kovos. Priešingai, 
tik I .v. I risis '

Brigaders ir visa eilė kitų. tų įr kt. Visas pelnas skiria? !nos klasių kovos.
Drg. Bertha Paltanavičiutė mas Sovietų Draugų organui geresnis meno veikimas 

(Fulton), veikli narė Jaunųjų “Soviet Russia Today.” Tikie-: tuomet galimas, jei jis 
Komunistų Lygos, sakys pra- įus ir informacijas galima gaut su klasių kova.
kalbą; pakalbės taipgi kiti Workers Centre, 50 East 13th'_ m .
draugai. Olga Miller dainuos st.
solo. } ----- :------------
ly^i Jaunas Merginas .
mi.ų” programos Jaunųjų Ko- • PaleiStllVailt SlfluklČSę 
munistų Lygos vietinė kuopa.! --------- '
Geimių programa bus tą patį; 
vakarą “Laisvės”
bus lošiama sekami geimiai: • čius viliojo iš kitų miestų jau-
Ping-Pong, Horse Shoes 
ckers, Chess ir įvairūs 
Dalyvaus ir šachmatų 
onai. z

Lietuvių darbininkų 
zacijų yra prašoma, 
dieną nieko nerengtų, 
komunistų pritarėjai ir drau-Į 
gai dalyvautų šiame parengi- j Pačiame Teisia YoilkerSe 
me ir tuo pačiu sykiu parem-i ______

i Tad mes sykiu turime
Į lyvautk rinkimų kampanijoj ir 
i kitose kovose.

“Workers Theatre”
I 

“Workers Theatre
i pjūtį jau išėjo 
! Draugai, siųskite 
i jo platinimui. 7 
Ijame yra gana geros medžia-

1 nas merginas, žadėdamas joms' £°s- !
i keli veikalėliai ir

I kos.
Sekretorius, V. Bovinas.

, Che-1
kiti, darbų; paskui jasįdš statė į. k( 

čampi-, slaptas smukles lytiškai links-1--’
■ minti vyi;us. Dabar už tai 

organi-. nuteistas.;kalėj.įman iki 3 metų, 
kad tą f ''J
bet V S1 42 Darbininkai Areštuoti

©IRIAUSIA DUONA
^CHOIŽŠ BRIM
/ IO SCHOLES $TR. BROOKLYNJN.Y.

už .Ęomunistų .Partijos( kandi-j 
datūs; reipti Kon|i. Farfijįs rin4 
kimų kanlpaniją * .finansiška^ 
rengti viešas diskusijas su rė-? 
publikonų ir demokratų bal
suotojų kliubais, taip kad ga
lima būtų akis į akį numas- 
kuoti buržujinių partijų kan
didatus ir jų. politiką, ir paro
dyt darbininkam, jog tik Ko
munistų Partija tekovoja už 
darbo žmonių reikalus, ir t.t.

Prie šio kliubo gali priklau-j 
syti piliečiai ir nepil'iečiai.

' sirinkimai yra laikomi antrą ir 
■ . 1 paskutinį penktadienį kiekvie- į 

, no mėnesio, 7 :30 vai. vakare,1 
į Lietuvių svetainėje, 29 Endi-!
cott fSt.

■ 0 • A* i a • jį •• 3 9 c* e 3 6 j‘ -- •_ - y, . 1.T..-.2ČL1 . '-.T ’

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų /duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite* pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmO< 
keti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkėk,' 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam'Ir 
į 'kitus miestus.
Tek: StagR 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y,

VAKACIJOS VIETA
Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 Į SAVAITĘ ; 
gu_ | šviežįausias farmų maistas, 

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

Vjižįuokite Hudson upe Day; 
Line B.oąt iki Catskill, N.^ Y 
Atvažiavę telefonuokite : Cats- 

UŽ rug- Drg. B. *SaIinaitčs Prelekcijos ]<jH 890-F-4.
iš spaudos. Proletarinio Meno Klausimais į 
užsakymus Į 

Mūsų menui Rugpjūčio (Aug.) 15, 16 ir Į 
i 17 dienomis, drg. šalinaitė i 

šiame"'numeryje telpa | čia duos Pfclekcijas proletari-! 
r trprnct kriti-1 n10 men0 ir ^UZlkpS Srityje,1, 

; suprantama, ypač paliesdama , rašų : 
i mūsų chorų darbuotę. Šių • 
i prelekcijų rengimu rūpinasi 
! Aido Choras.
j Smagu yra pažymėti, kad 
j drg. B. šalinaitė, žymi proleta- 
■rų meno darbuotoja, yra wor- 
i cesteriečiu išauklėta ir buvusi I *• . r

VARPAS BAKERIES, Ine

YQNKERS, N.Y.—Policija su ......
ateivybės agentais užklupo ant prieškarinėje demonstracijoje 
esančių teismabutyje darbinin- 

; kų, kur buvo teisiama Helena 
j Jackwin, bedarbių mitingų

Daugeliui yra jau žinoma I kalbėtoja. Areštuoti tapo 42 
apie Tarptautinio Darbininkų darbininkai. Juos visus varė 
Apsigynimo (International La-1 per šerengą; tyrinėjo, ar tei- 
bor Defence) nuveiktus ir vei-; sėtai atvažiavę į Ameriką. Po 
kiamus darbus, kaip tai, gy- to aštuoni iš jų buvo nuvežti 
nime Scottsboro jaunuolių, T. kalėjimai! ir laikomi deporta-

Edith Bęrkmąn ir
kaip kovos

Mooney, 
tūkstančių kitų, 
lauke areštuotų, taip ir per 
niekšus įskųstų (sufreimuotų) ■ 
deportavimo agentam, iš kurių ’ 
daugeliui gręsia mirtis, arba mus duonos, 
amžinas kalėjimas, jeigu pa-, -----

Sėkminga Demonstracija i ~~ ~~— c ~ .
Rugpjūčio (Aug.) 1 d. Ko-Į vatinio Aido Choro narė.

munistų Partijos surengtojo .. į Worcesterieciai, kaip
• • -• “ ■ - ■ •-j'huoiiai ,taip ir suaugusieji,

dalyvavo virš 2,000 darbinin- laukia draugės šalinaitės tik-
kų ir darbininkių. Kaip Wor- vai entuziastiškai.
cesteryje, tai gana daug. Tas žvalgas,
liudija, jog Komunistų Parti- ------------------
ja išjudina vis didesnes minias V1SU APLA, Nūriy Atydai 
stot į kovą prieš šuoliais artė-h 
jantį imperialistinio karo pa-' 
vojų.

Buvo keletas gerų kalbėto- 
i jų. Tas padarė demonstraci
ją atsiekiančią savo tikslo ir 

’propagandos žvilgsniu. Pri- 
i rezoliucijų, už 

ji klasė į bedarbių reikalavi- paliuosavimą Edith Berkman,

APLA. 7-tos ktiopbs susirin- 
j kime, tarp, kitų kp. reikalų, 
. tapo perskaitytas laiškas nuo 
P. Sadulienės, APLA. 3-čios 
k p. narės. Laiškas neva tam 
tikros komisijos, po kuriuo su-

I rašyta pačios Sadulienės ran
ka net 7 parašai. Laišku ban-; 
doma atsišaukti į kitas kuopas, ;

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIĄ PROGA

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
ofise

Stato Naujus Mūrinius
nius Namus, Puikiausios

Architektūros
Tai geriausias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems tik Mickūnas yra 
naujus namus budavojęs, taisęs 
senus, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 

’visi jį rekomenduos, kaipo, gerą 
ir už pigiai patarnaujantį 

budavotoją

z-** if /T
... p, ■ <

< m1
S

v 1
! ■

; i . <

1 Ii 1
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■

rĄ Hl
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j i • x r i * Smetoną, Pil- -fJ). ApSjgynim0 DlStriktO
sudskj, Mussolini ar kitus bu- __ e r .. . nn 1
deiius. ( , Konferencija Augusto ZO-l

TD. Apsigynimas šimtus ir, 
tūkstančius išgelbėjo ir gelbs
ti.

NEW YORK. — Rugpjūčio
O jeigu praeitų Fishės- 20 ir 21 d., kitą šeštadienį ir 

Dies bilius, tai TDA. darbas1 sekm., įvyksta vietinio distr. 
pasidaugintų 100 nuošimčių ar, Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
daugiau. ! gynimo konferencija, Manhat-

Taigi kiekvieno darbininko (tan Lyceum svetainėje, 64 East 
užduotis yra ne tjk prigulėti; 4th St. Visos darbininkų or- 
prie TDA., bet ir kiekvienam ganizacijos ir kuopos bei kliu- 
aiškint ir ragint prisirašyt prie bai privalo išrinkti delegatus 
šios svarbios organizacijos, ne-'į tą konferenciją.
žiūrint kokios tautos, rasės bei' Reikia pasmarkinti kovą de- 
lyties tavo kaimynas drau- lei paliuosavimo streikierio S. 
gąs darbininkas būtų. į Weinsteino, kuris neteisingai 

•Visų darbininkų viet£ TD. įkaitintas žmogžudystėje; rei- 
Ąpsigynime. . kia taipgi išvystyti kuo pla-

Daugeliui iš mūsų pasitaiko čiausią judėjimą už paliuosa- 
turėti šiokius bei tokius rei- vimą Scottsboro jaunuolių, 
kalus teismuose, arba kur nors Tomo Mooney, Edithos Berk- 
rėikalinga advokato patarna- man ir kitų politinių kalinių.
vimas. Tai čion reikėtų nepa-' Nei viena organizacija, susi- 
miršti TDA. (ILD.) advokatų, dedanti iš darbininkų, neturi 
todėl, kad jie xdel TDA.^pasi- praleisti šios svarbios konfe- 
šventę dirba už labai mažą rencijos.šventę dirba už labai mažą 
atlyginimą (žinoma, gai ne vi
si), ir todėl jiems sunku pasi
daryti tinkamas pragyvenimas. 
Pavyzdžiui, adv. Max Bloom, 
(kuris mane/apgynė nuo de
portavimo) gyvena pas uošvį, 
savo kambarių neįstengia iš
laikyti. Uošvis gi darbininkas, 
dirba naktims kur tai už peč- 
kurį, gaudamas 26 dolerius 

ėję. Taipgi pats M. B. 
iš biednos šeimynos ne

aria grafteriams ir patsai

Nikolas Stebila, 55 
756 Grand St., rugpj. 10 d 
St. Catherine ligoninėj; 
votas Bieliausko 
bus palaidotas šiandien šv. Jo
no kapinėse.

Antanas Marson, 26 metų 
amžiaus, 17 Breuer Ave., 
Groat Neck, mirė rjigpj. 11 d., 
Nassau County . Sanitariume; 

būti sukčius. Vakarais,1 bus palaidotas rugpj. 14 d.

už paleidimą iš kalėjimo To
mo 
terorizavimą pasaulinio karo 
veteranų.

W. Z. Fosterio Prakalbos
Rugpjūčio 4 d. čia kalbėjo 

Wm. Z. 
Partijos 
dentus. 
OH. salė publikos; o kurie vė
liaus atėjo, turėjo atgal grįžt, 
nes policija neleido statiems 
stovėti, pareikšdama, kad tuo- 
mi užblokuojama išėjimas, kas, 
girdi, esą prieš miesto įstąty-' 
mus, išleistus delei apsaugos,; 
—nors kitur. į publikos apsau-| 
gojimo tiesas visai nekreipia-; 
ma domės.

Prakalbos buvo nepaprąs-; 
tai entuziastiškos.
tęris nė tik šiaip yra puikus! 
kalbėtojas, bet dar turi ma
lonų simpatingą balsą; nevar
toja augštų, sieksninių žodžių, 
bet paprastą visiems darbinin-C 
kams suprantamą kalbą; ] 
liesdamas opiausius t____
klausimus, jis sugabiai įpina 
jumoro ir pašaipos prieš val
dančiąją klasę.

Prakalbos pavyko visais at-J 
žvilgiais. Sulinkta šimtas do
lerių aukų; parduota $aug 
darbininkiškos literatūros; pri
imta keletas rezoliucijų.

Jfev* Komu
nijų lyiRkyįl^

Kopi. Partijos Liet. Frakci
jos dviejų savaičių mpkyklėįęi 
užsjbaigus (kuria lankž iki 71).

■———I lllin III t-l II |M I Į ĮU»WIMlWrMiin»ll^ Ubui

14 STEBINANČIŲ DIENŲ 14
sdviBTU SĄJUNGOJE

MtrYKITE ĘAPĘĘlčIO 7--TQS AĘVĄI^flOJIRIĄ
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Drg Fos- Pilnoje World T( ur’sts, Ine. vadovybėje, įimant: Leningrad-
1 Moskow, jyanpvos Vosnesenk ir po kolektyves farmas

Į^PliĄUKIMAS SPAUV/OCTOBER 2p-tą DIENĄ

Laivais: BREMEN-STUTTGART
Į šitą'to urą įeina moderniška trečios klesos per Atlantįką 

; pa- pasažieriams komfortiškuose kambarėliuose (cabins) su įtai- 
dienos sytu vandeniu, 3 kartai valgio per dieną kelyje ir Sovietų Są

jungoje, miegami kambariai, išaiškinimai matomų dalykų ir 
įstaigų ir Sovietų viza ant 30 dienų.

TRUMPESNĖS TOUROS KAINUOJA TIK

$185,00
lyOKLD TOURISTS, INC.,

Fifth Avenue, z ■ v New York City, j
TEL.: Algonquin 4-6656-7-8

NORTH GERMAN LLOYD

MODERNIŠKI AUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stągg Street, Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchnnas. Savininkas Tel.. Stagg 2-5938

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PJ3ILADĘL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon i 116 
Key«tone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, žarnų ir Mėšlažarnes, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdį ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškaiSj moksliškais 'būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
niokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

W ZINS 110 EAST 16th ST. N. Y
Nekėliom — ^0 A. M. ’iki 4 P. M. įdūręs 25 Metai
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Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS
Delei Drg. Karosienės Išleistuvių

EAISVB

Pasidarbuoki! Kompartijosy Šiandie Masinis Minė
iimas 5-iem Žuvusiems Rinkira’ Fi^“"i '

Atydai LDSA. 1-mo Apskričio Kuopoms

Lietuvių Darbininkių Susivienijimo Pirmas Apskritys 
rengia išleistuves drg. Karosienei į tarptautinį prieškarinį 
kongresą Brusselyj ir į Sovietų Sąjungą. Išleistuvių vaka
rėlis įvyksta antradienį, “Laisvės” svetainėje, kur pro
gramoje dalyvaus Aido Choras, Merginų Sekstetas, Jugo
slavų Dramos Grupė ir kt.

Kiekvienos kuopos ir visų narių privalumas yra daly
vauti šiose išleistuvėse. Kadangi LDSA. siunčia drg. Ka- 
rosienę į Sovietų Sąjungą studijuoti tenaitinę būklę dar
bininkių moterų ir kūdikių, todėl mes turime imti atsako
mybę kelionės lėšų padengime.

LDSA. kuopa Elizabethe, N. J., padarė gerą pavyzdį , 
kitoms kuopoms. Savo susirinkime jinai Apsvarstė Į Šį • 
svarbų klausimą; ir nusprendusi, kad visai kuopai būtų 
pertoli važiuoti į vakarėlį, tai išrinko dvi delegates, ku
rios atstovaus kuopą išleistuvėse, taip pat paaukojo $5 
drg. Karosienės kelionės lėšoms.

Gal kitoms kuopoms nebus galimybių sušaukti susirin
kimą; tad tų kuopų valdybos būtinai turi svarstyti šį 
klausimą, kaip sukelti pradžią kelionės lėšų ir būtinai 
mobiliuoti nares bei išrinkti delegates į šias išleistuves.

Bet į šį išleistuvių vakarėlį yra kviečiamos ne vien, mo
terys, o lygiai ir vyrai, kaip suaugę, taip ir jaunuoliai.

Nepamirškite, kad vakarėlis įvyksta rugpjūčio (Augus
to) 16 d., 7:30 vai. vakare. Įžanga visiems veltui.

Kom. N are.
..........—-------------- - --------------
Maliavotojy Streikas

NEW YORK. — Sustreika- 
vo Hyman Kailino šapos ma- 
liavotojai, priklausanti prie 
Alteration Painters Unijos.

Reikalauja pripažint uniją, ša- 
pos komitetą, pakelt uždarbį 
nuo $5 iki $7 dienai ir įvest 8 
valandų darbo dieną, 5 die
nų savaitę.

Ex-Kareiviams Šiandie ir rytoj visi sąmonin
gi darbininkai ir darbininkės 
turėtų parinkt gatvėse aukų 
su dėžutėms naudai Komunis
tų Partijos rinkimų vajaus. 
Dėžutės yra gaunamos po No. 
61 Graham Ave.

Desėtkai Tarptautinio Darb. 
Apsigynimo, Workers Inter-

Su Hillmano Žinia Išvežami 
Amalgameity Darbai LORIMER RESTAURANT

’ LIETUVIŲ VALGYKLĄ 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
. Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI 
Lorimer Street, * “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

NEW YORK. — Aikštėn I 
iškilo, kad su unijos preziden
to Hillmano žinia trokais yra 
Amalgameitų kriaučių darbai 
išvežami iš New Yorko ir 
Brooklyno į Passaicą ir kitus 
miestelius. Taigi dviveidė Hill
mano mašina bjauriai veid
mainiauja; šičia paskelbė “sta- 
pičių,” o darbus kitur siunčia, 

laužo. Ei- 
; šaukia 

visus Amalgameitus darbinin
kus sustabdyti tuos trokus ir 
susiorganizuot į tikrą streiką 
už Amalgameitų reikalus ir 
prieš Hillmano pardavystes.

NEW YORK.—Atėjo žinia, 
kad mirė jau penktas ex-ka- 
reivis, Fred Morkesberry, kai
po pasekmė prezid. Hooverio 
padaryto užpuolimo su nuo
dingomis bombomis ir kitais 
kariškais pabūklais ant ex-ka- national Order ir Jaunųjų Ko

munistų Lygos kuopų oficialiai | vadinasi, “streikąreivių Washingtone.
Darbininkų Ex-Kareivių Ly- nusitarė padirbėti tose rinklia- linių narių komitetas

ga New Yorke rengia masinį 
paminėjimo mitingą 
vusių savo draugų.
įvyks Union Square 
šiandien, 4 :30 vai.
Sykių su protestais prieš Hoo- 
verio valdžios, terorą,'bus de
monstruojama už U 
ex-kareiviams bonų, ųž bedar
bių apdraudos įstatymą 
prieš imperialistinį karą.

delei žu- 
Mitingas 
aikštėje, 
vakare.

ir

417

Del Meilės Iššoko pro 
Langą, Užsimušė

NEW YORK.—Wm. O’Con
nell dvi valandas maldavo Li
liją Wilsonaitę, kad su juom 
apsivestų, atėjęs į jos kamba
rius. Wilsonaite ■ nusižiovavo, 
pasakė, kad tu man įkyrėjai, 
paliko jį stovintį ir nuėjo į 
kitą kambarį gult.
O’Connell iššoko pro langą ir 
užsimušė.

Tuomet

vose. . .
Lietuviai darbininkai ir dar

bininkės taipgi turėtų veikliau 
pasirodyti šios dienos ir ryto
jaus Tag Days, negu praeityj.

Mas^A, g Y.
> ;

3 Trokai Degtinės

64-45

LDSA. 91 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks pirma
dienį, 15 dieną rugpjūčio (Au
gust) pas draugę Laukaitienę,p

Perry Avenue, 8 vai. va-

Visos narės būtinai daly
vaukite šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių dalykų ap
tarimui. Taipgi # atsiveskite 
naujų narių, nes visos narės 
gaus LDSA. Centro išleistą 
naują knygą “Moters Kovoto
jos del Komunizmo.” •

Organ.
(192-193)
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“LAISVES” NAUDAI PIKNIKAS
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS II APSKRITYS

Nedėl., 14 Rugpjučio-Augušt, 19«52. MEADOW GROVE, P. VA1ČI0NI0 PARKE, CRANFORD, N. J
___
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Sietyno Choras, Newark, N. J.

Sietyno Choras iš Newark, vad. B. Šalinaitės, 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 
Yęrko į 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.; Čedar Streetu ęitį iki Brookside 
Place; Brookside Place’u eiti iki Division Ave. Paėjus po dešinei gerą bloką Division Avėriue, rasis ir pikniko 
vieta. Tai bus apie 15 mininčių kelionė. ' v .■ į ; „ z; ■/ va i

M-.-erf.** ' c

CONEY ISLAND. —Polici
ja suėmė tris trokus su 180 
dėžėmis degtinės ir šampano. 
Areštavo- įtariamą savininką.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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Nusižudė Bedarbis
BROOKLYN.—Nusižudė 58 

metų amžiaus bedarbis, Mor
ris Berkowitz, pasikardamas 
savo buto skiepe, 1666' 48th- 
St.

I Kriaučių Lygos Nariams
Pirmadienį, rugpjūčio 15 į 

d., įvyks Kriaučių Lygos ne
paprastas susirinkimas 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje.

Draugai lygiečiai, būtinai 
turite dalyvauti susirinkime. 
Jis yra labai svarbus lygie- 
čiams. Atidėkite tą vakarą 
visus kitus reikalus į šoną ir 

; pribūkite į šį susirinkimą. Tu- 
I rėsime labai svarbių reikalų 
aptarti, kas liečia kriaučius.

1 šis susirinkimas yra šaukia
mai vien 'Kriaučių Lygos na
riams. Nelygiečiai negalės 
dalyvauti.

' Sekr. T. S.
(191-192)

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU partnerio į gėrimų biz

nį arba parduosiu visą biznį, nes 
turiu 
galiu 
Avė.,

du bizniu ir gerai sekantis, ne
apsidirbti. 241 Greenpoint 

Brooklyn, N. Y.
(192-193)

Pajieškau Brolio K. Laukaitis
Aš, JONAS LAUKAITIS pajieškau 

brolio Kazimiero Laukaičio. Kiek 
yra žinoma ,jis gyveno Brooklyne, ar 
apielinkėje. Atsikreipkite greitai po 
antrašu: 604 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(192-193)

IŠRANDAVOJIMAI
| PASIRANDAVOJA f o r n i š i uotas
• kambarys, mokestis $7 į mėnesį, 
kambarys tinkamas vyrui, saulė įei-

i na per visą dieną, garu apšildomas, 
yra šėpa drabužiams, galimu pasi-

. gamipti ir valgį. Savininką galima 
matyti 6 vai. vakare, subatomis ir.', 
nedėliomis per visą dieną, ant viršu
tinių lubų, Apt. 5, antrašas: 206 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

, (192-194)
PASIRANDAVOJA 'fomišiuoti .kam

bariai, išduodame po' vieną, po c.u 
ir daugiau. Taipgi tinkanii dviem 
viename ' kambaryje gyvėnti. Mokes
tis labai prieinama. V. Baltrušaitis, 
10467 118th St., Richmond Hill, N.Y.

' (191-193)

PASIRANDAVOJA trijų kambarių 
rakandai, visi geri ir yra viskas, 

ko tik prie namų reikalinga. Ka-na 
labai prieinama. John Bulota, 435 
Lincoln Ave., Cypress Hills sekcijoj, 
Brooklyn, N. Y.

(191-193)

REIKALAVIMAI
RCIKALINGAS 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, '364 ^High
land Ave., Keąmy, N. J.

‘ (188-194)

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I E’L A U S K A S ) 
GRABORIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA • SEKANČIUS • DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų ša'liu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1NJ. AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (, LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTĘR1MS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GR,AZIA, VIETĄ. SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINE ATDARA ttlENĄ. IR NAKT(. MŪSU - 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

C5C5O

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimlaa ir chronlikaa Ir
' ' moterų liga* kraujo ir odos. 

Padarau iityrimų kraujo ir ilapuao. 

DR. MEER
156 W. 44th St., Room B92 

New York, N. Y., 
Valandos Pritmimo i

Ryta nuo 10 iki 1, Po pietų nuo S 
iki 9 vai. vakaro 

8eka«adleniai» nuo 11 ryto Iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

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
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

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

JONAS STOKES 
• Fotografas • 

ftiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

jiaujon. vieton, 
?o' numeriu, 

32 Marion St, 
kamp. Bread- 
way, Chauncey; 
Street stotis 
Brooklyn, N. f. 

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

612
JONAS STOKES

Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y, 
Tel. Dickens 2-1182

DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

, (t 7 ? 3 f]
Išbalzamuoja ir, laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir1 pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

s

IT

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
' GRABORIUS

(UNDERTAKER)

4^2 Metropolitan Avenue 
t į. ,(Artįl Marcy Avenue) 

( . 'BROOKLYN, N. Y.

“LAISVĘ."

DEKAVOJU PACIENTAMS '
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: įuo 1 iki 8 po piety ir nuo 6 iki 8 vakare
> s i'/; * Telefonas, Midwood 8-6261
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