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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik, 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulj I

Drg. Fordas ragino susirin-
kusius darbininkus vyti lau
kan miesto majorą , kurį 
kontroliuoja metalo trustas. 
Jis ragino balsuoti už komu
nistų kandidatus ir kovoti 
prieš algų kapojimą. Dar
bininkai dideliu entuziaz
mu pasitiko d. Fordo kal
bą.

No. 196 Metai XXII, Dienraščio XIV

15 UŽMUŠĖ 
SUSIKIRTIME

RIO DE JANEIRO. —
Susikirtime 1 
federalės valdžios 
menės ir sukilėlių San Pau
lo valdžios armijos penkio
lika kareivių užmušta. Su- , , , ... ....
kilimas tebėra nenumalšin- demokratų partijos pohti- 
tas. | kieriai linksta prie atsdkra-
5,000 MainieriŲ Mar- i tymo Walkerio, N. Y. mies-

_ _ _ _ _  Majoro Walker Graftas ATMUŠKIME VALDŽIOS IR LIETUVIS- i ‘ !VAIRI0S ™ES !
Nebegalima^Paslepti K0S BURŽUAZUOS PASIKĖSINIMĄ 

ANT MŪSŲ DIENRAŠČIO ‘VILNIES’ALBANY. Matomai,

Į Visas Amerikos Lietuvių Darbininkų Organizacijas.
Į Visus Lietuvius Darbininkus ir Darbininkes.

Louisville, Ky.—Čia eks
kursinis laivas /‘City of 
Memphis” atsimušė į uolą 
ir prakiuro. Buvo 748 eks
kursantai ir 32 laivo darbi
ninkai, bet visų gyvybės iš
gelbėtos. Tik trys darbinin
kai sužeisti.

! Bendromis Spėkomis Valdžia, Lietu-. 
viška Buržuazija ir Renegatai Ban

do Sunaikinti Mūšy Dienra

sues į Masinį Pikietą
SPRINGFIELD. — Rugp. 

18 d. apie penki tūkstančiai 
Illinoj aus mainierių mar
šuos į Taylorville, kad iš
vesti laukan kelis šimtus 
mainierių, kurie nuėjo dirb
ti nukapotomis algomis. Pa
sirodo, kad tie mainieriai 
paversti tikrais kaliniais. 
Valdžia ir bosai apginklavo 
1,500 mušeikų (“deputies”) 
ir apstatė Peabody kompa
nijos kasyklas. Mainierių 
masinis pikietas turės išvyti 
tuos razbaininkus ir išvesti 
mainierius į streiką.

JAPONIJOS VALIUTOS 
SMUKIMAS '

TOKYO.—Japonijos pini
gas “yen” smunka. Jau bė
ra 50 nuoš. vertės. Valdžia 
susirūpinus, nes tai ženklas 
finansinio krizio.

to majoro, kurio ausys yra 
suteptos graftu. Mat,' tas 
graftas iškilo aikštėn. Pa
slėpti jį nebegalima. O Roo- 
seveltui yra proga pasiro
dyti visuomenės akyse “šva
riu sutvėrimu”, idant gavus 
daugiau balsų prezidento 
rinkimuose.

Per klausinėjimą pats 
Rooseveltas išvilko aikštėn 
faktą, kad majoras Walke- 
ris turėjo kokius ten ryšius 
su viena gražia aktorka 
(Betty Compton), kuriai jis 
davė $7,500 grynais pinigais. 
Taip pat iškelta aikštėn, 
kad Walkerio agentas Sher
wood tai pačiai gražuolei 
“paaukojo” $68,000. Tai ir
gi buvo Walkerio pinigai, 
kuriuos jis gavo nuo kapi
talistų grafto keliu.

Draugės ir Draugai:
Valdžios ir lietuviškos buržuazijos reakcinės spėkos kė

sinasi ant mūsų dienraščio “Vilnies”. Užpuolimas? ir su
areštavimas dienraščio redaktorių ir administratoriaus 
yra užsimojimas ant “Vilnies” gyvybės. Reakcija grū
moja mūsų komunistiniam judėjimui. Jinai pasiryžo iš
plėšti iš Amerikos lietuvių darbininkų rankų galingą jų 
kovosi įrankį. Suvienytomis darbininkų spėkomis mes tu
rime atmušti šitą bjaurų mūsų klasinio priešo užsimo
jimą.

Užpuolimas an-; “Vilnies” yra užpuolimas ant viso dar
bininkų judėjimo. Teroras prieš “Vilnies” draugus yra 
teroras prieš visą mūsų judėjimą. Todėl mes visi turime 
skubintis “Vilniai” pagelbon. Turime ginti ją nuo prie
šų. Turime gelbėti jos gyvybę. Ir taip delei bedarbės 
dienraštis sunkiai finansiniai vertėsi. Gi šitie areštai ir 
teismai grūmoja dienraščiui sunaikinimu.

Siunta prieš mūsų judėjimą lietuviška buržuazija. Ji
nai pasišaukė pagelbon Amerikos valdžią, idant įkalinti 
mūsų draugus, uždaryti burną mūsų judėjimo darbuo
tojams ir sunaikinti mūsų dienraštį.

“Vilnis” ir suareštuoti draugai—Andrulis, Krakaitis ir 
Milleris kaltinami, būk jie kurstę žmones prieš bankus ir |

- todėl bankai bankrutavę, ir būk “Vilnis” gaunanti pini-į 
gų iš užrubežio. Renegatai Prūseika ir Butkus savo 
šlamšte pirmutiniai paskelbė prieš mūsų dienraščius šitą

Burnley, Anglija.—Rugp. 
16 d. 5,000 audėjų susirėmė 
su skebais. Pribuvo šimtas 
policistų ir streikierius iš
vaikė.

Darbininkų Neprieteliai Kėsinasi ant “Vilnies” Gyvybės 
Todėl, kad Ji Gina Darbininkų Klasės Reikalus; Chi- 
cagos ’Lietuvių Buržuazijos Vadas Evaldas Naudoja 
Prieš “Vilnį” Renegato Prūseikos Paskelbtą Bjaurų 
Provokatorišką Melą, būk d. Mizara parvežęs Pinigų 
iš Maskvos Užlaikymui Mūsų Spaudos.

Mūsų Chicagos dienraš
čiui “Vilniai” grūmoja rim
tas pavojus. Susivienijo vi
sos juodosios spėkos, kad ją 
sunaikinti. O ant “Vilnies” 
puola todėl, kad ji ištikimai 

Devyniolika darbi- gynė ir gina darbininkų kla- 
} sės reikalus.

Suareštuoti “Vilnies” re
daktoriai dd. • Andrulis? ir 
Krakaitis, ir gaspadorius d. 
Miller pastatyti po $3,000 
kaucijos kiekvienas. Šito 
Chicagos valdžios bjauraus 
puolimo ant dienraščio “Vil
nies” užpakalyje stovi Chi
cagos lietuviška buržuazija.

London.—Indland juroj 
japonų laivas Hine Maru su
sidūrė su laivu Nichifuku 
Maru, 
ninku žuvo.

Havana^ Kuba.—Daktarų 
streiko paskelbimas 
atidėtas 72 valandom, 
tarai ketina kovoti 
įvairias- ligonines.

tapo 
Dak- 
prieš

vus vadovaujamus draugus, 
pasidarė labai pavojinga. 
Jos gyvybei grūmoja pavo
jus. Jūs, draugai brookly- 
niečiai, turite ateiti mums į 
pagelbą.”

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės! Gelbėk ime 
darbininkų dienraštį “Vii- f 
nį!” Atmuškime valdžios, 
lietuviškos buržuazijos ir re
negatų puolimus ant mūsų r, 
dienraščio! Skubiai siųski- ( 
te finansinę pagelbą “Vil
niai” !

• t * . "f ■ ' 7 < Ą.-

VIENAS NUTEISTAS SUŠAUDYMUI, 0
?ft? II fJFIVK MFT AIVK KAI F HM A N provokatorišką, melą, būk jie gauną pinigų nuo d. Anga- 
LvL IIAJIUvIm niLciniTlkJ linLEtJinirlli riečio iš Maskvos. Dabar, matote, šitais renegatų provo-

Komunizmas Japonijoj Laimės; Nuteisti Draugai Nedreba 
Prieš Kruviną Terorą; Komunistą Partijos Sekretorius 
d. Sano teisme Pareiškė, Kad Mūsą Partija Nesunaikoma

Ti/r • . •griuvimo. Mes nenustosi
me kovoję. Joks buržuazi
nis teroras nesunaikins Ja
ponijos Komunistų Partijos 
šaknų.”

TOKYO, Japonija. — Pa
sibaigė teismas prieš komu
nistus. Nuteista viso 203 
draugai. Draugas Mitamu- 
ra, Japonijos Komunistų 
Partijos Centralinio Komi
teto narys, nuteistas sušau
dymui. Draugas Sano, Ko
munistų Partijos sekreto
rius ir kiti 2 draugai nuteis
ti visam amžiui kalėjimam 
Likusieji draugai pasmerkti 
ilgiems metams kalėjimam 
Sudėjus visų kalėjimo laiką, 
tai siekia 1,013 metų!

* Drg. Sano teisme pareiš- 
kė:

“Kas gi ištikrųjų yra kri
minalistai ? Mes kovojame 
už pavergtą darbininkų kla
sę. Mes kovojame už naują 
visuomenę, kuri aprūpins' 
kiekvieną tikru gyvenimu, po $3,000 kaucijos kiekvie- 
kurioj nebebus žmogaus pa- nas.
vergimo per žmogų. Mes Tarptautinis Darbininkų 

. tą atsieksime nuversdami Apsigynimas ir Ęks-Karei- *0 kapitalizmą. Mes nesame vių Darbininkų Lyga išleido 
kriminalistai. T i k r aisiais , bendrą atsišaukimą gelbėti 
kriminalistais yra buržujai, 
kurie išnaudoja ir slegia 
darbininkus ir valstiečius. 
Jie pradėjo imperialistinį 
karą savo desperatiškose 
pastangose, idant išgelbėti 
kapitalistinę sistemą nuo su-

Valdžios Kruvini Žygiai 
Prieš Tris Veteranus

WASHINGTON, D. C. — 
Čionai tapo suareštuoti ir 
įkalinti trys ’ esk-kareiviai, 
kurie dalyvavo bonų mar- 
šavime. Jie kaltinami pasi
kėsinime nužudyti policistą. 
Suareštuoti šie: Broadus 
Faulkner, juodveidis darbi
ninkas, John O. s Olson, j be
darbis ir Bernard McCoy, 
mūrininkas. Jie pastatyti

Vatikano Miestas. — Po
piežiaus organas “Osserva- 
tore Romano” visas katali- 
siko^suverčia InT^komu-1 n.as Evaldas, lietuvis biznie- ■ ja 01110 Valstijoje į 
nizmo”. Meksikos valdžia rius- 
esanti, po komunistų įtaka. . — 
Net <‘Mas?onai”-; esą komu- gOs rašo “Laisvei 
ristų vadovaujami. dejas ponas Evaldas yra Drg. Fosteris, komunistą-.

įskundęs valdžiai, kad mes kandidatas j Jungt Vaistė 
gauną pimgų is užrubežio | ju prezidentuSt pabuvo į 

Ohio valstiją su maršrutu. 
Rengiami masiniai susirin
kimai, kuriuose d. Fosteris 
kalbės ir Šauks plieno dar
bininkus kovon prieš algų 
kapojimą ir už bedarbių ap- 
draudą. Rugpj. 18 d. kalbės 
Toledo, Ohio, per radio W- 
SPA. O rugpjūčio 19 d‘. va
kare kalbės masiniam susi
rinkime Roi Davis Hali sve
tainėj, 905 Jefferson Ave.

Rugpjūčio 22 d. Fosteris

\_zCA.£^ A Av v LA V AO AXCV LA A Zj LACAZ> A J W ) •'

Valdžiai įskundė ir pakvietė Drg. Foster Maršrutuo- 
draskyti musų dienraštį po- ° __  — .... ■;

ristų vadovaujami.

Vienas draugas iš Chica-
“Skun- CLEVELAND, Ohio.

gauną pinigų iš užrubežio. 
leidimui laikraščių ir ‘kurs-' 
tą’ žmones prieš bankus, to
dėl bankai bankrūtina.”

Vadinasi, lietuviškos bur
žuazijos vadas ir skundikas, 
pasirodo, vartoja tą patį 
bjaurų, šlykštų, provokato
rišką melą, kurį prieš mūsų 
judėjimą paskelbė savo 
“Klampynėje” provokato
rius Prūseika, būk mes ga
vę pinigų iš Maskvos nuo d. 
Angariečio. Taigi, prieš 
“Vilnį” susivienijo valdžia, 
lietuviška buržuazija ir re-1 kalbės Akrone, iš ten vyks į 
negatai provokatoriai Prū
seikos, Butkai ir Strazdai. 
Prūseikos bjauri provokaci
ja jau naudojama valdžios 
ir lietuviškos (buržuazijos 
prieš mūsų dienraščius! t

Toliaus tas draugas ra
šo: “Dienraščio ‘Vilnies’ fi
nansinė padėtis,, suarešta-

Geneva.—Skelbiama, kad 
žydai planuoja šaukti tarp
tautinį žydų kongresą 1934 
metais. O kongreso tikslas 
būsiąs tame, kad atmušti 
pogrominius fašistų užpuo
limus įvairiose šalyse, o 
ypąč Vokietijoj.

katoriškais melais naudojasi valdžia ir areštuoja -ir kem
ša į kalėjimą mūsų draugus, mūsų darbuotojus.

Prūseika ir Butkus šitą provokatorišką melą išgalvo
jo ir paskelbė tiksliai, idant įskųsti valdžiai mūsų įstai
gas ir draugus. Donoščikai savo tikslą atsiekė. Bet mes 
turime parodyti, kad nei kratomis, nei areštais, nei kalė
jimais, nei provokatoriškais suokalbiais mūsų priešai 
mūsų judėjimo nesudaužys, mūsų dienraščio “Vilnies” 
nesunaikins. Turime parodyti lietuviškai buržuazijai, 
reakcinei Hooverio valdžiai ir donoščikams, kad mūsų, 
lietuvių darbininkų, dienraštis “Vilnis” gyvuos, kad mes 
suvienytomis spėkomis ginsime tuos draugus, kurie tapo 
suareštuoti ir kuriems reakcija grūmoja ilgų metų kalė
jimu.

Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro Biu
ras šaukia visas Amerikos lietuvių darbininkų orga-| 
nizacijas ir draugijas, visus darbininkus ir darbininkes, 
sujungti savo eiles ir stoti į kovą už “Vilnies” gyvybę ir 
už paliuosavimą sųareštūotų draugų. Mes raginame mū
sų organizacijas tuojaus visuose savo susirinkimuose iš
nešti protestus prieš užpuolimą ant “Vilnies” ir reika
lauti paliuosavimą draugų Andrulio, Krakaičio ir Mille- 
rio. Mes raginame šaukti visur lietuvių darbininkų mak
simus susirinkimus bendromis visų organizacijų spėko
mis, o visų pirma Tarptautinio'Darbininkų Apsigynimo 
lietuvių kuopos, kuriuose išneškite protestus. Taip pat iš
tieskite “Vilniai” finansinę pagelbą. Neleiskite reak
cijai sunaikinti mūsų klasinį kovos įrankį. Dienraščiui 
“Vilniai” grūmoja užsidarymas, jeigu greitu laiku neat
eis pagelbon plačioji Amerikos lietuvių darbininkiją.

Aukas skubiai siųskite: “Vilnis”, 3116 So. Halsted St, 
Chicago, Ill.

Draugai ir Draugės! Veikite kuogrėičiausia! 
las labai skubus!

Šalin pasikėsinimas ant “Vilnies”!
Šalin lietuviški fašistai ir provokatoriai!
Tegūl gyvuoja dienraštis “Vilnis”!

A.. J. V. Komunistų Partijos
Lietuvių Frakcijų Centro Biuras. •

Seville, Ispanija. — šio 
miesto valdžia išleido pa
tvarkymą, kad visi monar- 
chistų turtai būtų konfis
kuojami. Valdžia pati pa
ima kunigaikščių palocius.

Toledo, O
jos Amerikos Legionas savo 
konvencijoj nutarė reika
lauti yaldžios, kad išmokėtų 
eks-kareiviąms, bonus. Taip 
pat pasmerkė Hooverio val
džią už vartojimą kariuo
menės prieš veterahūs.

Ohio valsti-
Charleroi, Pa., kur jis kal
bės rugpj. 24 d.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkes! S k a i t tingai 
lankykite tūos masinius su- : 1

I
I

brinkimus ir išgirskite 
Fosterio prakalbą.

*9

Komunistų Partijos Vadas Šaukia 
Kovon Prieš Valdžią ir Fašizmą

SUDAUŽĖ ATOMĄ Į 
MILIONUS DALIŲ

BERLYN. čia tapo pada
rytas stebėtinas mokslinis 
tyrinėjimas, kuris gali reik
šti labai daug mokslo srity
je. Vokiečiams mokslinin
kams' pavyko elektros pagel- 
ba suskaldyti atomą i milio- 
nus dalių. Tam tikslui bu
vo panaudota visos vienos 
milžiniškos elektros stoties 
elektros jėga, tai yra 5,000,- 
000 (voltų!

BERLYN. — Vokietijos 
Komunistų Partijos kandi
datas į prezidentus paskuti
niuose rinkimuose, draugas 
Thaelmann ragina darbi
ninkus griebtis streikų ir 
kitų kovos būdų prieš val
džią ir prieš fašizmą. Jis 
sako:

“Ekonominiai streikai, be-

darbių kovos, randauninkų 
streikai ir pagaliaus gene- 
ralis streikas visuose mies
tuose, tai tokia yra mūsų 
kovos linija. Mūsų partija 
turi panaudoti visus šiuos 
kovos įrankius prieš kiek
vieną kapitalistų ;bandymą j 
išeiti iš šio krizio.. Tas rei
kalinga del apgynimo prole- (Daugiau Pasaulinių 
tarinės revoliucijos.”

Reika-

žinių
i i 5-tam puslapy])

suareštuotus veteranus. 
Hooverio valdžia areštuoja 
veteranus tuo tikslu, kad 
nusiplauti rankas nuo atsa
komybes už žudymą vetera
nų per “Kruvinąjį Ketvirta
dienį.” ( ■/ > > ( • „ !
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PIETINIAM [ILINOJUJ
Susidėjusi visa ;eilė Litų skubių reikalų neleido.mums 

platėliau pažiūrėti į šiandieninę padėtį Pietiniam Įlliho- 
juj. O ten padėtis nepaprastai rimta. Minkštosios ang
lies kasėjai ten, šiuo tarpu, grumiasi su’bosais ir niai- 
nierįų patdavikiškos unijos viršininkais.

Jau keli mėnesiai atgal ten paskelbtas sulaikymas dar
bo, puomet išsibaigė unijos* kontraktas su darbdaviais. 
Per {tą laiką Lewisai ir Walkeriai slapta vedė derybas su 
bosais, • kad nukapojus ’ mainieriam algas. Jie padarė 
pardavikišką sutartį, kuria einant, mainieriams pamatinė 
algą buvo nukirsta daugiau doleriu į dieną.

Sutartis paleista nubalsuoti referendumui, kuris mil
žiniška baisų dauguma atmetė ją! Mainierių “vadai”, 
Levnsas ir Walfieris, antru atveju nutarė paleisti refe- 
rendtimu sutartį su bosais, neva su kai kuriais pataisy
mais, bet esmėje vistiek su nukapojimu algų.

Aptras referendumas parodė tą patį: milžiniška narių 
didžiuma sutartį atmetė.

“Tiesoj” įiljps regųjjanškai Bedarbių F’ondo atskaitos, AM A h AC hARRININKII VIFNVREQ 
kurioše bus? atžymėtą kiekvienas įeigų ir išlaidų centas. IWHifTi/ViJ l/rlIiVUillilllįl T ILdi 1 litu
N ariąi, vadinasi, patys matys, kiek įė j o, ’ kiėk ir kam iš- LYGOS KONGRESAS MONTREALE | bininkų, kurie seka tą pr
kurioše buy Atžymėta kiekvienas įeigų ir išlaidų centas.
xt. . •?; • nu t ' • . . ' 'i • i .-‘l ... i > i

mokėtą ir kiek dai* randasi pinigų fonde. ’ ,
Taigi, draugai LDS nariai, pasisaugokite skleidžiamų i 

provokacijų tų žmonių, kurie sakosi esą LDS draugais. 
Jos leidžiamos tam, kad pasėjus nariuose demoralizaci
jos?. Jos daromos dar ir tam, kad pakenkus mūs organi
zacijai tūlose valstijose įsiregistruoti, ir tolydžio, kad pa
kenkus patiems nariams. 1

Prūseika ir Ko. visaip bandė mūs organizacijai pa-'sas. 
1 x . 1 1 **>• -I • 1 11 — 1 T • V T- W-X. r-M • • mkenkti,’bet nevyko. Jis andai skelbė, kad iš LDS nariai 
“bėga masėmis”, kad šiemet, prieš seimą, išbėgę jau virš 
600 narių, kuomet’tai buvo juodžiausias melas, ką kiek
vienas, šėkąs LDS reikalus narys puikiai žino!

Nepavykus tom provokacijom, dabar einama toliau;. 
Prūseika imasi tų pačių metodų, kurias prieš metus lai
ko naudojo Gegužiai, Bagočiai, Strumskiai ir Ko. Nu
degė nagus hnie, nudegs juos ir Prūseika, o Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, kaip žeągė pirmyn, taip ir 
Žęngs!

t.

i rv.i IVllZjjtlJvrky į - 
LDS Pirmininkas.

APŽVALGA
Išaiškėjo!

Jau pasitvirtino tas fal

MONTREAL, Kanada.— 
Rugp. 5-6-7 dienomis įvyko 
Kanados Darbininkų Vieny
bės Lygos (Workers Unity 
League of Canada) Kųųgre-

Tai pirmas kongresas šios 
organizacijos jos dviejų me
tų gyvavimo laikotarpyje. 
Pirmu ’ kartu įvairių amatų 
ir įhaiištrijų darbininkai su
sirinko, kada kapitalizmas 
pasiekė savo nematytą pu
vimą 
kų klasės pragyvenimo lyg- 
mala puola vis žepiyn ir že
myn; kada ’tūkstančiai-dar
bininkų, paliesti bado ir alkį 
1 1 * • F Y 1 11*i 1 • I

reakcinius unijų vadus.
Bendrai sutraukus, mažai 

buvo vedama, kova prieš 
oportunizmą, prieš darbi
ninkų klasės išdavikus, ma? 
žai buvo vedama kova prieš 
bosų agentus.

Bet viskas, kas? pažymėta, 
nenulemia, kad nėra niekę

rasČiai “gavę” nuo drg. An- 
Įgariėęio “pašalpą” J 6 dafr 

51 vis tebesiranda draugų dar- 
pro- 

i'vokatorių. Nesenai skai
čiau “Laisvėje” straipsnį 
“Atvirai kalbantį kuris pil
nai persisunkęs? dportunisti- 
niais manevrais, bet tas 
draugas ginasi iš kalno, kad 
jis “all right.” Mes, sun
kaus darbo darbininkai, 
pradedame! išskirti, kur yra 
mūsų lavinimos šaltiniai, o

ninku Vienybės Lyga. Tą- 
čiaus, jeii klaidų ; būtą ma
žiau padaryta, tai būtų lai-: 
mėta darbininkų klašei dau
giau. ,!'■ . ; j 

Tos klaidos parodo^ kad 
del neužėmimo teisingos 
darbo linijos kenčia ne vien 

kęsdami,‘jieško kelių, kaip organizacija,_ bet visa dar- 
išlaikyti savo gyvastis. Tuo bininkų klasei . > \.

krizį; kada ' darbinin-

• ■ .................. ....... — bė ir kas? yra badas.
..... j j ' v šuoliais maršuoja | cimai, jiems padeda mense-' 

j vikas Prūseika su Ko. Juk 
' Prūseika buvo tuo melagiu,

nuiuIWHu Kdu Herą bedarbiai jau pirmiau pa
laimėjus Kanados Darbiu F -

Čia, nutolta nuo aprašomo 
dąlyk,o,;nes tas,lietuvių dar
bininkų piasėms ^yra arčiaų-f 
šia, Toįelfir svarbu buvo, 
paminėti. 3

f Svarbiausi kongreso bbaį- 
siai, kuriuos padeda iškelti 
laiškaiš Raudonasai Darbo 
Unijų Internačionalas, tai

pačiu laikotarpiu Sovietų i Kas link sudarymo bend- kova ūž tuojautinius reika1 
Sąjungos, darbininkai jau|ro frOnto prieš bosų ataką lavimus darbininką, sdcialė 
senai nežino, kas yra bedar-i anį dubininkų klasės, kilo apdrauda lėšomis bosų ii* 
bė h* , kas? yra badas. Jie! gana ilgos diskusijos. Lai- valdžios prieš terorą, prieš 

-y—- pirmyn j įe diskusijų paaiškėjo, kad deportaciją, už legalizavimą 
prie laimėjimo augsciausios suvienytas fronįas gau revoliucinių unijų, prieš įm-

tas kad “Vilnies” redakci-i
Su tuo paaiškėjo Lewisu ir Walkeriu visos niekšystės. ’h „rnulfa isknndimn kuris nesenai pareiškė, kad
Kad pridengus savo bjaurius darbus, biurokratai su- j Evaldo, stambaus real-iM’zara parvežęs Maskvos! 

naikina 200 unijos lokalų balsavimus (visus balsavimus) estatininko Ch'icagoje. Patil??,. ^aisvel. (žinoma, ir j 
ir paskelbia, kad jie, balsavimai, kažin keno pavogti ta-1“Vilnis” pažymi, kad 1 1 ,Pm ,n,nm 31 -•
pę! - Tuč tuojau pasirašoma su bosais? sutartis su nuka
pojau algų!

Kąd Lewisas ir Ko. narių balsavimus vogė ir pirmiau, 
tai Visi žino. Bet iki šiol vagystė nebuvo taip nuoga, 
kaiji šiuo kartu. Ir labiausiai suvedžiotas mainierys 
šiandien mato, kad jų unijos viršininkai yra niekas dau
giau, kai atviri anglies baronų samdiniai, apmokami mai
nierių !

Bėt s?u šita niekšyste Lewisai ir Walkeriai toli eiti ne
gali.' Mainieriai kyla. Daugelyj vietų šiuo taFpu pa
skelbtas tikras streikas. Kovoja mainieriai tiek prieš bo
sus, • tiek prieš išdavikus. Kad laimėti kovą prieš bo
sus?, * reikalinga išvyti iš- savo eijių angies baronų lakie- 
jusjLewisus; Walkerius ir kompaniją.

* Ilinojaus mainieriai ’šiandien tūri pasirinkti vieną iš 
dviejų: priimti bado sąlygas, kurias uždėjo ant jų Lew
isai-su darbdaviais, arba kovoti prieš vienus ir kitus, iki 
laimėjimui.

Mes raginame mainierius pasirinkti antrąjį kelią!

• aukso “Laisvei” (žinoma, ir i 
j kitiem komunistiniam laik-' 
raščiam). šitą provokacijai 

J. Evaldas, sekretorius Kei- prūL*31ka skelbė tikslu, kad;
davus pagrindo valdžios 
agentams pulti ir sunaikin- 

I ti mūs dienraščius, kaipo 
“Maskvos pinigais” užlaiko-

Del Naujos Provokacijos Prieš Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Nariams
Draugės ir Draugai!

Ptuseikoy organe (“Naujojoj Gadynėj” už rugpj. 11 
d.) daroma nauja provokacija prieš Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą. Ten rašoma, kad (1) Centro Valdyba iš
leido kuopoms kokį tai “slaptą” patvarkymą apie bedar
bių fondą, ir (2) pavidale neva klausimo, Prūseika rašo, 
būk tai būsiąs “naujas skymas” sudarymui kapitalo Cen
tro Biurui. Kitais žodžiais, kad iš bedarbių fondo pini
gai bus naudojami Kompartijos centro biurui, Komparti
jos reikalams.

Tai yra bjaurus eilinis mūs priešų melas, draugės ir 
draugai! Tai nauja provokacija, kad pakenkus mūs or
ganizacijai. :

Biskį daugiau, k&i metai laiko atgal, Bagoeius, Gegu-

stačio Spulkos, skundė “Vilnį” 
prokurorui Swanson neva dėl
to, kad vienoj vietos žinioj j 
blogai būk kalbama apie minė
tą spūlką. Bet jis, vietoj rei- _ ..
•kalanti atitaisymo, apskundė Šitą Piuseikos proyo- 
ptokurorui ir dargi nevien už 
tai, bet ir kita ką. 1

Laike kratos j ieškota kokios 
•įtariamos literatūros. Taipgi 
įklausinėjant areštuotus, reika- 

‘J^uta paaiškinti, kokios ir iš 
įk,ur yra dienraščio įeigos, kiek 
Ūhrbininkų ir kaip didėles al
gas jie gauna. Kodėl tokiame 
sunkiame momente dienraštis 
gali pasilaikyti, ir t. t.

Matomai primeluota, kad 
mes gauname pinigų kažin iš 
kur. Veikiausia, kaip papras
tai mūsų priešai primėtinėja, 
taip ir čia paskųsta, kad dien
raštis gaunąs pinigų iš Mask
vos (Tą melą ir renegatas 
Prūseika padėjo pūsti įtarda
mas d. Mizarą).

Negalėję surasti 
i vos aukso,” prokuroras su 
savo padėjėjais tuomet ap
kaltino suimtuosius? drau
gus, Andrulį, Krakaitį ir 
Milerį “laužyme įstatymo, 
kuris draudžia skleisti ne
teisingus gandus ar žiniūs 
prieš bankus ir paskolos 
bendroves.” Visi trys? pade- į 
ti po $3,000 belos kiekvie
nas. Visi trys išleisti, sura
dus reikalingą pinigų sumą.

Teismas buvo nuskirtas 
rugpjūčio 15 d., bet, jis at
keltas ant rugpjūčio 23 d. 
Bįją vedą Tarptautinis? Dar- 

;. Tam

industrijos, prie laimėjimo I jr jjs reikia turėti prieš 
socializmo^ Jie^ triumfuoja bosug tik gu darb5ninkayia

Tuo pačiu paaiškėjo, kad, 
siaučiant reakcijai, ir iš to 
paties darbininkų tarpo at-. 
siranda tokių, kurie, vietoj, I Tai mūsų obalsiai, kurie at- 
kad darbininkus šaukti įleityje turi rasti visų darbi- 
kovą, pradeda migdyti. Pa-! ninku pritarimą, 
vyzdžiui, savo laikytam su-; 
važiavime Vancouver, B. C., !

nose. Taip pat sugebėjo pa- Amerikos Darbo Federaci- j 
siekti platesnes? darbinimm jos vadai pasisakė, kad

į naują kolektyvinį gyveni
mą — žengia prie komuniz
mo.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
W. U. L. per savo trumpą 
gyvavimą sugebėjo būti kel
rodžiu daugelio pasekmingų 
streikų, pav., Albertos mūi-

perialistinį karą ir už apgy
nimą Sovietų Š-gos: Vyriau
sias obalsis — suvienytas 
frontas prieš bosų ofensy- 
vą ant darbininkų klasės.

kaciją, beje, pakartojo vis»a 
lietuviška anti-darbininkiš- 
ka laikraštija. Šita provo
kacija, aišku, buvo pagrin
du ir Evaldui ir kitiems 
Chicagos skundikams, pulti 
“Vilnį”, skundžiant ją val
džiai.
■'i. v “>• 7. . ■. . ', Šis buržuazijos siutimas, 

šis puolimas ant “Vilnies” 
pridarys dienraščiui daug mus, kurių ir yra nemaža.

mases, per senųjų unijų “krizyje mes negalime ko- 
biurokratų galvas perlipę, ; voti” griežtai prieš bosus 
kad vadovauti darbininkų 
kasdieninėse kovose už duo
na ir druską.

Šiame pirmajame W. U.
L. Kongrese, kuris itin sva- 
būs Kanados darbininkams, 
reikia pažymėti dideli atsie- 
kimai, bet tuo pačiu laiku 
negalima praeiti pro trūku-

Lietuvių darbininkų revo
liucinės organizacijos turi 

i tai ypatingai stengtis iššiaiš-- 
kinti, kad vėliau su didesniu 
žinojimu savo pareigų eitu
me organizuoti darbininkų, 

i už virŠpaduotus obalsius.
Darbininkų Ekonominėj, 

konferencijoj ir Darbininku 
Vienybės Lygos kongrese 
ypatingai buvo, it raudonu 

[siūlu, žymima,; kad revoliu-? 
• cines :v organizacijos buvo 

s “savo 
, o ypač at-

išlaidų; padarys daug nuo
stolių.

Kiekvienas lietuvis? darbi
ninkas ir darbininkė priva-j 
lo sukrusti. ,Mes turime 
stoti pagelbon “Vilniai”. 
Mes turime gelbėti savo 
spaudą nuo užpuolikų,' nuo 

Mask- i Provokatorių ir skundikų.
• Neturim leisti mūs priešams 
sunaikinti Chicagos darbi
ninkų dienraštį, kuris šiuo 
skurdo, bado ir darbininkų 
kovųz su išnaudotojais mo
mentu yra nepaprastai rei
kalingas !

Stoka išlavintų darbininkų 
užimti vadovaujančias vie
tas ir jose veikti su pilnu 
patyrimu. O iš patyrimų 

į pasirodė, kad nežiūrint, kaip
vadovybė^silpnajjuvo, neziū- Lyga nesugebėjo jų laimėti

, ,v . . _ - - ‘i savo eiles, ir jie nuėjo pas
sukiso geriausius darbuoto- A.C.C.L.; bet pamatę, kad

uhreikų formoje, nes, girdi 
tatai gali reikšti didelius' 
pralaimėjimus. 1 ■1

O W. U. Lygos vadovybė
je eile streikų buvo kurnėta, 
ne tik kad algos skalė išlai
kyta, bet dar kai kuriais at- 
žvilgiais laimėta net algų i , „sudarė 
pakėlimas. Tas rodo, kad respublikose” »’““'Z-lu. iyd,. v«„- 
ja visai atsisakė kovoti | „L. 
prie šalgų kapojimą.

Montreale Amalgamated 
Unijos nariai sukilo prieš 
E?avo biurokratus, bet'W. U.

rint valdžios teroro, kuri į savo eiles, ir jie nuėjo pas

grų ir dalinai finų užsidary
mas. Iš tų siaurų rėmų tu
rime išeiti, nes kitaip kylan
čio revoliucinio judėjimo 
augimas paliks mus istori
joj klasinių kovų užmiršty
je. Tuririie dėti visas pas
tangas, kad lietuviai darbi
ninkai liktų organizatoriais 
revoliucinių darbininkų uni
jų po vadovyste Worker’s 
Unity League.

Naujai išrinktas W. U. L.

jus į kalėjimus, bet W. U. 
L. vadovybėje laimėta arba 
dalinai laimėta 87 streikai, ‘ 
ir viso streikų vesta 132; 
tai aišku, buvo ir pralaimė- 
jimų, kas iš diskusijų paaiš- cĮngi^V Labo7pradėjo U. L.
kejo, kad nebuvo paimtos pU]y nariaįs jr jau griebiasi Centro Pildomasis Komite- 
i'ini Izi nm nei nomnlzno i o Iniwin 1 . _ _ -___ - .

ir A.C’C.L. tokia pat rolė, 
kaip pirmųjų, atsimeta nuo 
jų ir eina į mūsų eiles.

' Dabar Amerikos Darbo 
Federacija jr All-Canadiah

reikiamos pamokos iš laimė
tų ir prąlaimėtų streikų. 
Laike diskusijų taip pat bu
vo labai aiškiai iškeltos tos 
klaidos ir kas dar svarbiau, 

Anądien New Yorko re- kad tos? klaidos daug maž 
publikonų laikraštis “Post” vienokio charakterio, bū- 
įtalpino savo skiltysna in- tent:“Negalima kartu kovot 
terviu su princeua Katre prieš biurokratinę senųjų 
Radzwill’iute, kuri šiuo tar- unijų vadovybę, kada veda

me kovą prieš bosus.” Tai 
išeina, kad kovoj su bosais 
buvo pamiršta kova su jų 
agentais., Kaip vienas drau
gas išsireiškė:,

“Mes matėm tik mašinos 
didįjį ratą, o nematėm kitų 
dalių; jei mes norėjom tą 
mašiną sulaikyti, turėjom 
dengtis sugadint visą, o ne 
vieną dalį.”

O antra, tai kad: “turime 
kovoti prieš Lewis’o maši-

Princesa ir ADF

žis, Strimaitis, Strumskis ir visa eile fašistų ir social- veda Tarptautini
fašistų skundė Lietuvių Darbininkų Sūąįyięhįjimą/ .irafc; ^Pj.nkų
jis surinktuos pinigiiš iš narių naudoj ne narių pašalpai ir Pačiam l^krŪštyj, d. A. nu- buvo “didelė

rbdo, kad ,šis Evaldo ir ki
tų reakcininkų puolimas, tai 
jau ne pirmos pastangos. At
menate, kadaise p. Jurgelionis 
reikalavo iš “Vilnies” $50,000. 
Paskui Dr. Montvidas net 
$100,000. Pirmasis nė nesto- 
jd į teisnią. Antrasis stojo, 

■■ bet pralaimėjo.
Vi&ną sykį bubo užpuolimas 

ant mūsų įstaigos—namas pa
degta. !
'■ Bet dienraštis gyvuoja ir 
gyvuos. O tai dėlto, kad ma
sės darbininkų su mumis.

Nereikia, tačiau, manyti, 
kad šis skundas, šips proyo- 
kapijps, šiįąs ant dienraščio 
“Vilnies” užptiblimas yrą 
vieho Evaldo darbūs! Ne!

- ■ ■ < .. 4 > „i m ■ . ęi^1totaVį^6^'J)tti‘žųa- 
nei vienas is Bedarbių Fondo vPittas nebus sunaiiftjotas /įjog stambių šulų už skuti-

Idėjiniai, jei ne organiza-

pomirtinėm išmokėti, ale Komunistų Partijai ir komunis
tinei spaudai! , I ' '! I ų

Mes tai atmušėme, pastatydami tuos skundikus ir 
šmeižikus melagiais!

Dabar tą patį darbą tęsia Prūseika! Jis? skelbia, būk 
mes (atiduosime Komunistų Partijos Centro Biurui. ,

Prūseika labai gerai žino, kad nutarimas įsteigti Be
darbių Fondą prie Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
nėra kieno nors skymas, bet tai nutarimas (viertbWIsis 
nutarimas!) visų Pirmojo LDS Seimo delegatų. Prūsei
ka tame seime tupėjo ištisą laiką. Neveizint to, jis skel
bia, ;kad tai “skymas” LDS Centro Valdybos? apgauti 
LDS: narius!

Reikale LDS Bedarbių Fondo “Tiesoj” (organe) jau 
buvo: apie tai plačiai rašyta ir dar bus rašyta. Telpan
čiam^ LDS Pirmojo Seimo protokole “Tiesoje” LDS na
riai matys patys, kas ir kaip buvo nuspręsta, todėl čia 
nereikia kartoti. ' ’

Tiek turiu pastebėti gerbiamiems LDS nariams, kad

i;i J ? m kitam, kaip tik LDS narių bedarhi'ų duoklėms ap
mokėti.

PŪ gyvena ant Bowery gat
vės, New Yorke. ■ -Ji, kaip 
sako - laikraštis, savu laiku 
? 1.., V ? JJ” ir “garbin
ga”; i uii: carais -uliavojusi, 
Vokietijos kaizerį1 “tu” vadi
nusi, etc. Bet revoliucija 
paguldė ir ją! Šiandien es
anti biedna, dirbanti’ ko
mercinėse įstaigose už knyg- 
vedę ir rašytojadjanti. Be 
to, esanti barę Amerikos 
Darbo Federacijos?.

iladzwill,’iūtė pareiškusi 
savo neapykantą, .prieš So
vietus ir korespondentui pa
stebėjusi:

Raudonasis pavojus yra nuo
latinis Amerikai pavojus ir 
tiktai Amerikos Darbo Fedęjra- 

• cija- grii čia1 neprileisti kitą 
Rusų Revoliuciją. ;

i Kad A.D.F; vūidina kontr
revoliucinę rolę ‘/(žįno'ipa, 
jos vadovybė), to niekas ne
bando užginčyti.' Bet klys-: 
ta ši tituluotoji ponia, ma-

viršininkus, tai tuo laiku ne
galima kovoti prieš bosų 
ataką ant darbininkų?’ Tik
rumoj * gi visuomet reikia 
kovot ir prieš bosus ir prieš

tos iš 37 draugų, kurie dau
gumoj yra eiliniai nariai 
unijų ir atstovauja .įvairias 
industrijas. Laimėjimas

įvairių manevrų. Amerikos 
Darbo Fedehacijos vadai 
anksčiau išėjo prieš socialę 
apdraudą bedarbėje lėšomis j—----- ------------------
bosų ir valdžios; bet vėliau ! darbininkų klasės tegalė
jau pradėjo kalbėti, kad jie mas, veikiant tai pačiai kla: 
irgi pripažįsta socialę ap- sei. 
draudą bedarbėje, bet tik 
darbininkų -lėšomis. O da- Lietuviai darbininkai or

ganizuoti ir neorganizuoti,
bar Ą.C.Č.L. jau pradeda j^. kaipo dalis darbininkų 
kalbėti ir apie antrą būdą klasės, turite dėti visas pas-
socialės apdraudos. r Bet ka
da eina darbininkų Vieny
bės Lygos kova už socialę 
apdraudą kaštais bosų ir 
valdžios, tai anų, it zuikių, 
nematyti.

Įdomus ląbai buyę.įranet 
Šimas delegato iš T.U.U.L., 
iš draugiškos? prganizacijos 
Jungtinėse Valstijose, iš ko 
mes matom, kad ten irgi ko
va nepaprastai įtempta, ir 
kad revoliucinių Unijų augi
mas, o taip pa£ ir revoliuci
nės Partijos augimas milži
niškai žygiuoja pirmyn, kad 
per trumpą laiką didėlė dar
bininkų masė laimėta Kom. 
Parti j on , ii* revoliucinėsna 
unijosna.

O ką pasakys Prūseika? rą taikos konferencijose,

tangas s u o r g a n i zavimui 
darbininkų į savo klases inr 
įūstrines unijas, kad laimė
tume l^ovą už tuojautinius 
reikalavimus bedarbių, kad 
sulaikytume algų kapojimą, 

i kad laimėtume socialę ap- 
Įdraudą-bedarbėje ir t.t.

Tegyvuoja Kanados? Dar
bininką Vienybės Lyga!

Reporteris A. K.

Sovietu Sąjunga Kalba 
Apie Taiką

MASKVA. — Sovietų Są
junga, kuomet imperialisti
nes valstybės kalba ąpie ka-nydama, būk jinai, t. y., A.

D.F. neprileisianti revoliu
cijos. Rusų social-demok- Jam, tur būt, vis bte “smu- kalba apie taika tų visa ei- 
ratai-menševikai darbavosi' kūnas”. Jis apmelavo Dar- le valstybių. Pastaruoju lai* 
he mažiau už Greenus ir'bininkų Ękonominę Konįe-jku eina prie geresnių ryšių 
Wolluu, taciaus jie buvo be- renciją Ottawoj ir meluoja, į su Lenkija, Turkija, Jtftli*

I I būk mūsų revoliuciniai dien-1 ja ir kitomis valštybėmia'jėgiai!
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LAIŠKAS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS KOKS TIKSIĄS?

Dai

HAVERHILL, MASS WILKES-BARRE, PA.

BINGHAMTON, N. Y.

WARD, W. VA

ninku

Vikutis

PORTLAND, OREGON

HAVERHILL, MASS

USE THIS ORDER BLANK

427 Lorimer Street,Komunistų

for which please send the checkedI encldse $

Name

Address

8701 JOS. CAMPAU

Išplatina po 100 kopijų 
ly Workerjo.”

dideliame 
. galite užsire- 
, Kireifenę, 1’.

Šimoliunienę

ras išleidžia gerų knygų, tik

riją, duoda žinoti į dirbtu
ve, kad tam darbininkui

Pranešame, jog Am. Lietu- 
.] Darbininkų Literatūros

o dabar tik 
darbininkai ir darbo valstie-

Conn. Valstijos Darbininkai Būtinai Turi 
Susirūpinti Menininkų Organizacijomis

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS 
Labor and Industry Series

fcocial and! dujtkirali status of Labor 
' ’ 408 pages—$1.50

i. Čia niekas tau ne
viskas apmokėta. Jei 

jautiesi nesveikas, geriau
si gydytojai tave apžiūri. 

Aš pats dirbau; Jeigu jie mato, kad tavo

tikslas, kaip vienų taip ki
tų,, panaudoti bile ką, kad 
ir menkiausios vertėy daly
kėlį (nes politinių faktų ne
turi), kad supjudyti bei pa
sėti nepasitikėjimą vienų 
prieš kitus. Deja, jiems to
kie darbeliai šiandien neiš
dega, skaitytojai patys mo
ka padaryti išvadą.

Ks. B. Karosienė.

skaityti, 
jų narių

THE MOLLY MAGUIRES
By ANTHONY BIMBA

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

144 pages—>1.00

LABOR AND COAL 
' '-Sy 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

tokia 
priguli

virši- 
srioves,

Atsiveskite ir nau 
prie kuopos prisira

Amerjkoą ;Kopiunistų Parti 
ja rengia labai didelį, tarptau 
tinį pikniką; kuris įvyks ket
virtą dieną rugsėjo, 
tos organizacijos 
susilaikyt tą dieną 
kokių parengimų, bet visų pa
reiga dalyvauti šiame būsian
čiame piknike.

Draugės ir draugai, žinot, 
kad Amerikos Komunistų Par- 

kelrodis 
Todėl 

visų pareiga masiniai dalyvau
ti, kad šis piknikas būtų vie
nas iš pasekmingiausių šiame 

s. Mums jau gerai ži
noma, kad Komunistų Partija,

, LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

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

Regular $2.00; Popular $1,00

mano 
nes lan- 

;<KeIeivio” biznio 
Užbaigdami, pri- 

skaitytojai patys

Partiją 
bus visiems -paprastoj .vietoj 
tai yra, Lenevičiaus farmoj 
Būkite visi ir aš būsiu.

THE RED CORNER BOOK ' 
FOR CHILDREN

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

ir dar sykį 
ir drauges: 
oportunistus 

i komunisti-

Todel ki- 
turėtumėt 
nuo bile

o mažą veikimą. Gaila, drau
gai, man pamislijus apie tuos 
jūsų smarkius šnekėtojus; ka
da man pačiam taikėsi būti su 
jumis susirinkimuose: kad pra
dės “argumentuoti,” tai net 
stalai braška; o iš to išėjo at
bulai—priviso sklokininkų ir 
tokių, kurie tik Smetonai tėra 
naudingi. Dabar gi, draugai, 
lieka jums sunki kova vesti su 
jais. Teisybė, buvo atsiradus 
tokių porelė ir pas mus, bet, 
kaip ant jūsų nelaimės, ir tie 
nusikraustė su savo “gabu
mais” į Lawrence, prieglaudos 
jieškoti, nors jos nesuradę.

Beje, mes turime jauną ir 
tinkamą mokytoją drg. Petrū- 
kevičių. ’

Liaudies Choras La wrench, 
Mass., ir Haverhill! Laisvės 
Choras rengia bendrai pikni
ką, rugsėjo 18 d., Maple Ęar-

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 SILK
By GRACE HUTCHINS'

Wages, ptofits, speed-up, mergers-and unemployment in the silk 
and rayon, industry and thę conditions of labo?.

Regular $2.00; Popular $1.00

Bedarbių Taryba pradėjo 
I platinti “Daily Worker?’ Pla
tinime turi geras pasekmes. Iš 
sykio buvo ėmę po 50 egzem
pliorių, bet dabar jau ima ;ir 

Į išplatina, kasdien po 100 ko
pijų.

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

Drauges Šalinaites Prelekcijos 
Apie Proletarinį Meną I

Laisvės ChoraS rengia svar
bias prelekcijas apie proletari
nį meną, rugpjūčio 22 d., at
einantį panedėlį, L.U. Gedemi- 
no Kliubo svetainėje, 324 Ri
ver St., 7 :30 vai. vakare. Pre
legentė bus drg. B. šalinaitė, 
atsižymėjusi d a r b i n inkiškų 
chorų darbuotoja ir kompozi
torė; jinai dėstys, kuomi pro-(tija, tai vienintelis 
letarų menas skiriasi nuo bur-'del darbininkų klasės 
žuazinįp meno.

Kiekvieno have rhilliečio 
j kaip jaunuolio, taip ir suau- 
I gūsio turi būti užduotis išgirs- distrikte 
1 ti šias prelekcijas 
i Surengimo komisija susideda tai vienintelė Partija, kuri gi 
t iš jaunuolių, kuri stropiai ren 
! gia puikią muzikalę progra- j tokiai bedarbei

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

turėti tuo , , .i pat turi 
slu ome | ALDLD.

į atlikdamas
.[ duotis prakalbose bei kuomet 
būna koncertai rengiami de-

I lei parėmimo darbininkiško 
judėjimo.

į Todėl, gerbiamieji, turiu 
priminti, kad pareiga visų tė
vų, kurie turi paaugusius sū
nus bei dukreles, — prirašyti

i prie Laisvės Choro; o nuo jau
nuolių priklauso ateitis. Jei
gu kuriems tėvams neaišku, tai 
galite patys ateiti ir būti sykiu 
per Choro pamokas bei susi-! gaivalas susiorganizavo 
rinkimus, o pavyzdį atrasite 
gerą. Juk mes gerai žinome,

. kad vien klasiniai
• darbininkai rūpinasi tokia dai

yra apie šimtas darbi- 
šeimynų, kurie gyvena 

tentuose ir jau apie metai lai
ko, kaip streikuoja. Juos va- 

I dovauja tūlas -Frank Kinez. 
. šitas žmogus pakalba kartais 
| gana gražiai, pagiria Sovietų 
Sąjungą ir giriasi save esAnt 
komunistu.

Tokiu būdų jam ir darbi
ninkai pritarė. Bet labai grei
tai pasirodė jo geri darbai. 
Kuomet atvažiavo Nacionalės 
Mainierių Unijos organizato
rius ir laike prakalbas, tai tas 

šaiką 
mušeikų ir visi girti atv'ažiavo 
apie trijose mašinose ir pra- 

pažangūs dėjo savo darbą.
Jie užpuolė organizatorių ir 

kitus darbininkus. Ko tik ‘ne
užmušė kalbėtoją ir sužeidė

Visi keturi chorai ir orkes
trą kartu ruošiasi prie didžiu
lės Dainų Dienos, kuri bus 28 
d. šio mėnesio . Waterbury 
Darbininkų Darže prie eže-

i Dauguma iš mūs turi labai 
prastą įprotį žiūrėti į meno 
kuopeles, chorus, okestras ir 
kitokias grupes ne su 
minčia, su kokia 
į jas atsinešti. Mes 
jam skaičium kitas 
meno vienutėmis. Turime ke 
turis chorus ir vieną orkest 
ra. O kiek tautininkai

TOWARD SOVIET AMERICA
By WM. Z. FOSTER

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

: ; j ’ i : 350 pages—$1.25

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

Jau keli metai, kai . iš į si vietą, kurortus. Gyvenam 
Youngstown, Ohio, Juozas! palociuose, kuriuose seniau 
Abazorius su žmona gyve-,gyvendavo kunigaikščiai ir 
ma Sovietų Sąjungoj. Nese-: ministerial. čia ilsis ir gy- 
mai Abazoriaus uošviai, dd. ■ dosi senesni, nedasveiki dar- 
Skystimai, gavo nuo, jo laiš-i bininkai 
ką,4iš kurio paimam trumpą rūpi, 
ištrauką:

“..Dirbam abudu, uždir 
bam gerai 
už kaitintoją, bet nori, kad i sveikatai kenkia kokis dar 
dirbčiau už rolerį, bet ne' bas, tai, pasakius ligos isto 
bletą tiesti, ale pabėgius 
Darbų negali atsiginti. Vi
sokių duoda: sako, pats ga- permainytų darbą, kas ir 
ii nedirbti, tik kitus mokyk.' būna išpildyta. Man niekas 
Aš tai nepaisau. Dirbsiu to- neskauda, bet turiu pasilsė
ki darbą, kokį man valstybė ti. Šitam miestelyj (Kere) 
duoda. Dirbau ant Ūkio už. pirmiau biednam žmogui ne- 
perkalbėtoją iš anglų į’ rušų būdavo vietos, 
£albą,

Man gaila jūs, kad turite' čiai leidžia savo liuoslaikį. 
nešti kapitalistinę naštą ant: Visuose šiuose palociuose 
savo pečių... Vienuoliką'šiuo tarpu ilsisi 11,600 dar-

kiškas dainas mokintis; o tuo- mainieriai, kaip nusimaskavo 
mi irgi turės pasirūpinti jau- Frank Kinez. Jis veikia tik 
nuoliai, mums padedant. ; bosų naudai ir apgaudinėja 
“Laisvėj” d. Kaišedorietis (iš darbininkus.. Jisai niekina ka- 

Lawrence) užsiminė apie Lais- ringas organizacijas, kurios 
vės Chorą toj prasmėj, kad veda kovą už darbininkus. # 
būk tai šis choras “nesigarsi-( Visi darbininkai turi ■ neši
na.” Aš turiu pasakyti, kad, duoti tokiems mušeikoms save 
pagal mūsų miestelio lietuvių 1 apgaudinėti. Prieš juos reikia 
skaičių, tai neblogai; o antras kovoti taip pat lygiai, kaip ir 
dalykas, kad mes netikime į prieš bosus.
perdidelį kalbėjimą apie savę, Judžintų Žvalgas.

LABOR AND AUTOMOBILES 
; [ Py ROBERT OUNN ,

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

< Regular $2.00; Popular $1.00

programą. 
Draugų waterburieciu komisi
ja ’ išsiuntinėjo laiškus visom 
darbininkų organizacijom, pa
kvietimus, kad jos prisidėtų 
prie organizavimo žmonių va
žiuoti busais į Dainų Dieną.

Be to, teko nugirsti, jog visi 
Tiesa, mes galime ir turime' miestai judinasi į didelį dar- 

prisipažinti, jog mūsų choruo- bą 
se yra tam tikrų trūkumų, ganizuoti vieną 
Nelengvai jie paseka kylantį H a venas—tris, 
darbininkų judėjimą, nes cho- tris, New Britainas tris, o nu- 
rus sudaro didelėj daugumoj' vykę į Waterburj suruoš me- 
jaunimas, be patyrimo klasių: nininkų demonstraciją, kuriai 
kovose. Tačiaus tie dalykai grieš Simfonijos Orkestrą.
bus pataisomi menininkų kon- Todėl išsijudinkime visi, 
ferencijose. ' • kad pasibrėžtą tikslą pasiek-

Dabartiniu laiku yra vie- tume taip, kaip jis reikia pa
nas klausimas, tai sudrūtini- siekti.
mas chorų finansais, ypatin-i Visi ir visos į darbą demon- 
gai va’saros laiku,-kad, užėjus stratyviai dalyvaut Dainų Die- 
žiemai, turėtų chorai iš ko pa- noj 
silaikyti

Bet jis neatvyko. Pranešta, 
jog jis turėjęs tą dieną vykti 
Washingtonan, kur buvo pra
dėtas aršus valdžios puolimas 
ant karo veteranų. Draugo 
Fordo vieton atvyko .d- Wicks 
iš New Yorko. Jis pasakė ge
rą prakalbą. Aukų partijos 
reikalams surinkta 65 dol. su 
centais. /

Po šių prakalbų ir po 1 d. 
rugpjūčio demonstracijai, į 
Komunistų Partiją, kaip teko 
girdėt, įsirašė 14 naujų .na
rių ; visi amerikonai.

THE SOVIET WORKER
B^r JOSEPH FREJEjMĄNu

An account of thej economic 
in the U. S. S. R.'

gust), Laisvės Choro kambary
je, 199 Washington St. Visi 

prie nariai būtinai ateikite, nės yra 
Ly- daug svarbių reikalų aptari- 
su- mui. Iš Centro yra prisiųsta 
ex-1 nominacijos blankos ant cent- 
ne-'ro viršininkų, 1933 m. Taipgi, 
or- kurie negavote knygų, tai at-

FORCED LABOR IN THE U. S. 
By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1.00

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESĘARCH 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

na darbininkų reikalus. Bet 
siaučiant, tai 

mą; užkvietė chorą ir kelis ge- gana sunku finansiniai pasilai- 
į rai išsilavinusius įvairių ins-’ kyti, ypatingai šiame distrikte. 
i trumentų muzikantus. O dai’i ■■ Todėl visų darbininkų pa- 
i prie to, pašoks mūsų visų my- 'reiga skaitlingai dalyvauti šia- 
' Įima šokikė Edna Verseckiųtė me tarptautiškame piknike ir 
akrobatiškus ir kląsiškus šo- paremti su kęle.tu centu Ko
kius. jmunistų Partiją,. Piknikas

Laisvės Choras yra darbi
ninkiškas, dalis Proletarų .Me
no Sąjungos; dalyvauja visuo
se Naujosios Anglijos koncer
tuose ir piknikuose tų, kurie 
remia bei priklauso prie Pro
letarų Meno Sąjungos. Taip 

ryšius su vietinėmis
TDA. kuopomis, 
programines už-

Matome, kaip kitose kolo 
nijose bemaž visi jaunuoliai kitus darbininkus, kurte užsis 
yra užėmę svarbesnes komisi- tojo už kalbėtoją. ;
jų vietas, ir tas jiems puikiai Paskiaus tas,gaivalas sušau 
sekasi, kaip dainose, taip or- kė savo susirinkimą ir išnieki 
ganizatyviame darbe. Ciano Naciorialę Mainiėrtų Uni

čia randasi dvi lietuviSkos aptiekus, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M? KISHON, Aptiekorius Savininkas 
... __ k CHENE 8T„ DETROIT, MICH.

darbininko ir 
pirma pareiga, 
prisidėti prie i 

išgarsinimo šios i 
chorų? Nei vieno. Kol kas vis Į Dainų Dienos, ■ nes iš to nei 
bandė New Britaine palaiky-1 vien reikia susidaryti ateities 
ti “Varpo” chorą, kuris skam-' gyvybę, bet priegtam chorai ir 
bėdavo, kaip šuke. Bet ir i orkestrą ruošiasi duoti čia 
tas kur tai nuskambėjo, kad1 atatinkamą dailės 

jfepie jį daugiau nesigirdi. '■ To
dėl mes galime tik pasidi
džiuoti, turėdami tokį skaičių 

.chorų, kuomet mūsų priešai 
*plepa, kad komunistai “baigia- 
irti”, iO jie nieko toj srityj ne
turi. ? . > i

Kiekvieno 
darbininkės 
kiek galint 

turi' atatinkamo

zacijas, kovajančias vien už 
darbininkų reikalus.

Todėl ir tariu visiems buvu
siems kareiviams stoti į darbi
ninkų organizacijas ir kovoti 
visiems išvieno: 
šaukiu draugus 
meskime visus 
žemyn; stokime 
hę darbininkų liniją ir kovo
kime iš vien, kad ateinančiu 
laiku galėtume užduoti smūgį^ 
kapitalistinei sistemai. Tegy
vuoja Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partija! . . ;

Jaunuolis.

Rugpjūčio 1 d., kaip žino
ma, viso pasaulio darbininkai 
demonstravo, protestavo ir 
mobilizavo savo pajėgas kovai 
prieš vis artėjantį imperialisti
nį karą; taip ir mūsų mies
tely buvo Surengta demonstra
cija, kurt prasidėjo 2 vai. po 
pietų ir baigėsi kaip 5 vai. va-i 
kare. ’

Visų1 pirma buvo prakalbos 
parke Plaza; Block, kur prisi
rinko'svieto virš 3,000; taipgi 
dalyvavo keletas lietuvių dar
bininkų. ! • • i : ; ; i ;
r Baigiant prakalbas, buvo 
skaitytos keturios rezoliucijos 
ir vienbalsiai priimtos. Prie 
pat užbaigos visa minia nuta
rė demonstruot gatvėmis; taip t 
ir demonstravo. Policijos bu- j Draugijos 85 kuopos susirinki 
vo pusėtinai, ale demonstran- mas atsibus 18 rugpjūčio (Au 
tų nekliudė.

Pirmiausiai demonstravo ve 
teranai, kurie priguli 
Darbininkų Ex-Kareivių 
gRj? ši Lyga čia nesenai 
sitvėrė, ale greitai auga; 
kareiviai mato, kad nieko 
bus iš jų senųjų fašistinių 
ganizacijų, kurtos mulkina eikite pasiimti. ALDLD Cent- 
juos visais būdais/ ir kad rei 
kia stoti į darbininkų organi- tai reikia netingėti pasiimti ir šyti

Prūes’eikos lapelio No. 31 
sklokos štabas isteriškai nu
džiugo, kad surado 
“baisią nuodėmę 
kiauul 
įstaigoj 
duria: 
mokės pasidaryti išvadą.” 

Nematau reikalo daug 
apie tai kalbėti ir laikraštyj 
vietą užimti atsakinėti re
negatams, nes darbininkiš
ka visuomenė gerai žino, 
kad nei su “Keleiviu,” nei su 
kitais! revoliucinių darbinin
kų priešais nieko/bendro ne
turiu.

Buvau užėjus į tą įstaigą 
ne savo reikalais, bet sykiu 
įėjau su broliu, kuris lankė
si orlaivininkystės reikalu. 
Padariau nebent tame klai
dą, kad tas incidentas su
teikė progos priešams pa- 

mėnęsių išdirbau, dabar tu- i bininkų.^ Čia, žinoma, jokių ’naudoti jį savo politikai. Jų 
riu mėnesį vakacijų. Toki ‘ išdirbysčių nėra. Mes šitą 
Sovietų įstatymai. Mane pa- j vietą vadiname “sveikatos 
siuntė į tam tikrą gydymo-1 išdirbyste...”

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
’ ' ‘ By ROBERT W. DUNN
“Open shop” drive, company unions, blacklists, spy systems, 

stajke-breading methods, employers’ anti-union welfare schemes, 
personal activities and employee stock ownership.

. ‘ , i i f . ji • < : i Regular ,$l.?p; Papular ,$1.00

Korespondentų Reikale
Jau mėnuo laiko atgal, 

ALDLD kuopa nutarė organi
zuoti korespondentų biurą, 
kuris dažniau parašinėtų ži
nias iš mūs miesto į dienraštį 
“Laisvę”. Pora narių apsiė
mė šį darbą bandyti. Tačiau, 

j darbas dar kaip reikiant ne- 
į pradėtas.
j Korespondentų biurą turėtų 
; sudaryti daugiau, negu du na- 
į riu. Būtų gerai, kad visi dar
bininkų organizacijų nariai ir 
visi “Laisvės” skaitytojai pa
galvotų apie šį reikalą, ir kas 

Bridgepox-tas mano suor- J<u« raštu, kas žodžiu
busa New —ateitų korespondentų 

Hartfordas biurui talkon- 
žinias rašyti ir 

reikalu pasitarimus 
turėti sueigas šeštadienių va-' 
karais, ALP. Kliube, 315 Clm-' 

ton St. ' 1
Jei atsiras būrelis draugų ir 

draugių, turinčių ukvatą rasi-1 
nėti, tai bus galima sudaryti < 
ne tik korespondentų biurą,! 
kuris rašinėtų- dienraščiui ži
nias, bet būtų galima sudaryti 
rašytojų ratelį, kuris galėtų 
imtis rašinėti straipsnelius,1 
vaizdelius ir eilėraščius. To
dėl visi, kurie esate bandę ra
šinėti ir kurie norite pradėti 
rašinėti, o ir visi tie, kurie tu
rite gerų patarimų bei žinių, 
ateikite šeštadienio vakare į 
ALP. Kliubą. !

Organizuojamas busas į 
“Laisves” Pikniką

LDSA. ir ALDLD. kuopos 
nutarė dalyvauti “Laisvės” 
piknike, kuris įvyks 28 d. rug
pjūčio, Valley View Parke, In
kerman, Pa. Tuo reikalu abi 
kuopos paskyrė komisijas or-' 
ganizavimui važiuotojų. Ma-1 
noma sudaryti pilną busą ke-l 
liautoji]. 1 Kelionė į abi pusi 
kainuos <tik $1.10. Visi, ku- 
r.e norėtumėte dalyvauti pla- 

|čios apielinkės dideliame dar- 
Įbininkų piknike, 
jgistruoti pas O.
Mikolajūną, U. 
ir O. Girnienę.
14 Naujų Narių 

Partiją
28 d. liepiv turėjo čionai 

kalbėt d. J. Ford, Kompartijos 
kapdidatas į vice prezidentą.

•

HM -!.4*144^ ;
įkilai
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A. Gilman

‘DANGUJ’ IŠMOKO ANGLIŠKA’

WILKES-BARRE h SCRANTON AFIELINKEJE
RENGIA LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 12 APSKRITYS

Nedelioj, 28 Rugpjučio=Aug,, 1932
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA. PRASIDĖS lll-ta V AL. RYTE

WATERBURY, CONN CLEVELAND, OHIO

READING

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

RENGIA PHILADELPJIIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

ŠilkauskasPRANEŠIMAI IŠ KITUR
ROCHESTER

Gera Orkestrą Grieš Šokiams

BRIDGEPORT, CONN Pradžia 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis, iki Vėlai Nakties

SHENANDOAH, PA
pikniko,

Komitetas,

KAROLIS POŽĖLA 
lietuvių čampijonas

Toje 
pra-

Dainuos Aido Choras iš Brooklyn, N 
šalinaite

Organizatore.
(195-196)

Org.
(195-196)

K. S. Surbi.
(195-196)

Sekretorius.
(195-196)

Sekr. Mažeikiene,

HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILA

Dainuos Wilkes-Barre Aido Choras, Kuria m Mokytojauja D. Zdaniute. Apart Aido 
Choro Dainuos ir šio Choro Merginų Oktetas Naujas Dainas

HAMBRAMCK, MICH.
ALDLD 18$ kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioję 21 rug
pjūčio, 10 vai. ryte, 3014 Yeormaus 
Sti Visi nariai ir narės būkite pas
kirtu laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui. Atsiveskite nau
jų aplikantų i draugiją.

vadovaujamas B, 
Philadelphijos Lyros Choras, vadovaujamas J 

Jurčikonio. Taipgi dainuos pagarsėjęs Brooklyno 
Merginų Sekstetas

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.

(Pabaiga)
Biermanas sutiko su jais eiti pas “spiri- 

tualistus.” Jie jį nuvedė “spiritualistų” 
lindynėn ir supažindino su “garsiu” “pro
fesorium”, pasakydami tam “profesoriui”, 
kad jie jį viskame prirengė prie įstojimo jų 
būrin. Visko, ko reikia, tai parodyti jam 
stebuklą kitą del užtikrinimo, jog viskas 
esą pas juos “teisinga.”

Biermanas “profesoriui” pasisakė, kad 
jis norįs su savo mirusio tėvo “dvasia” pa
sikalbėti. “Profesorius” sutiko pašaukti jo 
tėvo “dvasią”, ir paprašė Biermano užsi
mokėti penkis dolerius už “profesoriaus” 
darbą.

“Profesorius” Biermaną įleidžia aklinai 
tamsiam kambarin
klausyti, ką jam tėvo

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. <

I tas taip kiauliškai “kvailą” klausimą “dva 
i siu” “profesoriui” pastatė.

ir LDSA S 
21 rugpjūčio 
Cedar. Pra-

Negalėjau sužinoti, ką Biermanui “jo tė
vo” “dvasia” sakė, nes jis apie tai nie
kam nepasakojo. Bet jeigu ir žinotumė
me, tai daug svarbos tame nebūtų. Juk 
galime įsivaizdinti, ką tokios “dvasios” ga
li pasakyti.

atlikti. Tat būkite visi na

LINDEN, N. J.
Rengia Saulės Pašalpinė Draugija 

išvažiavimą, kuris, įvyks nedėliojo, 
21 d. rugpjūčio (August), 1932 m., 
Charles Beach, N. J. Įžanga 50c. 
ypatai su kelione.

Draugės ir draugai! Saulės drau
gija gelbsti savo narius nelaimėje, 
ligoje ir mirties nuliūdime. Todėl 
Žie verta paramos. Išvažiavimas 
•us gražus.

galima maudytis.
smagiai pasišokti, 
alaus ir užkandžių, 
tai vėliau gailėsitė

DAINUOS MERGINŲ SEKSTETAS IŠ BROOKLYN, N. Y.
‘ l . ) t > I • . < > .

Tas sekstetas yra garsus visoje Amerikoje, ne tik tarp lietuvių, ale ir tarpe amerikonų

asmeninius 
lį ir būkite šiame susirinkime, nes 
turime daug svarbių dalykų aptar
ti. Taipgi turėsime išrinkti darbi
ninkus piknikui, kuris įvyks 4 Sept, 
is piknikas yra tarptautinis. Taipgi 
draugai sugrąžinkite “Laisvės” pik
niko tikietus, kurie turėjote paėmę 
platinimui arba, katrie pardavėte 
priduokite pinigus. Dar ne visi esa
te sugrąžinę ALDLD II Apskričio 
laimėjimo knygeles, būkite malonūs 
ir su jom atsiskaityti. Pribūkite į 
laiką ir atsiveskite naujų narių į šį 
suirinkimą.

Keturios lietuvių darbininkų orga- 
pizącijų kuopos, po vadovybe ben
dro komiteto, rengia išvažiavimą ant 
21 d. rugpjūčio (August), 1932, ne- 
dėlioj, Hammondo Park, Naugatuck 
'Ave. Devon, Conn.

Išvažiavimo pragramas prasidės 
apie 11 vai. ryte su šokiais dainomis 
ir žaislais. įžanga tik 10 centų.

(196-197)

savo
mirties nuliūdime

paramos
vieta labai puiki.

Taipgi galima 
Bus gardaus

Kurie nebūsite,

CLEVELAND, OHIO 
Smagus Piknikas

Nedėlioj, 21 d. rugpjūčio, Lietuvių 
Darbininkų' Svetainės ir Piknikų Vie
tos Įsigijimui komitetas rengia sma
gų pikniką. Pikniko vieta visiems 
žinoma, 263rd St. ir St. Clair Ave. 
Tai bus paskutinis piknikas šiame 
sezone. Atsilankę piknikan visi tu
rės progą laimėti puikų saksafoną. 
Dalyvaukite visi ir visos ant pasku
tinio

Kada užbaigė “dvasia” kalbėjus, Bierma
nas išėjo iš kambario, priėjo prie vadina
mo “profesoriaus” ir klausia jo: “Pasaky
kite, ponas profesoriau, kaip tai gali būti, 
aš nesuprantu, kad mano tėvo dvasia į ma
ne angliškai kalbėjo? Kur jis galėjo iš
mokti angliškai kalbėti? Aš gerai žinau, 
kad jis jokios kitos kalbos nekalbėjo pirm 
jo mirties, kaip tik vokiškai.”

“Profesorius” susiraukė, o šmalcas su 
paliepia atydziauLeve.au paraudonavo, kad jų naujas rekrū- 

dvasia” turės paša

Sąryšis sušaukė susirinkimą 
bedarbių po num. 103 Green 
St. Susirinko neperdaugiau- 
sia. Buvo diskusuota, kaip 
būtų galima pagelbėti bedar
biams. Tapo sutverta ir su
tvarkyta ’Bedarbių Taryba ir 
išrinkta jos valdyba; išreikš
ta pasiryžimas tą reikalą va
ryti pirmyn. Beje, buvo ir 

-n e s u s ipratusių darbininkų, 
“Keleivio” skaitytojų, ką pro
testavo patys prieš savo pil
vą. Keista, kad žmogus al
kanas, o nei pats savęs neat
jaučia.

Į valdybą įėjo gabūs nariai; 
manau, kad susitvarkys gerai 
ir užmegs ryšius su kitų tau
tų bedarbiais ir dirbančiais. 
Nutarta šaukt antrą susirinki
mą rugpjūčio (Augusto) 25 
d. toj pačioj vietoj.- Visi lie
tuviai darbininkai turėtų be 
skirtumo susirinkti ir bendrai 
gintis nuo bado šmėklos. Alei 
aš nežinau, kame dalykas, 
kad kitas faktinai badauja, o 
neina į tokius svarbius susi
rinkimus, nieko nenori kovo-

SCRANTON, PA.
ALDLD 39-tos kuopos • mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieni) rug
pjūčio 21 dieną, 9:30 vai. ryto, pa
prastoj vietoj. Visi nariai privalo da
lyvauti, nes yra daug svarbių daly
kų delei aptarimo. Taipgi delegatai 
išduos raportą iš buvusios konferen
cijos. Nariai, kurie dar nesate už
simokėję į draugiją, tai privalote už
simokėti. O jeigu negalit iš prie
žasties bedarbės užsimokėti, tai atei
kite į susirinkimą ir praneškite val
dybai; ir draugai, kurie priklausote 
j TDA malonėkite ant šio susirin
kimo ’ užsimokėti. į TDA.

Org. A. Ruseckas.
(196-197)

ALDLD 17 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėliok 21 d. rugpj., 10 
vai. ryte savuose kambariuose, šia
me susirinkime turėsime nominuoti 
draugus į Centro Pildomąjį Komite
tą sekantiems metams. Draugai ir 
draugės, kiekvieno nario yra būti
niausia pareiga ateiti į šį susirinki
mą ir dalyvauti nominacijose, nes 
labai daug priklauso nuo centro vi
los organizacijos gyvavimas. Taipgi 
turiu prisiminti, kad šiais metais , , ,
mūsų kuopos duoklių užsi mokė ji- i svarbių reikalų aptarimui 
mas eina labai silpnai, nes <’ *’ ’ ’ 'i " ' . 5—
apie pusė narių pasimokėjo duokles, piknikų vietai.

WOODBURY, CONN.
LDS 126 kuopos rengiamas pikni-; 

kas, 28 d. rugp. (August) dabar i 
perkeltas į 11 d. rugs. (Sept.), 1932 
metų.

Draugai ir draugės, kurie jau turi-1 į.e; 27 HudšSh St., Yonkers, N. Y, 
te nusipirkę tikietus ant pirmiau prasi(igs g vai. vakare. Draugai 
rengiamo pikniko, tai vistiek tikietai asmeninius reikalus padėkite į 
geri ir kitų nereikes pirkti. jį būkite šiame susirinkime

Programa bus puiki: Dainos, pra- 
kitokių pamarginimų

YONKERS, N. Y.
ALDLD 172 kp. susirinkimas 

įvyks 19 rugpjūčio, Darbininkų Cent
re, 27 Hudson St,

me, Gedemino svetainėje, subatos! 
yąkare, August 20. Parengimas bus 
smagus ir įvairus. Bus skanių val
gių ir gėrimų; grieš geri muzikan- I 
tai. , I

Skaitlingai dalyvaukite nariai ir 
apiėitnkės draugai. Kviečiame visus 
dalyvauti; tikimės užganėdinti.

• Komisija. 
(196-197)

PHILADELPHIA, PA.
Draugai, kurie busais vykstate į 

Baltimore, į ALDLD 25 kuopos didį
jį pikniką, visi susirinkite ši ketvir
tadienį, 18 rugp., 995 N. 5th St., 8 
vai. vakare ir atsineškite pinigų į už
simokėti už busą. Kelionė bus link
sma, važiuoja mūsų muzikantai ir. at
letai. Važiuokite kuo skaitlingiau
siai. Taipgi šiame susirinkime bus 
apkalbama “Laisvės” pikniko rei
kalai. Busas ir privatinės mašinos 
išvažiuos į Baltimorę 21 d. rugp., 8 
vai. ryte, nuo 995 N. 5th St. 
pačioje vietoje bus visų tautų 
kalbos. Lietuviškai kalbės drg, 
dokas.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
11 kp. rengia balių arba pikniką; 
angliškai sakant (Lawn Social), po kalbos ir kitokių pamarginimų. 
atviru^ dangum, 575 Joseph Avė.. kie-1Į Draugės ir draugai, kaip dideli taip 

ir maži, būkit visi šiame piknike— 
jūsų atsilankymas pagelbės mūsų 
kolonijos savišalpos organizacijai 
stipriai atsistot ant kojų finansiniai.

Vėliau bus nurodytas kelrodis per 
spaudą. Draugai ir draugės, kurie 
gavot arba gausite įžangos tikietus 
ir, apgarsinimus, nepamirškite juos 
išplatinti, ba mes turim rūpintis, kad 
mūsų parengimai būtų pasekmingi, 
taipgi ir užganėdinanti publiką.

’W. J. D.
(196-197)

PATERSON, N. J.
LDSA 38 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, 19 rugpjūčio, 7:30 
vai. vakare, pas d. Buslavičienę, 120 
Lafayette St.

Visos narės dalyvaukite susirinki
me, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti.

Čia dar paduosiu pavyzdį, 
kaip yra žmones išnaudojami. 
Namuose gazą .deginsi ar ne
deginsi, vis tiek turi mokėti 
ne mažiau kaip dolerį į mėne
sį; o jeigu uždarysi 
paskui kada vėl 
kad atidarytų, tai turi mokėt kiek pageidaujate 
$2 vien už atidarymą.

Bedarbiai ir dirbantieji, 
ganizuokimės kovai prieš 
naudojimą.

CLEVELAND, OHIO 
Svarbus Susirinkimas

Pėtnyčioj, 19 d. rugpjūčio, Liet. 
Darb. Svetainės ir Piknikus Vieto 
įsigijimui komitetai šaukia visų na- 
rių-delegatų susirinkimą. Susirin
kimas įvyks 920 E. 79th St., kaip 
8 vai. vakare. Visi nariai-delegatai 
būtinai dalyvaukite, nes yra daug 

‘ \ ‘ i- Taipgi
dar tik, komisija turi aprinkus gražią vietą

Metinis Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo Piknikas Rugpjūčio 28 d., 

Minona Parke
Metinis TDA piknikas, prie kurio 

rengiasi visų tautų kuopos, jau čia 
pat. Jis yra rengiamas visiem gerai 
žinomoj vietoj ir parankioje su pri
važiavimu. Čia visi galės atvažiuoti 
mašinomis ir gatvekariais. State 
Rd. gatvekaris atveža iki pikniko 
vietai.

Tarp. Darb. Apsigynimas šian
dieną lošia labai svarbią rolę, kada 
darbininkams prisieina grumtis-kau- 
tis už duonos kąsnelį už gyvybės pa
laikymą. TDA yra vienintelė orga
nizacija, kuri gina darbininką-kovo- 
toją papuolusi po areštu. Kiekvie
no lietuvio darbininko yra pareiga 
dalyvauti šiame piknike ir paremti 
šią taip svarbią darbininku apsigy
nimo organizaciją. Lietuviai darbi? 
ninkai pasirodykime, kad mūsų jo
kia kita tauta savo skaičium nesu- 
kirs šiais metais. Jei tą padarysi
me, aplaikysime gražią istorišką do
vana.

ALDLD 143 kuopa 
kuopa rengia pikniką 
Schwartz Grove, arti 
sides 10 vai. iš ryto.

Draugai ir draugės, malonėkite at
silankyti, kurie tik galite. Priva
žiavimas labai parankus. Kurie gy
vena ant North pusės, tai susirinki
te no num. 318 N. 9th St., o kurie 
gyvena ant South pusės, tai susirin
kite 8th ir Bingaman St. Iš minėtų 
vietų bus nuvežami veltui su K. Ro- 
mikaičio troku; iš kitur pribuvę im
kite kelią Lancaster Ave. ir važiuo
kite iki Kurtz House, New Holland 
Road 73. Paskui pasukite po kairei; 
po tam vaktuokit iškabas, kur bus 
nurodyta pikniko vieta.

Bus gerų užkandžių ir gėrimų.
Pikniko Komisija.

(196-197)

BRIGHTON, MASS.
ALDLD 193 kuopos sekantis su

sirinkimas įvyks 19 rugpjūčio (Au
gust), 8 vai. vakare, pas drg. J. Mo
tuzą. šiame susirinkime privalome 
skaitlingai dalyvauti, nes turime at
likti daug svarbių tarimų, yra net 
ir nepaprastų reikalų, kuriuos turė
sime

. o jau baigiame aštuntą mėnesį šių 
' metų. Nors laikai sunkūs, bedarbė 
vargina, bet tas neturėtų būti prie- 
žasčia darbininkų pasitraukimo iš 
organizacijos. Todėl be jokių atidė
liojimų ateikite į sekantį kuopos su
sirinkimą ir užsimokėkite savo duok- 

| les, kurie nedirbate, nereikia mokėti, 
i tiktai praneškite kuopos susirinkime 
i ir būsite pilni nariai.

Sekr. VI. Rugienius.
(196-197)

TORONTO, CANADA
Darbininkų žodžio” redakcija1 riai 

gazą ir praneša ALDLD kuopoms, aukavu- 
roiVaTonai įsiems bei remiantiems “D. Ž”.—Siųs- 

’ ’ kite užsakymus “D. Ž”. redakcijai, 
; pirmo numerio iš- 

■ platinimui, neskaitant aukavusių, ries 
: aukavusiems bus visiems pasiųsta. 
! Visokiais reikalais kreipkitės šiuo 
l cirit-Tasti •

“D. ž.” Adm., K. Pempė, 157 Gore 
Vale Avė. Toronto Canada.

(196-197)

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

GEO. JANSON.
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^Ketvirtad., Rugpj. 18, 1932:
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: : Puslapis penktas

VIETINES ŽINIOS’
—- *r—

-DAILY WORKERIO’ DIDELIS
PIKNIKAS RUGPJŪČIO 21 DIENA

1 Daily Workerio paramai dn 
delis piknikas įvyks ateinantį 
sekmadienį, rugpjūčio 21 d., 
Pleasant Bay Parke. Progra
mą sudarys ProJet Buhnę,( Ma

dinis Choras, Darbininkų Spor
tai, Darbininkai Ex-kareiviai ir 
kt. Kalbės drg. W. W\ Weips- 
tone, D. W. redaktoriuj, kahi- 
didatas į Jungtinių Valstijiį
senatorius. Įžangos tikietas čio.

išanksto 25 centai, o prie var
tų 35c. .

Nuvažiavimas—Bronx Park 
Subway iki East 177th St.; 
paskui Unionport gatvekaris 
iki linijos galo; nuo ten bu- 
$as ' ’veltui • nuveš į pikniko 
vietą.

.Lietuviai, darbininkai, skait
lingai suvažiuokite į tą pra
mogą 'vyriausio kom? dienraš-

Pašauta, Nuoga Išbėgo j 
Gatvę

Maisto Darbininkų Uniją. Am
erikos Darbo Federacija siun
čia streiklaužius iš 584-to 
kalo prieš streikierius.

lo

NEW YORK.—Tivoli viešbu- ------------------
tyj fotografistas Matthew Ku- JĮjrj ()rg LoUlS Chriss
lūs pašovė savo mylėtinę, sveti
mą pačią M. C. Olwellienę ir 
pats nusišovė. Jinai nuoga iš
bėgo į gatvę ir pašaukė polici
ją..

Kariško Orlaivio Bomba
* Suardė Namą

CANARSIE. — Kariško 
vyno lakūnai, bedarydami 
nevrus, bemėtydami bombas į 
tuščias vietas, nuleido vieną 25 
svarų bombą ant Philip Schwa- 
bo namo, 1699 Ė. 93rd St. Na
mas tapo suardytas ir kilo gais
ras. * ! 1

ci rg

Bedarbių Taryba Veikia
'Šiame mieste rokuojama 

apie 9 tūkstančius bedarbių. 
Apie trys mėnesiai .atgal, be
darbiai pradėjo organizuotis. 
Pradžioj jūbs ėmė vadovauti 
tūlas Francis Rutty. Bet jis, 
kaip atrodo iš viso jo veikimo, 
norėjo bedarbius ne tam vado
vauti, kad patiem bedarbiam 
būtų iš organizavimosi nauda, 
bet kad būtų nauda jam pa
čiam. Jis pats pasiskyrė sau 
patinkamus žmones į komite
tą ir pats norėjo viską diktuo
ti.

šitokis Rutty vadovavimas 
ūmai buvo sulaikytas. Dide
liame bedarbių mitinge komu
nistinio nusistatymo dalyviai 
išėjo prięš Rutty vadovybę it 
susirinkimas išrinko daugiau 
narių į komitetą; sykiu palie
kant ir Rutty komitetą veikti ’ 
bendrai. Tačiaus, po trumpo j 
laiko pasirodė, kad Rutty ko- 

; mitetas bendrai dirbti atsisa- 
■ ko. Jis, mat, manė, kad jis

"TW .........

daugelį darbininkų ir atleido, 
kurie laukė po kelis mėnesius, 
pusę metų ir ilgiau. Mūsų* 
vienas draugas, apie pusė me-j 
tų, kaip atleistas ir vis ėjo pra
šyti darbo. Pagalios gatfo dar
bą; jį pristatė prie kitų darbi
ninkų. šie turi atlikti, aparti 
mainierių, dar ir extra dar-! 
bus; toli stumdyti karus, vie
toj mulo ir dar “vistuoti” sa
vo kūrus. Ventiliacija neko
kia, dulkėtas oras, dušnus! 
Tai, kad padaryt šiokį tokį 
mokestį, turi baisiai nusika
muoti. ,

Šie mainieri’ai dar tvirtų jie 
gali atlaikyti, kad ir iš pasku
tinių spėkų ! Bet, tas draugas' 
(jiems priduotas) jau nuo. du- įįnjų Narių Opozicija.

Mainieriai Nutarė Ko- ĮKŪRĖ NAUJĄ PUENO-METALO 
. . . . . . . . . DARBININKŲ INDUSTRINĘ UNIJĄvot Prieš Algų 

Kapojimą
PITTSBURGH, Pa. —

BELLVILLE, Ill. — Čio- čionai sušauktpj plieno ir 
nai mainierių susirinkimas j geležies darbininkų konven- 
nutarė šaukti visuy Illino- Į •• • ■ • - • -
jaus mainierius į streiką 
prieš reakcinių vadų pasira
šytą algų kapojimo sutartį. 
Susirinkimas taiį) pat iškė
lė obalsį, kad Jungtinės Mai
nierių Unijos distrikto pre
zidentas Walker is turį būt 
išvytay'iš tos Vietos. Kovai 

! prieš sutartį vadovauja Ei-
jų—gazų kiek pridusęs, su: jais
tesėti negalėjo! Ir vos išlai- 
kęs vieną naktį, tą darbą. tu- i • • i • i • -•Darbininkai Laimėjo 

Kovą 81 Dirbtuvėje

ei jo j tapo įsteigta nauja 
Plieno ir Metalo Darbininkų 
Industrinė Uhija. Vienas 
delegatas, juodveidis darbi-

unija nutarė tuoj aus pradė
ti vajų už gavimą naujų na
rių. Pasistatyta už tikslą 
gauti 4,000 darbininkų tie
siai iš plieno fabrikų į uni- 
[&’ ; '

Konvencija priėmė kons
titucijos draftą ir užgyrėf  k . V- v v . -v

ninkas iš Alabamos pasakė: Komunistų Partijos (kandi- 
“Mes nebegalime pakęsti 
esamų sąlygų. Ši unija turi 
parodyti mūms kelią.” i daugiausia tiesiai iš dirbtu-

Nauja plieno darbininkų vių.' '__ •:11 t —u—.—12---- -

datus rinkimuose. ĮConven- 
cijoj dalyvavo 140 delegatų,

IQIilDfltQIIlQIltCll IISIIiaillOIIIStllOIIIQIIIOIIIQIIĮ&ĮĮIQHmį£!

NEW YORK. — Mirė 
Louis Chriss, sekretorius 
kų komunistų apskričio biuro.

j Kūnas buvo pašarvotas Wor- 
' kers Centre, kur per dvi die 
i nas daugelis darbininkų ati- 
i d£vė jam pagarbą. Palaido
tas antradienį Alyvų kalho ka- 

i pinėse.
ma-1

Pinigų “Padaugintojai”

D. Federacija Laužo Pieno 
Išvežiotojy Streiką

Jau antra 
Sunshine 
pieno iš- 

jai, reikalaudami pri- 
kairiąją Industrinę

NEW YORK. — 
savaitė streikuoja 
Farms Kompanijos 

i-A| vežioto j
7 pažint

Worcester, Mass

rėjo mesti ir vėl stot į eiles be
darbių, badą velkančių armi-' 
jos!

Pasiskųsti jau nėra kam. Le-' 
wisine mašina (NMWA.) su 
bosais galutinai susiliejus. Iš 
to susidarius dvilypė reakcija, 

vis tiek turės didelę bedarbių. kuri mainierius smaugte smau-

Sovietų Kaukazo Šaltinių

NEW YORK. — Šio mie- i 
sto kąiliasiuviai darbiniu-; 
kai suvienijo savo spėkas po | 
Adatos Amatų Industrinės ■,, . Vlb UICIY IUIU0 UlUcię AJCUctl Mių i LUU

grm- didžiuma ir bus garbingu va- gia! lai, suprantama, kuomet Unijos vėliava ir paskelbė Į
....... ‘ 1 darbdaviai kontroliuoja mai- bosams kova. Streikas eina

' darbus ir kompaničnos labai sėkmingai. Bosai jau
1 ‘ žandarmeriją,” aišku, paversti išpildyti VILUS dar-

i kokia padėtis darbininkų gali binink reikalavimus aštuo-
• I m 14-1 C i.. '.

I du. Gyvenimo eiga, betgi, nu-1 
sakė visai ką kitą. Šiandien jnas- ■ 
Rutty su savo komitetu pase- ■ unijos 

įkėjų jau neturi. Bedarbių va-1 
i dovybė perėjo į klasiniai susi-’ Luti, 
įpratusių narių komitetą. Be-' yra 
{darbių Tarybos narių skaitlius' Unija, 

. į auga ir Taryba imasi -1
Į darbininkiško veikimo. ; mėginama organizuoti, tai r~ ................
į 1 d. rugpjūčio Bedarbių Ta- prįe§ ja vįsos juodosios spėkos' nį” įYiškną’"n^tano'a^ 

Dob- rybų su kitomis organizacijo-' ]eidžiasi darban Iš trilypio ' Ta as Pąstangas,,ieiaziasi aaroan. is i nypio; su]augyti streiką. Pa-
a a uoja"| sišaukč talkon patį Ameri

kon Darbo Federacijos re
akcionierių Wbll, kuris lai
ko su bosais slaptas konfe
rencijas.

“žandarmeriją,” aišku,
Bosai jau 

priversti išpildyti vilus dar-

niasdešimts vienoje šapoje. 
tik Nacionalė Mainierių šimtai kailiasiuvių Stbja į 

„ . per kurią tik ir galima! naują uniją. Streikas smar- 
tikro atsteigti darbo teises. Kuomet pįaį plečiasi.

Tuo tarpu senoji unija de-
NEW YORK;—Boris . _ _ . __

rynski ir Arkadij Szapkowski,' mis buvo suruošus demonstra-l fronto darbininkai 
madingame Park Ave. hotelyje į ciją. Demonstracijoj (gatvių 
Marguery buvo įsitaisę popieri- Į eisenoj) dalyvavo apie 500 
nių pinigų “skalbyklą.” Jiedu | žmonių, nešini įvairiais darbi- 
sakės turį.,tp,kįų chemikalų, ku 
rių užpylei ant- dolerinės, ir pa
sidaro dešimtinė'; Užpylei ant 
dešimtinės, ir štai tau šimtinė. 
Tjedu žulikai buvo pabėgę su 
$25,000 vieno airio, valgyklos 
savininko, kuris buvo davęs sa
vo pinigus padidinti. Šuleriai 
dabar suareštuoti.

ma. Bosai, lewisiniai ir viso-1 
kie kunigai mulkina darbinin
kus. Pastarieji tame didžiau
sią rolę lošia, nes jie dar dide
lę didžiumą darbininkų palai
ko.
nu

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

šaltinių

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

i Kaina 40 centų už kvortinę bonkąlarzan
Pagelbsti viduriams maistą virškinti, akstiną 

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

Jiems grasina “smertel-, 
grieku,” už stojimą į N. M.|_ 
Tai, girdi, bedieviška. . 
M. U. bijo, nes žino, kad 11 

tai darbo žmonių tikros kovosi 
įrankis prieš jų 
—-vergėjus!

Jei ne kunigų 
mainieriuose, jie 
organizuotų į Nacionalę Mai-1 komisijos 
nierių Uniją.
panična—le^isinę reakciją su- esąs neprielankus Japonijai.

• Mat, komisijos pirmininku 
lyra anglas Lordas Lypton, 
tuo būdu Japonija už tą ra
portą galinti laikyti Angli
jos valdžią atsakomybėje. O 
Anglijos valdžia šiuo tarpu 
nenorinti pyktis su Japoni
ja.

Komisijos raportas, kuris 
dar nėra viešai paskelbtas, 

delei

Kliubai, Restoracijos, Saldainių Krautuves ir 
Aptiekos Tuojau Reikalaukite Jo.. jie ’ Komisijos Raportas Esąs

kad Neprielankus Japonijai
išnaudotojus • ~1--------

ij LONDON.—Mac Donaldo Į 
mulkinimas!valdžia esanti susirūpinus,' 

tuojaus susi-! kad Tautų Lygos ^pecialėsi 
ištyrimui .Man-į 

Ir tuomi kom-:džurijos įvykių' raportas'

Parduodamas nemažiau kaip po “baksą”—dėžę. 
Borjam eina 40 bonkų į “baksą,” Narzan 120 į 
“baksą.” •<» ’ •’ 1

DUODAME GERĄ NUOŠIMTĮ
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais. 

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

ninku klasės obalsiais užrašy
tas iškabas. Eisenos užbaigoj, 
prie Court House Square, su
sirinko darbininkų minia net iš 
kelių tūkstančių, čia sakyta 
prakalbos. Iš čia pasiųsta ko
misija pas miesto tarybą įteik
ti jai. bedarbių reikalavimus. 

į Miešto taryba, matydama, kad 
. Bedarbių Taryba turi minias,

Iš kitų draugijų dar nebuvo: bedarbių komisiją priėmė ir 
’kviesti delegatai. Jisai pra-' žadėjo jos patiektus reikalavi- 
I šė, kad visi nariai priprašytųI Pild^ Tačiaus, darbi- 

. ninkai tą.ų , pažadą neturėtų 
rokuoti tikru laimėjimu. Pa
žadėjimai—tai dar nėra ] 
mėjimai. O kad laimėti, tai j 

j reikia turėti jėgą; reikia turė
ti galingą organizaciją. Val
dančioji klasė tik tada su dar
bininkai rokuosis, kuomet ma-: I 
tys, kad darbininkuose yra vie-, 
nybė; kuomet matys, kad dar
bininkų jėga yra grasinanti.

Bedarbių Tarybos reikalavi
mu, vienos negrės šeimai iš
gauta pašalpa, o kitai šeimai 
apmokėta gazo bila.

Lietuviai bedarbiai, rašyki- 
tės į Bedarbių Tarybą ir ben
drai veskime kovą už savo tei
ses.

Jisai pra- 
prKirašytų 

~ -X- n J. ’1 t [į kliuba. Bet sklokininkas ne-Rugpjucio 2 dieną įvyko L!1 y . ,. _Įgalėjo baigti savo raportą be 
šia-Į užkabinimo draugų. Be to, 

{jisai sakė, kad reikia į kliubą 
priimti ir sklokininkai. Drau
gai pradėjo kritikuoti Jusiaus 
raportą ir paskiaus susirinki
mas jo raportą atmetė. Tad 
Jusius rezignavo iš delegato 

nė, G. Savickas, A. Ivanaus- j vietos. Jo vieton išrinkta ki
bąs, F. Anusevičius ir J.’ Le- tas draugas—J. Laurušaitis. 
kevičius.

S. ir DBD. susirinkimas.
me susirinkime buvo svarsto
ma draugijos reikalai. Be to, 
susirinkime buvo priimta pen- /
ki nauji nariai—A žemeikie-

Rinkimu kampanijos kliu- 
Susirinkime buvo atsilankęs į bas laiko savo susirinkimus

SLD. delegatas J. Motiejaitisi kas antras ir paskutinis penk-
I su prašymu, kąd minėtai drau

gijai numažintų nuošimčius 
ant antro morgičio. Delega
tas priimtas, bet prašymas pa
likta metiniam susirinkimui.

Draugas J. Lukas išdavė
^raportą iš Priešfašistinio Ko- v f

miteto veikimo. Paaiškėjo,

tadienis (pėtnyčia).
Buvo pranešta, kad drau

gas Fosteris kalbės rugpjūčio 
4 d. Tam tikslui surinkta $3 
aukų pasveikinimui nuo LS. 
ir DBD.

Draugija priėmė protesto
kad ne visi nariai veikia ir rezoliuciją prieš Hooverio val- 
lanko komiteto susirinkimus, džią, kad jinai naudoja armi- 

pasiuntė protesto ją prieš ex-kareivius. Taip 
Dies bilių pat priimtas pasveikinimas ir 

užuojauta ex-kareiviams, ku
riuos kapitalistų va/džia 
vaikė iš Washingtono. 

O t / j i • • ■ t * 
Draugijos organizatorius 

Rutkauskas pranešė, kad
sai prirašė tris narius. Kitas 
organizatorius, Kalakauskas—

Komitetas
rezoliuciją x prieš
Mass, valstijos senatoriui D.
I; Walsh. t Nuo jo gauta ir at-, 
sakymas, kuriame jisai pa
reiškia, kad bus priešingas

^tam biliui. 1 /j
Delegatai iš Tarpt. Darbi

ninkų Apsigynimo konferenci
jos, kuri įvyko liepos 13 die-' neprirašė nei vieno, 
ną, išdavė raportą. Konferen
cijoj dalyvavo 30 delegatų ir

* daug pašalinių simpatikų da
lyvavo. Konferencija svarstė 
apie politinių kalinių padėtį, 
kaip tai: Edith Berkman, Tom

1S-

Ji

]ai_ daužytų!
A. Arbačauskas

427 Lorimer St.,
“LAISVE”

Brooklyn, N. Y

Žmona.

MINERSVILLE, PA
ry-Keli metai atgal, anksti 

tą išėjus oran girdėjosi viso
se pusėse kasyklų-dirbtuvių 
įvairiais balsais, dūdomis, triū- 
bomis šaukiant darbininkus 
prįe darbo! Bet tie balsai ma
žėjo, mažėjo ir ant tiek su-

PHILADELPHIA, PA IIISIIIQIIISIIIOmQIlIQIIIQIIIQmQIllSIIIQIII lllOIIIQIIiaillQIliEIIIOIIIQIIIOIIIQIIIQtlOIIISHCrF

SVARBIOS PRAKALBOS
Komunistų Partijos rinkimų 

vajus eina visu smarkumu, 
tačiaus, ne visiems darbiniu-1 pasmerkia Japoniją 
kams yra gerai žinoma vajausI užgrobimo Mandžurijos. 
detaliai, kurie ištikrųjų turė-| 
tų būti žinomi ir aiškūs. To
dėl rinkimų vajaus komitetas

| tam tikslui rengia prakalbas, 
i šį ketvergą, kur kalbės vieti- 
| niai kandidatai į miesto vald- 
i vietes, taip pat ir lietuviškai 
į kalbės drg. žaldokas. šios 
• prakalbos yra itin svarbios,
todėl kad republikonų ir de
mokratų politikieriai pradėjo 
smarkiau veikti; jie darbiniu-,

lūs ir gina. Darbininkai tu- • 
ri kovoti, jei jie nori ką lai- i 
meti.

kams siūlo gana “radikališką” 
i programą su tikslu apgauti 
darbininkus. Mums, kaipo 
darbininkams, turėtų būti ži- 

mažėjo, kad šiandien, paryčiu' noma 3ų demagogija, kad įPas-
maze o, nau šiandien, paryčiu ... . ; . ..v-. , . . . :1. įkui mes juos pasekmingai ga-išejęs, apart vieno, kuris veik L , £...•»»i -V t i v . i j letume numaskuoti.

IŠ LIETUVOS
Kaunas. — Gelžkelių dar

bininkai, kuomet jiems ka
poją ponai “jų broliai” al
gas, kreipėsi į valstybės mi- 
niLCerį. Bet ir čia jie nieko i 
negavo. Ponai ponų reika- (■

Sovietų Mineralinius Vandenis Brooklyne po vieną 
bbnka galima gauti sekamuose viėtdse: 

Pas K. DEPSĄ, Valgių Krautuvėje 
62 Union Avė., kampas Schofes St. 

Pas P. MARčIUKAS, RESTAURANTS, 
417 Lorimer St., Kampas Ten Ėyck Street 

------------------------------------------
__ ___ ___

JUOZAS KAVALIAUSKAS

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Orėgon 1116 
Kfeystonė—Main 1417

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

Kaunas. — Kauno darbi
ninkų gyvenimas darosi 
biėdiiesnis, nes juos palei
džia iš darbo ir kapoja al- 
gas. Bet kainos pakilo. Ju- 
dzių ir kitų pasilinksminimo1 
įstaigų kainos pakilo dabar- 
tiniu laiku nuo 20 iki 40. 
nuoš.

pilna laiką dirba, mažai kada x. ,. V, .v . .. -o i • I Šiose prakalbosekauktelejimą išgirsti. Bet ir, . . - . , . .x v . . . • • j u I daug nauju dalykų,tas nešaukiantis prie darbo, o’ ? .U , 
tik duodantis suprasti, jog| 995 N. 5th

I kas—ketverge, rugpjūčio
d.', 8 vai. Vakare.

Kviečia Vajaus Komitetas.
(195-196)

Ši draugija rengia labai ge- 
į ra programą Olympia Parke,; darbininkų jiem nereikia. Vie-Jv^ 
rugsėjo 3, 4 ir 5 dienomis. Vi-’nok darbininkams gyventi rei- 

privalote kia.. Jie gyventi 
parengime, teisę, kaip ir tie, kurie juos iš- 

_  . .. darbininkus stūmė iš darbo ir pasmerkė ba- Mo°ney, Scottsboro jaunuohų kalbjnti dalyvauti šiame . •
kitus. Priimtos rezoliucijos 

už paliuosavimą politinių ka
linių. Tos rezoliucijos buvo 
priduotos susirinkiman ir pri
imtos.

Jusius davė raportą iš Ko- 
mun. Partijos Rinkimų Kam
panijos Rėmimui Kliubo. Jjsai 
pranešė, kad j kliubo šusirin- 

i^jkimą delegatų atsilankė tik 6.

išgirsite
Atsilan-

Str.; lai-
18

si draugijos nariai 
dalyvauti šiame 
Reikia ir kitus

turi lygią

rengime.
Sekantis draugijos susirin

kimas įvyks rugsėjo < 
Lietuvių svetainėje, 29 Endi-J“ 
cott St., 8 vai. vakare, 
draugijos nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime.
* ' ‘ LS. Ir DBD. Kokesp. ‘

J. Kižys.

pa-1 du laipsniškai sunaikinti!
Kad ir ktirie kiek dirba, tail 

»usirin Jau dabar bosų toks prispau- 
6 dien stačiai nepakenčia-

4,ima! Kad nušviesti

Amerikos istorijoj dar ne
buvo tokio rimto ir svar-

Komunistai Veikia Lietuvoj
KAUNAS.. — “Lietuvos

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mešlažarnės, taip pat 

F Plaučių ir PlauČinių Dūdų it kitos bendrosios
fa . .1 ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydortiis

pasitikimais, nauj’oviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 

fafa Į mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme
^į, j naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir

Į Chemiški Egzaminavimai.
ma! Kaa nusviesu sąlygas W, darbininkų žinite’’praneša kad Kaune
dirbančiųjų mainierių, reikėtų klasei, kaip šiandien: Ko- gandi) kottiuhlsttis. Sako-

■ • gįa paini- vą 'šū padu, kova Už sociąlę mą, kad veik kiekvieną nak- 
____________apdraudą, kova prieš kapi- t į ] iries pirmą rugpjūčio bu- 

prilygsta šimtams talistinę reakciją—tai vy- vo Kaune išmėtyta lapelia’ 
Oak Hill kasykla,! riausi darbininkam^ UŽdaVi- šaukianti darbininkus kovč

Visi'.. , .(ilgo strapsmo.
. nėšiu tik vieną dabartinį nuo

, tikį, kas i 
rhainierių.
nors dirba ir visas dienas, bet,niai!

b' kovė
ti prieš karo pavojų.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Zl NS
Kasdien—9 A. M. iki S P.
Nedaliom—9 A. M. iki 4 P.

110 EAST16th ST. N. Y.
Kalba Lietuviškai

įsikūręs 25 MetaiM.
M.'



Puslapis šeštas
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VIETINES ŽINIOS
Ant Dviejų Švenčių j Philadelphiją Tiktai 

Už Du Doleriu į Abi Pusi
Nedėlioj, 4 d. rugsėjo (Sep-.svės” ] 

tember), prieš Labor Day’del, kad iš anksto neužsire- 
šventę, Philadelphijoje įvyks-■ gistravo. Tat nepadarykite 
ta “Laisvės” piknikas. Jis bus ’tos pačios klaidos ir su 
nepaprastas, įdomus. Ten ke-jvimu į Philadelphją. 
liauja busai ir iš Brooklyno. į Registruokitės dabar 
Už $2 nuveš ir parveš. Iš ank-jsvės” ofise arba pas

1 ‘ i... 1 choro narius. Nes paskuti
nėm dienom sunku gauti extra 
busų ir brangiau kainuoja.

Apart finansinės ir moralės 
paramos “Laisvei”, tas pikni
kas bus ir mobilizacija už Ko
munistų Partijos platformą ir 
kandidatus. Kiekvienas dar
bininkas turi būt pasirengęs 
balsuot už savo klasės kandi
datus W. Z. Fosterį į prezi
dentus ir J. W. Fordą į vice
prezidentus.

sto apsirūpinkite vietomis bu- 
suose.

Kitais metais kelionė į 
“Laisvės” piknikus Philadel- 
phijoje būdavo $2.75. šiemet 
tik $2. Kitais metais piknikai 
atsibūdavo dar 35 mailės už 
Philadelphijos; šiemet bus pa
čioje Philadelphijoje. Daug 
greičiau bus galima nuvažiuo
ti.

Pereitą sekmadienį dauge
lis negalėjo nuvažiuoti į “Lai-

SVARBUS VAKARAS Mitingas Atvirame Ore

šį šeštadienį, 20 d. rugpj ū- nes dainas, 
čio, “Laisvės” svetainėj ir dar-! 
že įvyks nepaprastas paren-Į 
girnas “Daily Workerio” nau-! 
dai.

Tas vienatinis anglų kalboj 
j komunistų dienraštis yra la- 
j bai blogoj finansinėj padėtyj ; 

pikniką New Jersey, to-1 tad kviečiame visus ateiti, pa- 
.v i. v • I oilinlrcminf i iv novAmfi “T'ioilw

važia-

“Lai-
Aido

Drg. Karosienės Išleistuvės Labai Pavyko
Drg. K. B. Karosienės iš

leistuvių vakarėlis antradienį 
virto masiniu vakarų. Nors ir 
dušnas oras buvo, bet žmonė
mis užsikimšo “Laisvės” sve
tainė. Dar prieš programai 
prasidedant, suskaičiau virš 
200; ogi kas minutė paskui 
vis daugiau atėjo.

Vakarėlį suruošė Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo A. 
Pirmas Apskritys su pagelba 
visų kitų darbininkiškų orga
nizacijų, išleidimui drg. Karo
sienės, kaipo delegatės į pa
saulinį kongresą prieš karą ir 
į Sovietų Sąjungą.
• Pirmininkavo drg. E. 
bi'enė.

Programa buvo labai
ir plati. Aido Choras, pirmas, 
-atidarė vakara, sudainuoda- 
mas Internacionalą ir kitas 
revoliucines dainas. Jugosla
vų Darbininkų Dramos Gru-

Bim-

į vairi

įsilinksminti ir paremti “Daily 
Workerj”.

Dainuos Aido Choras ir jo
Merginų Sekstetas revoliuci

Kalbės B. Palta- 
Įnavičiutė ir kiti.
munistai pridabos 
kaip tai, “Ping Pong”, 
Tennis” ir daug kitų 
nemokate, lengvai 
ir smagiai laiką 
Bus ir šaltų gėrimų.

įžanga veltui. Kviečiame’ 
visus paremti “Daily Worke
rj” savo atėjimu į šį vakarėlį.

Komisija.

Rengia rėmimo darbininkų 
klasės kandidatų kliubas ket
verge, tai yra šį vakarą, ant 

Jaunieji ko- karnp0 Grand St. ir Leonard 
žaismes— St. Bus geri kalbėtojai. Lie- 

“Lawn tuviai darbininkai, patys būki-
. Jei dar te ir atsiveskite savo darbinin- 
išmoksite I kus draugus, nepaisant kokia 

praleisite, kalba jis ar ji kalbėtų. Nes 
visi kalbėtojai kalbės lengva 
anglų kalba, taip kad kiekvie
nas darbininkas galės supras
ti prakalbas.

Kviečia Komitetas.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Aido Choro Mėnesinis 
Susirinkimas Rytoj

Brooklyne Sumažėjo Darbai 
3 Procentais Per Mėnesį

MIRTYS
Frank 

dusk, 68 
Parkside

nei 
tai 

laik- 
bent aplamai 

jų

čion visko negalima būtų 
surašyti nei atsiminti, nes 
užimtų apie 10 špaltų 
raštyje, jeigu
norėtum surašyti jų turinį, 

i Turiu tik pasakyti, kad kiek
viena prakalba buvo klausyto
jų labai įvertinta ir kalbėto
jai lydimi skardžiais delnų 
plojimais.

— LAIDOTUVES 
Sakatauskas — Sa- 
m. amžiaus, 188 
Ave., Brooklyn, N.

Kūnas 
dukterį Mrs.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

■---------  |Y., mirė rugpj. ; 16 d.
BROOKLYN. — N. Yor-Į pašarvotas pas 

ko valstijos darbo departmen-! May Merk— Markevičienę, 
tas paduoda skaitlines, kad Į Laidotuves bus 
liepos mėnesį darbai dirbtu-, rugpj. 19 d., šv. 
vėse nupuolė 3 procentais že- se.

j miau, negu buvo birželio mė- j Robert Morris, 
dalyvaukite ši-Įnesį, šiemet. Bet per tą vieną

I mėnesį darbininkų algos nu
puolė 3.8 procentais. Taigi 
uždarbiai darbininkams smar
kiau kapojami, negu kad dar
bai mažėja.

Tą patį menesį Queens pa- 
| viete bedarbių skaičius pakilo
0.8 procento.

Aido Choro mėnesinis 
rinkimas įvyks penktadienį, 
19 d. rugpjūčio, 1932, “Lais
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y., 8-tą 
valandą vakare.

Visi nariai
tam susirinkime, nes bus daug 
svarbių dalykų apsvarstyti. 
Taipgi atsiveskite naujų na
riu. c

susi-

penktadienį, 
Jono kapine-

739 Green
wich St., New York City, 9 
amžiaus, mirė rugpj. 15 
Bus palaidotas rugpjūčio 
d., Kalvarijos kapinėse.

Laidotuvių apeigas aprūpi
na p. Garšvos laidotuvių biu
ras.

m.
d.
18
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Sekretorč.

Darbininkių Susivienijimo 
Pirmos Kuopos Draugėms

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

LDSA 1 kuopos tarimu, mes 
privalome visos i
“Laisvės” ofisą ketvirtadienį, 
7 vai. vakare.

Drauges, mūsų pasiryžimas 
išpildyti savo kvotą naujų na- 

i rių vajaus laiku išsipildys 
tik kuomet mes visos dirbsime i 

Programoje buvo ir drg. L. pravedimui savo tarimų. Tad j 
labai ateikite visos nuskirtu laiku ir

Demonstracijos Prieš Vagiš- 
susirinkti j įas [)arįy Agentūras

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda trijų kambarių rakan
dai, visi geri ir yra viskas, ko tik 
prie namų reikalinga. Kaina labai 
prieinama. John Bulota, 435 Lincoln 
Ave., Cypress Hills sekcijoj, Brook
lyn, N. Y.

(196-198)
PARSIDUODA”

Parsiduoda saldainių krautuve 297

(NCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R I U S

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

Kavaliauskaitė, kuri 
gražiai sudainavo porą solcf;! imkimės darbo, 
jai pianu akompanavo drg. B. Į Pereitame,, susirinkime 
Misevičiūtė.

Kadangi Aido Choro mo
kytoja drg. B. šalinaitė yra iš
važiavus su prakalbomls-pas- 
kaitomis, tai šį vakarą chorui! . ,
dirigavo drg. Aldona Klimiu-,’ Telegrama Walkenui Būt 
te.

Sulig drg. T.
įnešimo, visa publika vienbal
siai suteikė drg. Karosienei

NEW YORK. —Daugiau 
kaip 1,000 bedarbių antradie
nį demonstravo prieš priga- 

ivingą darbų “suradimo” biu
rą, vadinamą Efficiency Em
ployment Bureau, Sixth Ave. Oakland St. (Greenpoint) Brooklyn, 
ir 44th St. Bent nuo 50 be- N- Y- z
, ,. . ,, i (196-197)darbių ta agentūra atlupo po  __

$5 iki $50 už žadamus dar
bus; bet tuos bedarbius agen
tūra pasiuntė ant tuščių lotų, 
ant nebūtų adresų ir pas ne
buvėlius darbdavius. Daly- 

• kas, tačiaus, viešumon iškilo 
Įtik tada, kai pereitą pirma- 
, dienį keli taip apvogti darbi- 
; ninkai atėjo ir pasiskundė 
ĮKom. Partijos dienraščiui Dai-i

NEW YORK.—Puse milio- ■ w2į’keriui- . Kapitalistiniai Į kite' pa7' Nobiletti,’ 17“ 
no lapelių bus išleista, garsini- Į laikraščiai tokių žinių lietai-j Avenue, Brooklyn, N. Y. 

visamiestinės bedarbių ; Pino* j---------------------------  —
maršavimui! Minimoj antradienio de-j

- - - ,Į monstracijoj, vienas darbiniu-Į
! kalavimais, rugsėjo 10 d.,—! kas po kito, papasakojo susi-, 

'rinkusiems, kaip vagiškai juos. 
I apiplėšė ta ir kitos darbų ag
entūros. Dauguma agentūrų 
paima iš darbininko mokesnį, 

laikoma Pasiunčia darban, ir bosas po j 
dienos kitos atleidžia tą dar-! 

--------------------- 1 , 

Newlbininką; paskui agentūra pa-j 
— Įima iš kito darbininko mokes- 

' nį už tą darbą ir siunčia jį .
jų ir kitų darbininkiškų or-|Pas Pa^i bosą. Tas yra -■ ..........
ganizacijų ir bedarbių komite-! daroma pagaly susitarimą su 
tų, pasmerkia miesto valdžios Ib°sais, kurie iš agentūrų gau-

: ga- 
Įvome tik tris naujas nares, jei 
' nesuskubsime, tai nepasieksi- 
I me savo kvotos.

Vajaus Komisijos Narė.

IŠRANDA VOJ1MA1
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 4 apšildomi kamba
riai su maudyne ir šiltu vandeniu.

Telefonas-Stagg 2-5938
36 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

(196-201) '

MUSU ĮTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS-DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ,‘IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSlNį , AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽ'TI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ. VlETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES I. MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKT(. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

v VMVV V V V VVV VV VV V V

City Hali Laike Bedarbių
vasikomūtės Ątinaršaviino Rugsėjo 10 d 
lira vionhal. ° J

V 17ai Uillilin A 01C41 Akęvi

pė: gražiai suvaidino politinįĮįgaliojimą atstovauti Am. dar-
Pa" muivaizdelį apie kapitalistų veid- bininkes ir darbininkus.

mainystę, kurie, apsimaskavę sauliniame kongrese prieš im- demonstracijos, 1uaxo«,u..u1 
doleriuota pilvą demokratų, j perialistinį karą ir Sovietų Są-|anį (^y su bedarbių rei- 

ir aA.ialic+n vnr_ innanio, ! kalavimaiS, 1’UgSėjO 10 d.,—
Atleiskit, kad negaliu dauglpagaj nutarimą pereito pirma- 

juos ko atsiminti, nes man dar nūdienio masinės konferencijos, 
nu- kartą pirmiau nepasitaikė ką į Konferencija mušė majorui 

visą nors aprašyti su tokia įvairia Walkeriui tokią-telegramą: 
; ir plačia programa. ! “Konferencija, laikoinc.

visa Aukų drg. delegatės kelio-, Manhattan Lyceum šį vakarą, 
davė ( vadovybėje Didžiojo 

rodos,; yorko Bedarbių Tarybų

doleriuota pilvą < 
republikonų ir socialistų var-1 jungoje, 
dais, nori proletariatą apgau-, 
ti; bet darbininkai vis 
numaskuoja ir galų gale 
veja apgaviką paimdami 
galią į savo rankas.

Toliaus buvo pakviesta 
eilė delegačių ir delegatų 
LDSA ir kitų organizacijų, ku-i $137.34.

nuo'nes lėšoms šis vakaras
uvon u Mių (Kadangi, ivuvo,; yorko Bedarbių Tarybų, sui
rios pasakė po trumpą, gražią'dar ne visų aukotojų vardai; atstovais nuo 294 darbo uni-| 
ir naudingą prakalbėlę, už ką'priduoti redakcijai, todėl šį 
kiekviena susilaukė gausingų kartą dar vardų neskelbiame;

i tatai bus padaryta kitą sykį, 
nuo —Red.), žinoma, to dar ne-

aplodismentų.
Kalbėjo drg. Sasna

LDSA centro; drg. Petkienė į bus gana, nes kelionė didelė, 
nuo LDSA 64 kp., Great, bet tikslas už viską 
Neck; drg. Kazakevičienė—J nis.
LDSA 132 kp., Ridgewood;
Šerelienė—LDSA 4 kp. Eliza- vai. naktį uždarė programą irĮtyt reikalavimus
beth; Drg. A. Bimba nuo; susirinkimą : ’ ........ ....... . ..
Kom. Partijos Lietuvių Centro Į Internacionalą, kam pritarė ir Mes reikalaujame, kad tamstai apiplėštiem darbininkam 

Visi skirstėsi būtum City Hali rugsėjo 101 būtų atgal sugrąžinti jų pini-j 
dvasios ir

entuziazmo, taipgi isreikšda- pqQsų delegaciją, 
mi pruseiįriniams provokato- J
riams, ,didžiausią panieką už 
jų provokacijas prieš Sovietų: 
Sąjungą, prieš { “Laisvę” f“ 
“Vilnį”. Ypač , kad daugelis 
buvo girdėję pruseikinius kal
bant Brooklyne ir apielinkėje, 
kad dienraščiui “Vilniai” atsi-

Aido Choras pusė

politiką už nedavimą reikalin
gos bedarbiams paramos. 
Konferencija nutarė suruošt 
maršavimą į City Hali delei 

P° bedarbių šelpimo, kad išdės- 
j tamstai, at- 

sudainuodamas; st0Vaujančiam miesto valdžią.

svarbes-

Biuro; Vasikoniūtė (paskui irjdarb. publika. 
B. Misevičiūtė) nuo LDSA pilni revoliucinės 
111 kuopos, E&st New York; 
draugė Janfūnienė— LDSA. 
45 , kp., Bayonne ; Vertelienė- 
LDSĄi 129 ,kp., Linden; E. 
Jeskevičiūtė nuo LDS centro; 
R. Mizara, ALDLD pirminin
kai ir pati draugė Karęsienė. 
Toliaus, kada buvo minima, 
kiek kuri organizacija aukoja 
drg. Karosienės kelionės le- tiks kas negero sąryšyje su1 
šoms, dar tarė po kelis žo
džius Mantuškaitė ir kitos 
draugės bei draugai.

O tarpais Jaunųjų Komu-

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

Reikalingas džianitorius. Atsišau- 
. 1763 Cropsey

’(194-196)

Telefonas: Stagg 2-910*

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETTKA 
VALANDOS:

Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penkta dieniais ir iventadieniais 

tik susitarus.

na pusę pinigų, ką įmoka joms1 
darbo jieškantieji.

Šiandie bus kita nuskriaustų 
darbininkų demonstracija, ku
ri prasidės nuo 49-tos gavės ir. 
6th Avė. ir trauks į miesto i 
laisnių biurą; reikalaus, kad I

d. po pietų ir priimtumsteĮ eai: ta‘P8‘ statys reikalavimų,! 
Reikalauja-i kad miestas atidarytų neapmo- 

nesikiš-' karną darbų agentūrą, kurią 
j tvarkytų patys darbininkai, 

Yorko mies»to valdybos kaštais.

me užtikrinimo, kad 
tų policija.

Vardu Didž. New 
įr Bedarbių Tarybų, 

Carl Winter, Sekr.
' I Sam Weisman, Pirm.”

D. S.

t ( L ■ f .4

Protesto Masmitingas Prieš
“Vilnies” vedama kritika I Vokietijos Fašizmą 
prieš suktus bankų bankrutuo
to jus. Na, kaip žiiiote, ir at
sitiko.

Hillmano Agentas Grąsina 
Skebais Amalgameitams

j ------------- ;----------

NEW YORK. — Skylių dar
bininkai ir fitteriai atsisakė 

NEW YORK.—Komunistų grįžti į darbą su numuštomis 
Nėra jokios abejonės, Partijos kandidatas į J. Valsti- Į algomis. Amalgameitų Uni-

nistų Lygos narės ir nariai va- kad prie to daugiausia prisi- jų senatorius, W. W. Wein-!jos prezidento Hillmano.,agen- 
! pagrūmojo 

penktadienį vakare, Cen-Į naudot streiklaužius 
tral Opera House, 67th St. ir 

pruseikiniąi niekšai 3rd Avė., protestui prieš Vo
ir liekasi niekšai?. Taigi, dar- kietljos fašizmą. Drg. Max 
bininkai, kurie dar esate po tų Bedacht kalbės vokiškai. Ver- 

įtaka, apsižiūrėkite, ta kiekvienam nuvažiuot ir iš
griaus-Įneš Pruseika ir kompartija pa- girstl, kaip Vofcietijos socialis- 

[laiko jus skebų ir išdavikų ro-|tų partija padėjo įsigalėti fa^- 
Kai del prakalbų drg, Ka-,Įėję pripš įrevolihciny darbiniu-'šistams 4r kaip revoliuciniai 

darbininkai kovoja, ■ prieš tą 
pavojų. J 'J J P

karą pagražino energingais 
komunistiniais obalsiais ir dai
nomis.

Aido Merginų Sekstetas, su 
matavimais po svetainę, ir 
ant pagrindų skambiai shdai- 
navo keletą darbininkiškų j niekšų 
dainelių, gaudamas 
rtiingų aplodismentų.

dėjo Pruseikos frentas bank- stone kalbės masiniame mitin-’tas Tony Froise 
rutuotojas Elijošius, pas kurį ge 
Pruseika lankėsi Chicagoj.

Taip,

rosienės, Jeske vičįutės, A.- 
Bimbos, R. Mizaros ir kitų,! J. Seeger.

juos.

Mezgėjų Streikas

prieš

NEW YORK. — Visi iki vie
nam darbininkai ir darbininkes 
Palace mezginių dirbtuvės, 
275 Seventh Ave., solidarin- 
gai streikuoja nuo pereito pir
madienio, : >

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fiatlai ir chroniškai ryrq ir 

motirg ligai kraujo ir adai. 
Padarau ištyrimą kraujo ir šlapama.

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

New York, N. Y.
Valandai Priėmimo i 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietį] nuo I 
Iki 9 vai. vakari 

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 pa piety) 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas P
GarankSčiuotos krau- uAA

jagysiės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai U/Hjj
ir skausmingi kojų su- lįZ? /
tinimai, paeinanti nuo vjl I
gyslų įdegimo, yra gy- jyJJ

domi be operacijų 7f Ji
DR

JONAS STOKES
'Fotografas ,,

Siuoird pranešu savo kostume- 
riams, kad pefkžliau savo studiją 

__  naujon vieton, 
po numeriu 
E12 Marion St., 
kamy. Bread- 

■Bti way, Chauncey 
»■Street stotis 
17 ” —Brooklyn, N. Y. 
W4_________________ Naujoj vietoj

studija daug 
geriaupaveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedčlioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirSkinimais

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedėldienių

MEYER cŽSO
208 West 54th St 

New York City
2 iki 6, Sercdomis ir
11 iki 1, 2 iki «,

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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” 

ofise

Stato Naujus Mūrinius ir Medi
nius Namins, 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

» ' j ' ‘ 1 1 4
------------- L------------.X. ............................... : ’

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA*
Graborius

UNDERTAKER .
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

*• 7 v

231 Bedford Avenue ;

: BROOKLYN, N. Y. §

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

“LAISVĘ.

Metropolitan Avenue
(Arid. Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

402

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR HMENDLOW1TZ
2220 AVENUE J ' > BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

> Telefonas, Midwood 8-6261




