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antrą vietą pasaulyje. 
SSSR turi 44,900 kilo- 
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“Pravda” praneša, kad Sovie
tų Sąjungos oriaivininkystė jau 
užima 
Dabar 
metrų 
kartus
1928 metais.

SSSR orlaivininkystė 
kime žemlapių jau užima pirmą 
vietą pasaulyje; 1932 metais or
laiviai nutrauks 180,000 ketur
kampių kilometrų pločio paveik
slus žemlapiams. Taip pat 
SSSR orlaiviai užima pirmą

nutrau-
Iš Sovietu Sąjungos

——I—

STATYS SPORTO
PALOCIŲ

Maskvoje planuojama pa
statyti stadium del sporto, 
kuriame sutilps 120,000

ATMUŠK1ME VALDŽIOS IR LIETUVIŠKŲ 
FAŠISTŲ UŽPUOLIMĄ ANT ‘VILNIES’

IŠ LIETUVOS {JAPONIJOS MILITARISTAI RENGIASI

vietą pasaulyje kovoje prieš gi- žmonių. Viso bus 30 budin- 
rių gaisrus ir žemės ūkio nai- Pastatymas lėšuos 40 
kintojus “Sąrančius” (žiogus) ir mjHonų rubiių. Amerikonas 
t.t. Pereitais metais orlaiviai i architektai Hamilton kvie-j 
apgynė nuo žiogų 250,000 ke-!^. - ...
turkampių kilometrij plotą lau
ko.

Kapitalistinė valdžia, kurstoma lietuviškos buržuazi
jos ir renegatų provokacijomis pasiremdami, padarė už
puolimą ant mūsų Chicagos dienraščio “Vilnies”. Trys 
draugai suareštuoti ir pastatyti po $3,000 kiekvienas. 
Laukia teismo. Bus bandoma juos pasiųsti ilgiems me
tams kalėti. Valdžia rengiasi sunaikinti mūsų revoliuci
nį dienraštį. a

čiamas padaryti planą. Sta- j Greitai turirAe atmušti valdžios ir lietuviškos buržu- 
tymo darbas bus baigtas azijos užpuolimus. Turime išjudinti kuoplačiausias lie-
1938 metais.

/aRUamp6l6 - Miss. PALEISTA darban visu smarkumu
Pasaulyje greičiausias orlai

vis yra Italijos “Savoe S-65”; 
jis yra su dviem motorais, kiek
vienas P9 1,400 arklių pajėgos. 
Tas orlaivis perlėkė į valandą 
laiko 745 kilometrus.

Didžiausias sausžemio orlai
vis pasaulyje yra Sovietų Są
jungos “ANT-14”, kuris turi 
penkis motorus po 560 arklių 
pajėgos ir veža penkis tonus 
krovinio ir 44 žmones.

LAVINS KRAUTUVĖMS 
DARBININKUS

Maskvoje steigiama mo
kykla lavinimui darbininkų 
delei valdžios krautuvių. 
Kursus lankys 75,000 darbi
ninkų.

Sovietų Sąjungoje profeso
rius Vojavodskis išdirbo planą 
įrengimui kelių elektros gami
nimo stočių ant Valdaiskos aug- 
štumos. Stotys bus varomos 
vandeniu. Prie Diamenkos bus 
stotis su 250,000 kilovatų elekt
ros pajėgos. Ant tos augštu- 
mos prasideda upė Volga ir ei
lė kitų. Augštuma bus kanali
zuota ir pertverta užtvankomis. 
Tas atidarys tiesų vandens kelią 
iŠ Leningrado į Juodas Jūras. 
To projekto pravedimas gyve- 
niman kainuos 500 milionų rub
lių.

NOVOSIBIRSK. — Šio 
miesto Mokslo Akademija 
nutarė įteigti Kuludinsko 
Stepuose mokslinio tyrinėji
mo stotį. Statymo darbas 
tuojaus pradedamas. Tyri
nėjami bus druskos minera
liniai šiltiniai šios srities 
ežeruose'.

MASKVA. — Maskvos 
miesto Spalių Distrikto val
dyba nutarė laikyti atdarus 
kasdien tarpe 9 ryto ir 6 
vakaro visus parkus, kliu- 
bus ;ir stadiumus delei vai
kų. ' Pastatyti bus žmonės, 
kurie prižiūrės vaikų žaidi
mą ir lavins juos.

Kanados darbininkai rengiasi 
išleisti mėnesinį laikraštį “Dar
bininkų žodis.” Mes galime tik 
palinkėti draugams geros pra
džios. Kanadoje vis labiau ir 
labiau plečiasi lietuvių darbinin
kų kolonijos. Mūsų ALDLD 
kuopos auga nariais ir susida
ro laikraščiui tinkama dirva. 
Prie to ne visus reikalus gali 
tinkamai nušviesti “Laisvė” ir 
“Vilnis”.

Ypatingai daug
Tas pa-

zDrg. C. K. iš Racine, Wis., 
rašo, kad ten prieškarinėse de
monstracijose dalyvavo 4,000 
darbininkų.
Čia gimusio jaunimo.
rodo, kad Komunistų Partija 
vis daugiau darosi amerikoniš- 
kesnė, jos įtaka didėja proleta
riato masėse. Bet vietomis mū
sų judėjimas dar negana įsi
traukia į tarptautines kovas, 
dar vis matosi seno atsilikimo.

Sovietų Sąjunga išdirbo pla
ną industrializavimui Sibiro. 
Ten yra daug gamtinių turtų 
ir todėl bus išvystyta galingi 
plieno, geležieš,' cemento, ang
lies ir kitoki centrai. ‘ ■

Padarytas planas pravesti 
naują gelžkelį, kuris turės 2,500 
mylių ilgio. Jis prasidės nuo 
Nikolajevsko, ties Sachalinu ir 
pasieks Baikal ežerą, o iš ten 
bus sujungtas su Turkestano, 
gelžkeliu per Krasnojarską. So
vietų respublikoms iš visų at
žvilgių būtinai yra reikalingas 
antras gelžkelis Sibire.

Renegatiškoji “Klampynė” ti
krai specializuojasi, imdama 
pavyzdžius iš “Keleivio”. Iš
traukia vieną kitą žodį iš Bįe- 
yerio straipsnio ir šaukia: “žiū
rėkite, mūsų teisybė!“ Taip 
darydavo ir daro visi darbinin
kų neprieteliai. Taip Michelso- 
nas ir Grigaitis jau senai ‘.‘įro
dė”, kad Penkių Metų Planas 
“susmuko.” Talį) “įrodys” ir

GU-PIRMAS DIRBTINO 
MO FABRIKAS 
PASAULYJE

YAROSLAV. — Su ne
girdėtu statybos istorijoj 
greitumu čionai tapo pabū
davo tas ant kranto Volgos 
fabrikas» dirbimui gurno. 
Tai yra pirmas dirbtino gu
rno fabrikas pasaulyje. Pa
statymas fabriko ėmė tik 
dvyliką ir pusė mėnesio. 
Gaminimo darbas jau pra
dėtai. Padirbtas gumas 
tikrai geras visais atžvil
giais.

NAUJA MAŠINA PUPOM 
IMTI NUO LAUKŲ (

Agronomas Soloviev pa
darė visai naujos mados 
pupom imti nuo laukų kom
bainą. .Bandymas parode, 
kad darbas bus paskubin
tas penkiais sykiais.

/ Į i 
Mušeikos Nužudė Re

voliucinį Mainierį
ORIENT, Ill.—Rugpj. 17 

'd. čionai tapo nužudytas ko
vingas mainierys Joe Col
bert, sekretorius Orient lo- 
kalo. Beveik nėra abejonės, 
kad jį nužudė Lewiso ma
šinos mušeikos.. ’ Mat, Col
bert kovojo prieš vadų pasi
rašytą algų kapojimo sutar-

Trys žmogžudžiai atvažia
vo automobiliuje prie Col
bert namo, pašaukė .jį ir 
kuomet jis pasirodė už du
rų, keliais šūviais nudėjo.

renegatai—Prūseika ir Butkus, 
kad Komunistų Partijos “smuii-* 
ka”. • ' ' ' ' •' i. *

tuvių darbininkų masas gynimui suareštuotų draugų 
(Andrulio, Millerio, ir Krakaičio) ir dienraščio “Vilnies” 
gyvybės.

Tarptautinis Darbninkų Apsigynimas ima sau už pa
reigą, bendrai su visomis kitomis lietuvių darbininkų 
organizacijomis, mobilizuoti mases gelbėjimui “Vilnies” 
nuo užpuolikų. Tam tikslui mes raginame Apsigynimo 
kuopas ir visas kitas organizacijas šaukti masinius su
sirinkimus, aiškinti valdžios ir lietuviškos buržuazijos 

1 tikslus užpuolime .ant “Vilnies” ir eiti dienraščiui su fi- 
I nansine pagelba/ Reikalas labai ūmus, neatidėliojamas. 
' Visa eilė vadovaujamų draugų pasižadėjo važiuoti į 
masinius susirinkimus ir kalbėti “Vilnies” reikalais. Į 
Massachusetts valstiją važiuoja d. J. Siurba, “Tiesos” re
daktorius. Susirinkimams miestai ir laikas skiriama 
sekamai:

Norwood, antradienį, rugpjūčio 30 d. Montello, trečia
dienį, 31 d. rugpjūčio. So Bostone, ketvirtadienį, 1 d. 
rugsėjo. Lawrence, penktadienį, 2 rugsėjo. Worces
ter, šeštadienį,' 3 d. rugsėjo.

Į Connecticut valstiją važiuoja drg. P. Buknys, “Laiš-, 
vės” gaspadorius. Jis bus sekamose kolonijose:

Bridgeport, antradienį, 30 d. rugpjūčio. New Haven, 
trečiadienį, 31 d. rugpjūčio. Waterbury, ketvirtadienį, 
1 d. rugsėjo. Hartford, penktadienį, 2 d. rugsėjo.

New Jėrsei ir New Yorko .valstijoms patarnaus drau
gai iš “Laisvės”. D. M. Šolomskas, R. Mizara, Tauras 
ir A. Bimba. į j ; <

Paterson, Bayonne, Newark, Elizabeth! ir kitų kolonijų 
draugai rengkite prakalbas ir kreipkitės pas bile kal
bėtoją.

Visais reikalais, kąip tai, pranešant kur ir kokią va
landą įvyks parengimai, kreipkitės vardu to draugo, 
kuris jūsų valstijai yra paskirtas. Visų antrašas: 46 Ten 
Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Kolonijas, kurių čionai nėra paminėta, aprūpins kalbė
tojais vietos ALDLD apskričiai ir LDSA rajonai. Vaka
ruose ir centralinėse valstijose pasirūpins “Vilnies?’ ir ki
tos ištaigos.

Tuojaus minėtų miestų komunistinės frakcijos, 
ALDLD, LDSA ir TDA kuopos privalo paimti svetaines, 
daryti plakatus, ir rengti prakalbas. Draugai, šaukite 
susirinkimus ir gerai garsinkite!

Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
Lietuvių Sekcijos Komitetas

46 Ten, Eyck St. .
* Brooklyn, N. Y.

Foster ir Ford Plieno Prirengta Armija prieš 
Darbininkų Konvencijoj lllino jaus Mainierius

< PITTSBURGH, Pa. —Į 
paskutinę plieno ir metalo 
dąrbinink^ tkonvencijosvser 
siją pribuvo K^ųiųni^u 
Partijos kandidatai draugai

* • i ■ ■ ‘ f j, i •*’ •
Fosteris ir Fordas. Delega
tai pasitiko juos su didžiau
siu entuziazmu.

* 1 ' ! . 1 « 1 /

Komunistų kandidatai 
sveikino konvenciją ir užgy- 
rė įkūrimą Plieno ir Meta
lo Darbininkų Industrinės 
Unijos. zJie pasižadėjo vi
sais būdais remti kovojan
čius plieno' darbininkus. 
Draugas Fosteris, kuris va-, 
dovavo plieno darbininkų 
streikui 1919 metais, šaukė 
delegatus sugrįžus namo 
mestis* visomis spėkomis 
darban organizavimui* plie
no' darbininkų. <; r/" '

K^unist

SPRINGFIELD, Ill.--Jung- 
tinės Mainierių Unijos re
akciniai vadai ir anglies ba
ronai pasikvietė'talkon valr 
džią iyulaužymui, ’mainierių 
pasipriešinimo algų kapoji
mui; Jau sumobilizuota na- 
cionale gvardija triuškini- 
mui‘ kovingų mainierių. 
Kempėje Grant randasi. 
5,000 kareivių ir visiems 
įsakyta būti pasirengus bile 
valandą traukti prieš mai
nierius.

Be to/ Christian paviete 
apginkluota penkiolika šim
tų specialių šerifų saugoji
mui kasyklų <ir v gynimui 
skebų. . •

Lewisas prakeikė mainie- 
pnus, kutie nepasiduoda al- 
igų nukapojimui. - s

tas pilnas bedarbių. Jei 
darbininkai ir turi kbkį dar
bą, tai juo perdaug džiaug
tis negali, nes uždirbdami 
per dieną 2,5—3.5 lito vos išsi- 
gelbsti nuo bado. Kai ku
rios mioters dirba tik del to, 
kad darbdavis duotų paval
gyti jai ir vienam kūdikiui. 
18—19 m, amžiaus vaikinai 
labai retai gauna darbo, 
taip pat retai gauna darbo 
ir senesni darbininkai.

Namų statyba visai užmi
gus. Naujų namų šiemet 
beveik nieks nestato. Pora 
dar senesnių namų remon
tuojama, tai ir viskas.

Bedarbė Didėja
KAUNAS. — Kaune del 

ekonominio krizio daugelis 
fabrikų ir šiaip darbdavių 
mažina darbo valandų skai
čių, atlyginimą ir darbinin
kų skaičių. Suskaičiuota, 
kad iš viso šiemet del tos 
priežasties esą atleista iš 
darbo apie 10 proc., pernai 
pramonės, prekybos" ir kito
se įjmpĮiėsę dirbusiu darbi
ninkų. Tds skaičiui iš viso 
sudaro apie 300—400 darbi
ninkų. Pernai šiuo metu 
Kauno įmonėse dirbo’ apie 
4,300 darbininkų, J }

Farmeriai Atsidūrė Dės 
peratiškoje Padėtyje

Naujos Provokacijos prieš Sovietų Sąjungų; Mandžurijos 
Valdžia Naudojama Kaipo Įrankis Išprovokavimui Sker

dynės Prieš Darbininkų Tėvynę •
specialis pranešimas# iš 
Shanghajaus, Chinijos, pa
duoda, kad Mandžurijos val
džia pradėjo negirdėtą pro
vokacijų kampaniją prieš 
Sovietų Sąjungą. Gi Man
džurijos valdžios lūpomis 
kalba tie patys Japonijos 
imperialistai.

Mandžurijos valdžia rei-

New Yorko “Timesui” 
specialiai pranešama iš To
kyo, Japonijos, jog Japoni
jos amunicijos fabrikai pa
leista darban visu smarku
mu, kad nepaprastai padi
dėjo {gabenimas iš užsienio 
amunicijai reikalingos me
džiagos. Tokyo priemies- 
tyj ant greitųjų tapo pabu- 
davotas ir atidarytas nau
jas karinių chemikalų fabri- i kalauja, kad Sovietų valdžia 
kas. Nupirkta armijai 500 ■ tuojaus paleistų visą kariuo- 
naujų automobilių. Skubiai; menę, - kuri randasi ties 
budavojami nauji kariniai Mandžurija ir likviduotų , 
orlaiviai.

Vadinasi, Japonijos impe- Japonijos 
rialistai sušilę rengiasi priejžia reikalauja, kad net So- 
karo. O tas karas bus prieš vietų valdžios diplomatiniai 
Sovietų Sąjungą. Tuo būdu kurjerai pasiduotų kratai 
tam pačiam ‘Timesui” kitas japonų ir chinų.

visas armijos stotis. Ta 
įsteigta vald-

IŠVAŽIAVO AMERIKOS DELEGACIJA I 
PASAULINĮ PRIEŠKARINĮ KONGRES ‘
Liefuviu Darbininkų Atstovė Draugė Karosienė iš Pasauli

nio Kongreso Važiuos Sovietų Sąjungon Susipažinti su 
Moterų ir Vaikų Gyvenimu Darbininkų Tėvynėje
NEW YORK.—Užvakar, 

rugpjūčio 17 d., laivu Beren- 
garia išvyko Amerikos de
legacija į pasaulinį prieš
karinį kongresą, kuris įvyks 
Olandijos mieste Amsterda
me rugpjūčio 27 d. Išvažia
vo 10 delegatų. Didžiumo
je darbininkai. Tarpe dele-

SI O U K CITY, Iowa.— 
15 šimtų farmerių užtvėrė 
visus kelius ir neleidžia ga
benti jokių farmų produktų, 
į miestus. Jie apsiginkla
vę ir pliekia skebams kailį. 
Farmeriai nutarė streikuoti 
30 dienų, idant iškovojus įgatų yra vienas studentas, 
nuo farmų trusto tokias' 
kainas, kurios suteiktų 
jiems pragyvenimą.

Gi rugpj. 17 d. penki šim
tai farmerių šturmavo sker
dyklas ir grūmėsi su polici-

Farmeriai desperatiškoje 
padėtyje, nes farmų pro
duktui beveik už dyką tūri 
atiduoti ir todėl nepajėgia 
nei taksų, nei morgidžių 
užsimokėti.

vienas socialistų partijos 
narys, rašytojas Sherwood 
Anderson ir profesorius Da
na. Tik viena moteris, bū
tent draugė Karosienė, ku
ri atstovauja Amerikos lie
tuvių darbininkų organiza
cijas.

: . Delegacijos išlydėjimui 
susirinko grupė revoliucinių 
darbininkų. Delei laiko sto
kos nebuvo spėta surengti 
išleidimo demonstraciją.

■, ............................ ...................... ir---------------- . -r—.

Pradėta Kampanija už; _ _ _ _ _ _ _
Paliuosavimą Veteranų A^audinirBedarbhis

j .u ;..:..4.ar
ST. LOUIS. — Čia įvyko 

riką už išrtikalavimą vete- vadinamos Liberty 
ranams bonų ir už paliuosa- (Party” Ronvencija. Tai par- 
vimą trijų 4 veteranų,, kurie (tija katalikų kunigo apgavi- 
tapo suareštuoti Washing-' 
tone. Tie trys veteranai 
kaltinami nužudyme policis- 
to budelio, kuris užmušė 
-draugą Jušką.

Ex-Kareivių Lygos pir
mininkas draugas* Levine 
sako,., kad veteranų koya 
yra reikalas visos darbinin
kų'klasės. Tik masiniai pro
testai, reikalavimai ir de
monstracijos privers vald
žią paliuosuoti suareštuotus 
veteranus. 1 jį

Ex-KareiNEWYORK „ 
vių Darbininkų Lyga'pradė
jo kampaniją po visą Arne-

■ko Coxo, kuris tapo nomi-

Tai pirmu sykiu Ameri-, 
kos lietuvių darbininkų ju
dėjimo istorijoj mes siun
čiame atstovą į pasaulinį 
kongresą. O tas parodo, 
kad mūsų judėjimas ne tik 
čia Amerikoje daugiau įsi
traukia į abelnas proleta
rines kovas, bet taip pat 
pradeda imti dalyvumą 
tarptautinėse proletariato 
kovose prieš kapitalizmą.

Iš Pasaulinio Prieškarinio 
Kongreso draugė Karosie
nė važiuos į Sovietų Sąjun
gą, kaipo atstovė Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoje. 'Ji ten studi
juos moterų ir vaikų gyve
nimą. Sugrįžus Amerikon 
masiniuose susirinkimuose 
išduos raportą iš kongreso 
ir iš patyrimų Sovietų Są
jungoje. - 
r -i ; — 7- jcttt į -'-affi.nga
tę ir šaukė bedarbius kovo
ti prieš tą ,apgaviką ir 'šar
lataną.

5,000 Pikieto Linijoj

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Prie pašto statymo dar-

nuotas į Jungtinių Valstijų Wninkams algos tapo nuka- 
prezidentus. Jis . apgaudi- P0.*"0,®’ . ,nuo ® centų 
nes bedarbius, kad atitrauk- p1. ^0 1 valandą. Darbimų-
ti juos nuo kovos už pašal
pą ir apdraudą.

Tuo pačiu sykiu St. Lo
uisa bedarbių taryba laikė 
masinį susirinkimą, kuria
me dalyvavo iki 2,000 bedar
bių. Kalbėjo d. Benjamin, 
nacionalip bedąrbių tarybų, 
sekretorius. (, prg.., B. pas
merkė kunigo Cox apgavys-

kai sustreikavo. Kontrakto- 
riai pastatė skebus dirbti. 
Rugpjūčio 17, penki tūks
tančiai darbininkų sudarė, 
pikietą ir išvaikė skebus. 
Ir policija nepajėgė pikietp 
liniją sulaužyti.

(Daugiau Pasaulinių žinių , 
, 5-tam puslapyj) .. ’jį j
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KLIUBAl RĖMIMUI DARBININKŲ 
KLASES KANDIDATU

I. '< 1 i

: Penktad., Rugpj. 19,1932

-am

TERORAS LIETUVOS 
KALĖJIMUOSE

kraujų sukapoja pagaikb- Į visa eilb bahaviihų. Žymes- 
ųiis, ' diržais, brauningais | ni toki protesto bado strei- 
(Ukmergėje). kai buvo 1929 m.

Kovą su rev. kolektyvu fa- mėn. Kauno^ kalėjime, kada 
šistai vedė ir kitais būdais.»badavo 150 žmonių 8 dienas, 
Jie atėmė iš pplitkalįnių vi-i ii’ 1931 m. sausio mėn. vi-

HEIDELBERG, PA.
u

kai buvo 1929 rn. sausio! Masinis bedarbių Mitingas 
bnrla ’ f

Rugpj. 10 d., buvo bedarbių 
masinis mitingas atvirame ore 
(open air). Mitingą atidarius-

C:

r r ,- Suose Lietuvos kalėjimuose Be(jarbiy Tarybos komitetas
vįlegįjąs, kaip tęįse muzikos (Kaune, Šiauliuose, Ukmer- 
instrumentais griežti, nėšio- gėj, Varniuose), kada badą- , kovą už pašalpą. Komitetas 
ti kokius nori plaukus, ilges- v° 300 su viršum žmonių raportavo, kad jis bpyo “}yel-

sas anksčiau iškovotas pyi-
Išdavė raportą apie bedarbių v 

■ kovą už pašalpą. Komitetasžemiau telpąs straipsnis 
yra parašytas specialiai “Lai
svei”. Jo autorius—darbi
ninkų politinis kalinys. To- 
del jis aprašo ir savo drau- 
gų-kalįnių skaudžius prityri- 
^mup. Straįpspis biskelį su
sivėlino, nes turėjo • eiti per 

i rankų raukas, iki mąs pasie- 
! jkė. Kiekvienas “Lr ” , skai
tytojas privalo jį tatydžįai 
perskaityti. Kiekvienas lie
tuvis ; , darbininkas privalo 
tėniti Lietuvos. , ręvoHucipį

i darbininkų , judėjimą, vadp- 
iy a ų j a m ą Kompartijos. — 
\((Vaisvės,t Red.
| 1 r I i r t
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Lietuvoje metai. ’ Pralieję 
darbininkų kraują, sudaužę 
legates jų ųrganizacijas, fa
šistai karo lauko teismų pa
galba sukišo šimtus revo
liucinių darbininkų ir vals
tiečių ilgiems metams į ka-' 
Įėjimus arba ištrėmė neri-! 
botam laikui į Varnių kon
centracijos lagerį. Varyda
mi teroro politiką laisvėje, 
aiškus dalykas, kad fašistai! 
negalėjo palikti ramybėje ir! 
kalėjimuose tupinčių revo-1 
liųcionierių.

■ •

Teroras kalėjimuose yra 
tik dalis to teroro, kurį fa
šistai vartoja prieš darbi
ninkus ir valstiečius laisvė
je. Teroras yfa viena tų 
priemonių,, kurių padedami 
fašistai palaiko savo viešpa- 
tąVimą ant darbo masių. Užr 
tĮt teroras, kaip laisvėj, taip 
iiį’.kalėjimuos, yra ne • vien 
tik; lietuvių buržuazijos, bet 
iri įtarptąutinėš buržuazijos1 
priemonė revoliucinio judė
jimo slopinimui? Nenuostabu 
todėl, kad apie revoliucinių 
politkalinių kankinimus gir- 
dirpe ne tik Lietuvoj,’ bet ir 
kitose buržuazinėje valsty
bėse, kaip Leųkijpj, Suomi

į^avo visuose Lietuvos kalė
jimuose organizuotą pobūdį. 
Ši data nėra pripuolama. Po 
1928 metų nederliaus ėmė 
smarkiau augti plačiųjų ma
sių nepasitenkinimas j fašis
tų valdžia. Bedarbių išsto
jimai Šiaurės (Lietuvoj; mė
ginimai 'demonstruoti: il-mo 
gegužės; 1-mo rugpjūčio ir> 
Jaunimo Dienoj’ Kaune' rb-j 
dė, kad tas nepasitenkini-1 
mas įgauna atviro, buržuan'

nį pasivaikščiojimą ir : kt. -8-10 dienų. Suprantamą, 
Jie uždraudė kaliniams da- kad protesto badavimai atė- 
lintis knygomis, laikraščiais, 
maistu,’. ėmė nebepripažintį 
rev. kolektyvo atstovų, ku
rie norėjo kalbėti, sų, kalėji
mų administracija viso ko
lektyvo vardu. Fašistai ma- 
nė/kad tokios priemonės su
mažins ; kolektyvo ; teikšmę

fare” ofisuose: rugpj. 3 d., 
Pittsburghe ir rugpj. 5 d., Car
negie, ir kad welfare įstaigos 
prižadėjo šelpti visus bedar
bius; bet taip nėra; pasirodo, 
ateiviai ir negrai daug mažiau 
gauna, negu amerikonai, o vie
tomis ir. visai negauna. Taip ■ 
pat, kaip welfare įstaigosaiš-. 
kin<), jeigu iki 15 dienai šio 
mėnesio daugiau pinigų vai- ( 
džia nepaskirs, :tai šios “teisiu-, < •; 
gos” bedarbių, šelpimo įstaigos,. ?,j’ .

mė taip pat nemaža sveika
tos ir be to iškankintiems 
rev. politkaliniams.
, Fašistinis teroras kalėji
muose atnešė savo vaisius. 
Per penkis fašistinio vieš
patavimo metus Kauno ka
lėjime nuo žudymo ■ mirė

‘: Klaudija
Krisfinaitė, Vilius Joneikis,
Ęduarday Leihanas ir Adelė visiškai užsidarys. Reiškia, 
Laukaitytė. Kl. Kristinaitę dar kiek turi pinigų, tai patys

i sunaudos, (f'

Nora jau rinkimų kampanija gerokai įpusėjo, taciaus 
lietuviai darbininkai dar toli gražu ne visur ir ne visį įsi
metė į aktyvų darbą. Tai apsileidimas, kuris nedaro gar
bės ir nestumia taip svarbaus darbo pirmyn. . 1

Tipsa, visoj eilėj miestų ir vietų lietuviai darbininkai 
jau įspėjo neipažai paskleisti propagandos,! išplątįųti 
tūkstančius kopijų lietuvių ir anglų kalbomis kompar
tijos; rinkimų platformos, surihkti ųemažai medžiaginės ( 
kampanijai paramos. Tiesa ir tai, kad jau daugelyj vie-’ 
tų turėta eiles masinių mitingų, kuriuose aiškinta reikš- ki' fašizmo viešpatavimo 
mė ir svarba šitų rinkimų ir visų proletariato kovų prieš ’ ’ 
įadį ir skurdą. > .

Bet organizacinio aktyvaus darbo mes parodėme mažai. 
Vienu iš ryškiųjų rinkimų kampanijoj darbu yra organi
zavimas darbininkų į VOTE COMMUNIST (Balsuokit 
už Komunistus) kliubus. Tik keliose kolonijose esame toy 
rūšies kliubus įsteigę ir jie pradėjo darbą .

Daugelyje vietų dar ir šiuo tarpu darbininkai tai skaito 
“mažos vertės” dalyku. Daugelyje vietų darbininkai ne
supranta prasmės ir reikšmės tų organizacijų. Daugelyje 
vietų darbininkai dargi nežino panašių kliubų uždavinių 
ir kaip juos organizuoti.

Čia matom reikalo dar kartą paantrinti VOTE COM
MUNIST kliubų organizavimo procedūra ir jų veikimo

. uždavinius.
1. VOTE COMMUNIST kliubai yra tik laikiniai, orga

nizuojami darbui laike rinkimų kampanijos. Kaip greitai 
rinkimai užsibaigs*, po 8 lapkričio, taip greit šitie kliubai 
kaipo tokie likviduosis.
• 2.-Trie VOTE COMMUNIST kliubų gali priklausyti pi
liečiai ir nepiliečiai darbininkai, vyrai, moterys, jauni ir 
seni. Visi, sutinką su kompartijos rinkimų platformos 
esamais dėsniais; visi :

- tus šiais rinkimais; visi 
rinkimų kampanijoj.

3. VOTE COMMUNIST kliubų tikslas. Jų nariai plati
na partijos,literatūrą. Laiko ^avo reguliarius yu^irinki- 

platesnių darbininkų masių; kaip pasekmingiau patraukti j 
juos balsuoti už komunistų kandidatus. Kiekvienas kliu- 
bo narys darbuojas*!, kad pertikrinus bent penkis piliečius 
balsuoti už kompartijos platformą ir kandidatus.

4. VOTE COMMUNIST kliubai, kur tik galima, ruošia 
masinius mitingus, svetainėse ir gatvėse, skleidžia litera
tūrą-, darbuojasi, kad juo daugiau darbininkų masių pa
siekus ir jas pertikrinus, pasukus į revoliucinę darbinin
kų pusę.

5. VOTE COMMUNIST kliubai svarsto ir finansinę 
kompartijos rinkimų kampanijos pusę; svarsto sukėlimą 
$100,000 rinkimų kovos fondan, kurį kompartija įsteigė. 
Tokie kliubai svarsto, kaip pasiekusi įvairias darbininkų 
organizacijas, kaip įtraukus jas į kovą ir paramą šitam 
nepaprastai svarbiam darbui.

6. VOTE COMMUNIST kliubų nariai, paprastai, nemo
ka jokių mėnesinių duoklių, bet tik užsimoka įstojimo 
10 centų. *

Šitoki yra bendri pamatiniai dėsniai organizavimo 
VOTE COMMUNIST kliubų.

Brooklyne, Chicago j, Baltimore j ir visoj eilėj kolonijų 
panašūs kliubai jau įsisteigė ir pradeda mestis darban. 
Mes raginame, kad kuoveikiausiai jie būtų įsteigti ir ki
tose kolonijose, ,kur jų dar nėra! Raginame draugus su
knisti visur. Momentas nepaprastai svarbus. Bedarbė, 
skurdas ir badas veržiasi į kiekvieno darbininko butą. Mi- 
lionai darbininkų jau badauja. Reikia prieš tai kovoti. 
Reikia tos visos kovos rišti su rinkimų kampaniją.. Ko
munistų Partija savo rinkimų platformoj tąi išdėsto ir 
šaukta kiekvieną darbininką į talką!

sutinką remti komypiatų kaųjidą- 
i trokštą pasidarbuoti kuo nors šioj 

' • • I ’ ) • . f;
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Kablegramos praneša, kad Vokietijos Komunistų Parti

ja išlęido atsišaukimą į darbininkus, raginantį ruoštis prie 
visuptino streiko už privertimą von Papeno valdžios su- 
sirūpinti kritiška milionų bedarbių padętiųii. Kitos kąb- 
legramos skelbia, kad juo tolyn, tuo gilyn Vokietiją, len
da i krizio gelmes: finansai vis smunka, bedarbių ar^ 
mija;didėja; kiekvienas devintas šalies gyventojas gauna 
(žinoma, labai mažą) “pensiją” iš valdžios, kaipo bedar- 

r biu; eksportas mažėja.
Nors von Papeno valdžia išleido pa tvarkymus, taikan

čius sunkias bausmes “riaušininkams”, tačiaus susikirti
mai t^rpe darbininkų, vadovaujamų komunistų iš vienos 
pusės, ir fašistų—iš kitos, nemažėja. Sporadiškos kovos, 
spontaniški susikirtimai įvyksta kiekvieną dieną, kuriuo
se žūpta gyvybių. Vadinasi, civilinis kar$s kaip virė, taip 
ir tebeverda.

Tolydžio, kuomet komunistą partija mebįlizuoją prole-

pačiu jo narių akyfee ir jis, keturi draugai:

•p18-. ■'
ir ėrtS .Sprint ter.™ lai.- “ Et
vėj ir kalėjimuose, kad at- 
gjrąsintų mases nuo revoliu
cinių išstojimų.

bėjo, fašistai norėjo ’ deino- kalėjimo sargai užmušė, o viršininkai juos 
ralizuoti r e v o 1 iucibriiėrius ’ kitus tris pribaigė džiova, bedarbiai su šeimynomis galės 
malonės prašymais.' ‘ 1930 Per tą pat laiką Kauno ka- badu mirti, nes tas buržuazi- 
metais, sąrysyj su Vytauto 

Puolimai prieš rev. polit- 500 metų vainikavimosi su- 
kalinius eina dviem kryp-1 kaktuvėmis, jie žadėjo 
tim. Iš vienos pusės, fašis
tai nori suardyti jų organi
zaciją rev-kolektyvą, kad ją 
sudaužius lengviau būtų ap
sidirbti ir su atskirais re
voliucionieriais. Iš antros 
pusės, fašistai stengiasi fizi
niai nukankinti rev. polit
kalinius, kad jie išmirtų ar- j

iš
leisti iš kalėjimų tuos, kurie 
paduos prezidentui malonės 
prašymus. Plečkaitininkai 
tuojau padavė malonės pra-

lėjime trys draugai išėjp iš Jai nesvarbu.
proto. Dabar vyrų skyriuj | Tik vienas kelias išreikalau- 
yra 7 kalėjimo ądministra-1 kad visus bedarbius teisin- 
cijos pripažinti džipvinin- •8a^ skirtumo šelptų, tai 

Dauguma rev. politka- or£anizu°ta, bendra visų ko-

$

riais leido laisvėn, kad jiel 
dirbtų tarp kairėj ančių ma
sių ir trukdytų plėstis ten 
komunistų1 įtakai. Bet ir 

ba, netekę sveikatos, būtų čia fašistai, nežiūrint čtemo- 
nebepavojingi fašistų vai- ralizųojančios plečkaitinin- 
džiai. Revoliucinių politka- kų įtakos, nedaug tepešė: iš 

j šimto su viršum rev. polit- 
pirma pasireiškia demonst- kalinių atsirado vos keletas 
ratyviam — su raudonais dezertyrų,, padavusių prašy-1

linių organizuotumas visų

joj, Rumunijoj, Bulgarijoj 
ir ;kt.

t Jau 1928 m. liaudininkai 
su kademais, tyliai prita
riant sočia Idemokratams, 
ėmė ruošti dirvą terorui ka
lėjimuose, talpindami savo 
laikraščiuose provokacinius 
aprašymus iš rev. politkali
nį 
laiką rev. politkaliniai nebu
vo glostomi, bet pradedant 
1929. m. puolimai prieš juos

iu. gyvenimo. Nors ir visą 
lika rev. politkaliniai nebu-

*’ 1 • ’t •ženkliukais ir dainomis—re
voliucinių švenčių šventime. 
Ant'jo pirmiausia fašistai ir 
užsipuolė. Už tą šventimą 
jie ima bausti neleidimų pa-' kinimo darbą.i Jau. pats fak- 
siitiatyti su giminėmis ir ne- tas, kad' < už » revoliucinių 
leidimu maisto iš įąijvės, ži- švenčių šventimą per' pasta? 
noma> (kiekvieną kąrią nu-1 rupsius tris metus1 vien tik 
baudimo laiką.! padvigubina kolektyviai rėv. politkhlilniai 
darni (Kaune). Kitur tie- buvo nubausti'nuo 12 iki 18 
šiai atima ųet šešiems mė- su viršum menesių;; neįlei- 
nesiam^ knygas, rašomąją džiant iš laisvės maisto, sa- 
medžiagą, laikraščius, ne
leidžia pasimatyti - su gimi
nėmis ir neįleidžia iš lais
vės maisto (Ukmergėj) ar
ba be viso to atima mene-1 
siui pasiklojimą ir palieka 
gulėti ant plikų narų (Pane- 
vėžyj). Ne gana to. De
monstravimo arba šiaip ko
kio konflikto metu kalėji- mą pro langą, užsidėjimą 
mo sargai užpuola kalinius, kaųieroj ar koridoriuj ant 
daužo jiems antausius, bok- galvos kepurės, gulėjimą 
suoja, stumdo, velka už dienos metu, lošimą šach- 
plaukų (moteris) į karce- matais ar šaškėmis ir dau- 
rius, daužo galva į mūro sie
ną (Kaune) arba tiesiai iki

kai.
linių serga reumatizmų, ma
žakraujyste, cinga ir kito- 

šymus ir juos fašistai bū-1 mis vidaus bei odos ligomis.
..................... ‘ “ Beveik visi politkaliniai iš

geltę, nusilpę. Ne vienas’ O v/ X v > J CA. f AAltęZJ ACAKA
jau ir pražilęs, nors ir 30 kaip ir ateiviai ar negrai, arba 
metų neturi.

Baigiant negalima uz-|kieriai, kad ir ateiviai 
miršti ir tos pardavikiškos1 gauna įvalias pašalpos.

Kaip pasirodo, šios pašal- 
ipos įstaigos, yra daugiau poli
tikos įstaigos, negu šelpimo, o 

• turėtų visus šelpti be skirtumo 
tautos, tikėjimo ir rasės; bet 
taip nėra, nes vįsur, yra labai 
nešvari politika varinėjama.

Labai gerą prakalbą pasakė 
d. Bengmanet iš New Yorko. 
Jis plačiai išaiškino apie kapi
talizmo vis didėjantį krizį, ir 

! kur tie kapitalistai tą visą kri
zio sunkumą nori suversti, bū
tent, an| darbininkų r pečių. 
Prisiminė apie Hooverio nuola

tines pasakas, kad jau tuoj 
bus gerlaikis, kur kalbėtojas 
gardžiai pašiepė pono Hoove
rio nuolatiniai leidžiamas ne
sąmones. Prisiminė apie pa
saulinio karo veteranus ir jų 
kovą už bonus, kaip jiems ge
rai Wall Stryto valdžia atsi
mokėjo už tai, kad jie to pa
ties Wall Stryto auksą gynė 
pereitame pasauliniame kare. 
Kalbėtojas visus kvietė bend
rai, karo veteranus ir bedar
bius, kovoti ir reikalauti išmo
kėjimo bonų ir ’ bedąrbiarąs 
tuojautinės pašalpos ir apdrau- 
dos kaštais valdžios ir darb
davių. Ant pabaigos, patarė 
neklausyti visokių apgavingų 
vadų, kurie skelbiasi darbinin
kų vadais, toki, kaip: W. W.

rolės, kurią lošė ir lošia' Lie- j 

tu vos kalėjimuose plečkaiti
ninkai (socialdemokratai 
plus eserai). Savo provoka- 
toriškais išsišokimais jie vi- 

|są laiką kiršino kalėjimų 
administraciją, o kada ta 
ėmė via smąrkiau* ir smar
kiau terorizuoti pplitjkali- 
nius, plečkaitininkai pradė
jo maldauti budelį’Smetoną, 
kad jų pasigailėtų ir išleistų 
laisvėn. < Tik prie 1929 m. 
sausio mėn.badavimo Kauno 
kalėjime buvo prisidėję ke
letas eserų. Vėliau plečkai
tininkai sudarė bendrą 
frontą su kalėjimų adminis
tracija, visokiais provokato- 

stas labai silpnas, be to kieki’riais ir renegatais prieš rev. 
dai1 jo nuvagia visoki “ūkio politkalinius. 1931 m. sau- 

jis kalinius pa- šio mėn. badavimo metu 
O kur dar nuolati- Kauno kai. administracija, 

išmėtydama piečkaitiniųkus 
tarp badaujančių, panaudo
jo juos didesniam rev. polit
kalinių kankinimui. Kartu 
fašistai panaudojo maldau
jančius plečkaitininkus ir 
revoliucinio kolektyvo de- 

Už visą tai v T • •

mus.
Greta kovos su rev. kolek

tyvu, fašistai uoliai varo ir< 
fizinio rev. politkalinių nąi-;

j kad' i už i revoliucinių 
švenčių šventimą per' pasta? 
r uosius tris metus' vien tik

ko; jog visa tai daug prisi; 
dėjo prie draugų sveikatos 
susilpninimo. Kalėjimo mai-

dar jo nuvag
vedėjai”, kol
siekia. <
niai kišimai į karcerius už 
•tokius dalykus, kaip žiūrėji-

gybę 'panašių “nusikalti- moralizacijai.
mų?” Kur apkalimas pan- fašistai užmokėjo išleįsda- 
čiais ištisus mėnesius užimi juos laisvėn. ~

skelbta, kad Hitlerio juodmarškinių armija laukia arti Padavimą laikraščio kiton 
Berlyno ir tuoj eisianti ant miesto. Bet kitos žinios skel- kameron arba uz pusbalsį 
bia, kąd “dąr palauksianti”, iki susirinks naujai išrinktas dainųviųią, . kur Pbhtkalįmų 
reichstagas. Nėra mažiausios abejonės, kad hitleriųiai varginimas nuolatiniais kil
iau senai būtų žygiavę ant Berlyno, jei ne baimė proleta- mojimais įs kameros i kąme- 

___ji _<____ ...'i-'u___ rn is. RkvrimiR i skvnn kurriąto, vadovaujamo galingos Komunistų Partijos.
Įr tąįp matome, kad Vokietijoj su kiekviena diena, vis

va, nes kitaip bedarbiai veik 
nieko negaus, ir visuomet bus 
ta pati diskriminacija.

Amerikonai patriotai kai
riuosius bedarbius diskrimuo- 
ja; šie daug mažiau gauna.

visai negauna; o kurie politi- 
šie

imi juos laisvėn. Dabar __ __
Kauno kalėjime teliko ap.įe Waters, Wm- Green ir kun.

ra, iš skyriaus į skyrių, kur 
politkalinių nervinimas nuo- i•Jk-X vęV lliciLv/lllvj iželei. V vJ xxJlkz 11 J O J oil AlviVV ILIld \llvlldj V iv • I
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20 plečkaitininkų.
M. Ragutis
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SCox.

Kuomet kąlbėjo apie Wa
lters ir Green, tai buvo viskas. 
| ramu, bet kaip tik pradėjo ge- 
! rai kailį kedenti apgavikui 
Cox’ui, tuoj kun. Cox’o šah- 
lininkai visokiai balsais ėm,ė 
rėkti ir bėgti prie kalbėtojo,

Mes, lietuviai darbininkai, Į ir tokiu būdu pabaigą mitin- 
dalyvavę Darbininkų Ekono-:go išardė. , , į

1931

Pareiškimas -

ties metu? Kur politkalinių 
mušimai, ištrėmimai į IX 
fortą kurio sienomis vanduo 
teka, ’kur pabuvęs kelis mė- 
nerius žmogus gauna reu
matizmą? čįa nekalbam 
jau apįe didžiulį kalinių su- i 
kimšimą nedidelėse kamero-; me prieš žiauriausius melus, 
'se ir apie visokius kalėjimų; patalpintus renegato Prūsei- 
administpacijos ' pasityčioji-j kos biznio laikraštyje, “N. G.”; 
mūs, pažeminimus, kolioji-| 31 num., kur sąmoningai ir( 
mūs. Jeigu prie viso to at-, taip žiauriai apmeluoja apie 

... .. ..................... v. < > v. . siminsime jog ąpt beteisių Darbininkų Ekonominę Konfę-
gU^taimą koųtr-yęyoliuęijos, uz paleidimą fašistų armi- kąlinių kalėjimo gydytojas unciją Ottawoj, mažindamas

nių; komunistų, ir buržuazijos, kurios interesus šiandien 
išraiškia hitlerininkai. Dvi griežtos, spėkos* ruošiasi griež-. 
taw spręųdžiątųai kovai. Social-demokratai darbininkai 
vis: daugiąu linkstą kaįy.ėp’į pereidami komunistų pusėn,

Iydgrįai--rygį4niąih^škąi kalbėdami prieš fašistus,
dM)a pastarųjų paūdąį.\ < ~. i i

/Tuojau po reichstago rinkimų,1 kompartija išleido ;p§rei7 
šįįmą, kuriame, be kitkb, sako:’ . •. .. > • t, -i , .

-$toyę$ą«ia priešakyje milionų klasiniai} sąmoningų
d^^įpįųkų jr dąibų žmonių, kurie yra pasirengę kovoti 
pr$š kapitalistinę proletarinėj vadovybėj, Vokie
ti^ komunistų Fariija pasiitengnsi vesti šitą kovą ųž nn-

jo^ ųž ųžd^mėjįnią kareivinių, l^ipse randami fąšistų įl$do* įvairiausiusvaistus delegatų skaičių, ątstovaujan- 
ąęmija, už apvalymą daybąvmęių ir fabr^ fąštetį • ■ • •’ ’ - 1 '*in nr^nizaHin ir
žudeikų ir banditų, už laisvę, darbininkų klasei ir saugu
mą darlrininkų nUo ;v"ls°kių fąšistinių puo-

'■' / Į . < . j:
Taip jau Vokietijos Komunistų Partija šaukia proleta

rus į kovą už paleidimą von Pap.ęno valdžios ir Prūsijos 
kotnisipnieriau^ kurį pastatė von Papeno" v aidžia.

6e abejo, kad šitie 'obalšiai panda dideli atsiliepimą dai’- 
binfnkupse ir vis d^ųgi^ų J|| stoja po kompšfrtijbs vadovy
be- tuo stiprindami proletariato kovas prieš "fašizmo* pa

minėj Konferencijoj, Ottawoj, 
atstpvaudami Winnipeg©, Win
dsor©, Montreal© ir Toronto 
lietuviu darbininkų prganizači- 
jas, griežčiausiai protestuoja-

J. ę. Bedarbis. ; P t

MARIJAMPOLĖ.—Skun- 
čįžiasi pet ir siuvėjai, kad 
ųęturi dąrbo. Seniąus dar 
būdavo kaimuose darbo gau
davo, bet dabar jau ir kai-' 
muose darbas išsibaigė. 

'Darbininkų vargas darosi 
didesnis ir didesnis.

* M

3

Mes atsišaukiame į visus

?r

■Si'll

ir naujus operacijų būdus, lcll! ir atstoyąują-] Amerikos ir kanados darbinin-
tai i Sausimė nors auvtikri'mų uarlų skalčl<J- Konferenci- tai (gausime nois apyumi,joj dal o 
xrawrla fn anhrcrii kiirinRP , , . w.stųvaudami 200 tūkstančius su

viršum narių ir nuo 8 organi-1 vaizdJj faktų ję melagingos ir

kus, kurie buvote suklaidinti 
to pabėgėlio iš darbininkų ju
dėjimo, atsimęsti nuo jo aky-

. ..............Protestųo-
pareiškimai. Mes buvome at-.kime griežčiausiai prieš pasi

vaizdą tų sąlygų, kuriose
tenka gyventi šimtams re
voliucionierių. tzacijų buvo prisiųsta raštiški išdavikiškos rolės.

Vjsi šie puolimai iššaukia' ..... ’ ■ --
reV‘VP.olitkaliniU’ pasip.riesi- stovai nuo organizacijų ir mU-! tyčiojįmą įš mūsų kovos ųž 
nimą, kas savu kelių atneša sfų reikalavimai buvo del vhos tuojaųtipę pašalpą, kpvos prieš 
naujas bausmes,. Didvyris- dąrt>ipįpk^\kla§čs, o pe taip, bą4ą ir algų kapojipią'

rrmima. VafA Loc ---- ii Dekgptįf Ifaįįfttas
Reppr^ris Ą. £.

bef tuo stiprindami prolelariatb kovas prieš "fašizmo"pa-* ką rev-.politkalinių gynimą- kaip tas lopšys pabėgėlis nori: 
vojų! . . į! nuo fašistų teroro rodo ir mus apmeluoti. Į

I' • ' 4* X > .

šus manievrus su von Papenu ir Hindenburgu. Buvo vojų!

' m iii i£i..

k

/
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B Darbininkų Ekonomines Konferencijos
OTTAWA, ,-CANADA. —i jautėme dalinai1 atsiekę savoj 

2 dieną rugpjūčio, 3-ji sesija užsibrėžimo. Demonstracijose 
konferencijos. Po sveikinimo'Bennetto bado valdžia girdė-

u j» uzjoiK/x vyčiui v*. Demonstracijose
Po sveikinimo Bennetto bado valdžia girdė- 

uuo T.D.A. sekretoriaus A. E.'jo mūsų protestą prie panazTiuo 1.1J.A. se
ISmith kalbos, rezoliucijų ko- 'mento, Mes reikalavome so- 
misijaz išduoda raportą. Siū- cialės bedarbiams ąpdraudos, 
lonjfe rezoliucijos klausimais: 'paliuosavimo mūsų vadų ir le- 

Darbininkų Vienybės Lygos'galės Komunistų Partijos. Dar- 
(W.U.L.), Darbininkų Tarp-' bininkąi šąųkė: “Lai gyvuo- 
tautinės Pagelbos (W.I.R.),1 ja Komunistų 'Partija Kana- 
Tarptautinio Darbininkų Ap-^ doj !. . .” ir t.t. ’
sigynimo (C.L.D.L.), Darbi-1 Po demonstracijos pdAiškė- 
ninkų Ex-kareivių Lygos (W. jo, kad darbininkai tvirtai’ įsi- 
ES..L.). Priimtos vienbalsiai, tikino policijos žiaurumu. Taip

Protesto Rezoliucijos »at' tvirtai; i^tikino, kad kova 
už tuojautinę pašalpą ir socia- 
lę apdraudą bedarbiams val
džius ir sbosų įlėšomis,, yra tik 
pradėta. Darbinipkai iš įvai
rių Kanados kraštų pasisakė, 
kad jie šauks darbihinkus( ko
vai prieš bosų ofėnsyvą. IŠ

kąrstą.; Sykiu tariame nepa^ 
mirštantį- ačiū drg. F. Gali- 
nauskui, Cambridge Technolo
gy Garažo savininkui, už vel- 

įtui suteikimą dviejų automobi
lių, be jokio atlyginimo, delei 
familijos, palydėjimui į kapi
nes/

Kaz. J. Washkis ir Sūnūs: 
Kazimieras ir Aleksandras.

Brighton, Mass.

; BRIDGEPORT, CONN.

Prieš įkalinimą 8 darbinin
kų klasės vadų: Tim Buck, 
Tom Evah, Malkolm Bruėe, 
Sam Carr, Matthew Papovich, 
J. Boychuk,.Tom Hill, 
Reikalaujami kaliniai 
greičiausiai paliuosuoti:

Protesto rezoliucija 
terorizavimą mainierių 
Sam Scarlett ir; reikalaujant 
besąlyginio paliuosavimo iš 
kalėjimo. , '

Protesto rezoliucija, 
laujanti paliuosuoti Scottsbo- Konferencija užsibaigė 
ro jaunuolių, 
liucija, reikalaujanti 
suoti Tom Mooney.
rezoliucija, reikalaujanti pa- Delegatų išstatytus ręikala- 
liuosuoti 32 Indijos darbininkų vimus Bennett atmetė, bet bu-

* organizatorius, kurie laikomi Vo priverstas išklausyti. Tas 
jau 3 metai kalėjime be teis-'rodo, kad darbininkų klasės 
mo. L____ ___ _ . . ........................ . . ............o„„
Vengrijos buržuazinės valdžios daug tvirtesnis, kad galima ant sargybos ir laukia: 
pasikėsinimą nužudyti 2 ven-' sujungti visus kovai prieš Ben-įkada ■ Prad®s atvėsti, tuo- 
grų darbininkų organizatorius.nett. ljau ^us ren^amps prakalbos,

Po to, skaitomas Darbinin-' Platesnė apžvalga laimėji- Paskaitos, diskusijos. O tiems 
kų Ekonominės Konferencijos mų bus vėliau iš darbininkų ateities paiengimams yra la- 
Manifestas į Kanados darbi- ekonominės konferencijos. Ka- bai reikalinga sukelti finan- 
ninkų klasę. Manifestas pri- da gausime rezoliucijas spaus- ; 0 . Prie to dar prisideda
imtas atsistojimu su Interna- dintas ir t.t. 
cionalu. Vėliau konferencijos' 

f komitetas siūlo priimti planą!
demonstracijoms; planas pri- • 
imtas. Skaitomas R. B. Ben- 

4pett laiškas, kuriame užkvie- 
čia delegaciją iš 7 narių, 12

V vai., 15 m. Delegacija išren*-

Cacic.
kuo

prieš 
vado

Puslapis trečia®

Jpūdžiai; Re1 ANGLŲ KALBOJE KNYGOS

viams šventakupriams ipada- vo banką, jų šutaupymWs’Vž- _ - i__ 2 T_T__ • ir______y' • i - i . i _ - ’ y. Li > j* • •!. A _ . V ’i • _ ‘ <

I J.X.1

darbinihka’i, tai

K

>>

,-.N

Toronto Garmus pasako 
ti tokie varnai.

Draugai, nesiduokime 
juodam tūzui apgauti, 
tik ;mes jam leisime .čia

mesto! gatyesej ž 
nepageidaujamų

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS:
( . Labor and Industry. Series

TOWARD SOVIET AMERICA
1 ' ' ’ ’ By WM. Z. FOSTER

Pre^ecnts in this boo^ the program arid policies of the Communist 
Party, in the United States, He discusses unemployment and war 
and describes the revolutionary way out of the crisis.

• ' < 1 1 1 1 : • 350 pages—$1.25

LABOR AND COAL
’ ! By ANNA ROCHESTER

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

FORCED LABOR IN THE U. S 
By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1.00

WOMEN IN INDUSTRY 
By GRACE HUTCHINS

y 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

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Šalis del Balių, Koncertų, Ban
ketų, Vestuvių, Susirinkimu b 
tt. Puikus steiČius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo

Jis sako, kad jei-'tl'’ kurie Įvairiais būdais sten-, 
■ • 1 giasi žmonėms įkalbėti, kad ,

komunistai tokie ir tokie; o 
patys darbininkai negana pro
taudami, tiktai panašių agėn-

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

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

I Regular $2.00; Popular $1.00

1 LABOR AND LEATHER 
By RICHARD B. WINTER

Conditions in ariother “sick” industry from the basic tanning 
operations'fo the finished'shoe and other leather products.
> Regular $2.00; Popular $1.00

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

THĘ SOVIET WQRKER 
; I ' '' By JOSEPH FREEMAN

An account of the! dcoriomic, social 'and cultural status of Labor 
in the U. S. S. R. ! ; ft 408 pages—$1.50

fix..; . . . ' ; • ( , .

THE RED CORNER BOOK
, , fPR CHILDREN , J , .

Short stories an<J poems valuable to workers’ children.
- • • t ‘i • h’o piges—$1.25

,... LABOR AND AUTOMOBILES
i i 4 ! ■ By (ROBERT W. PUNN

LABOR AND SILK 
By GRACE HUTCHINS

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

i Regular $2.00; Popular $1.00

v . Exposes Ford secret police, and speed-up, General Motors wage 
systems .and mas's lay-offs in Detroit’s “wonder industry.”
; 1 ) Į - . . ” < Regular $2.00; Popular $1.00
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WINNIPEG, KANADA : WATERBURYj CONN;
i '-..i! itTn';!.’..1! Jpūdžiai Renkant! Piliečių P«|- 
^•ašus Konjuni;stų Kandidatam

, Pora metų, atgaj, ^ada dar- 
.Haij ėjo nep ” 
j’rtęgu šiahdi

šiemet Mainitobds ‘prjjviiv 
ciją užpuęlė1 | nemalonūs į sve
čiai—žiogiai (grass hoppers) ; 
ir Winnipego miesto!gatVėsej at 
sirado tų j 
vabždžių. Tai žmonės jauT 
čia didelį nesmagumą. Bet tas

1 tai maža bėda; ateis žiema ir Į_/, , . ... .w , . tingai duot parasa pastatymuiivol tu ‘vaholii nolilrc" icoalo vii. ! ° 1 • *■ *' ’
, . . . vy. . . . | Komunistų Partijos kandidatų
|S1, o n- paukščiai juos gaudo; ba,oto Tačiaus šiaip kai-

hąntis, visi bedarbiai, klausia, Į 
kas bus? . i : ■ i ‘i

Vieni višai nedirba, kiti ne-' 
va, divba; bet iš to uždarbio- 

. . v ... negali pragyventi; turi badau-ikad sau gražų lizdą susukti. ..i , . i . ; • i kj-jJ i(Au- m •' i \ i • i ti, kadangi dauguma uždirbav . Tai yra dangaus agentas^ kuris L. - • • . . o.f . . e L •.ei- .. v, ii- v i tik apie’ $5 ir mažiau į saVai-jiesko, sau i palankių, j avelių, i / j > , .,,.7_L / . 7 ' . . itę. • Jeigu neturi nuo seniau,- ,_,kad galėtų švelnių vilnų prjsi- * , .. ; - •• . ’

ykinamhi geriau, 
daugelis lietu

vių' darbininkų !btWo ’labiau su-. 
| kalbami, nekaip dabar, ypa- 

įvėl tu'vabalu neliks; iššals vi*!^'6"*I . . ’ . . . . Komunistų Partijos kandidatųO ir paukščiai JUOS gaudo H b , šinin knl-
* t t t 1^-1111.11 xn I I I II I . 1 Zl. t . I xl. I J SI x1 III r\ xt. Iir maitinasi jais, ir iki žiemai1 

mažai jų jau bus likę.
Tarp visokių paukščių atši-‘

‘ r Y i ' 1 1Lietuvių darbininkų orgahi-| 
zacijos, ALDLD., , rado ir juodvarnis'^kuris tų va-
LįDSĄ ii Tt>A kuopos su" į balu negaudo; jis'tik jieško, 
jūngtorhis spėkomis, rehgia iš- ' 
vafeiavinią rugpjūčio 
gust) 21 d., ateinantį nedėl-į 
dieriį. Išvažiavimo = > vieta—t
Hammonds. Park, Naugatuck į įjypti 
Ave., Devąn,) Conn, j . • > I • > (

aišku, 'kad' reikia badauti; 'o 
t___ ..................   ( daugelis 1 neturi. p^ūgelitii

; i Grieš nuiki orkestrą po va-- Dabar jis nekuriems' lietų- ■ Kažemėkas, uždarydamas, sk-
' ' 1 i- .' v .• i • i ■ . • . . ' ’ ' i 1 ' i ; ( I f f

- . , i i-. , _ - - .. dovyste smuikininko A. Orin- - - .. - - . , . - - . , ,
į visų vietų pasisakė* kad JieM0# Įžanga 10 centų ypatai.. r© daug klapatų. Vargšai be-!'darė; užsidarė 4r dav du ban-! 
mobilizuos darbininkų suviėny- išvažiavimo programa pra- &ioJa po lietuvių stubas ir jieš- kai, apart Kažemėko.' 
£2™?. sidSs 11 vai. Kadangi tai liuo-'parašų, kad, galėtų, tas _ i . • •

mobilizuos darbininkų suviėny;

Taip pat darbininkai pasisa- 
• v kė, kad ves griežtą kovą prieš 

.darbininkų vienybės ardytojus 
1 ir prieš visą kapitalistinę val- 

reika- džia bei įvairius jos agentus, 
did- 

Protesto rezo- žiausiu entuziazmu ir pasiry- 
paliuo- žimu Hovai prieš Bennetto ba- 

Protesto do valdžią.
reikalaujanti pa-

dovyste smuikininko A. Orin-

Išvažiavimo programa, pra- &ibja po lietuvių stabas ir jieš- kai, apart Kažemėko:. .   — J , z. v. z. ■V..'* X.. 1— c zj zz n 1 4- z.
sa nuo darbo diena, tai galė
sime linksmai laiką praleisti 
o dar prie to ir graži vieta— 
aplinkui dideli miškai.

Todėl, draugai, draugės ir 
simpatikai, dalyvaukite šia
me išvažiavime, prisidėkite 
prie jo padarymo pasekmin
gu.

Jūs gerai žinote, jog artina
si ruduo ir ateina žiemos se
zonas. Tai viršminėtų org'ani-

■ . Bet kadkJpaprašai’paširAšyt 
ant' blankos .ir kad ba'lšudtų 

' už komunistus, tanikiai gadnr 
atsakymą, kad lįęsirasys ir ke- 
balsuos, nes, girdi, nieks iš to 
neišeina; vis vien komunistai 
dar nebus išrinkti; antras da
lykas, sako, kad ir būtų išrin
kti, tai dar būtų blogiau, ka
dangi kapitalistai nemyli, ko
munistų, todėl uždarinėtų savo 
fabrikus ,o ką tada darytume?

tamsos apaštalas sau ramiai 
šiame mieste apsiąyventi ir 
mulkinti alkanus darbininkus. 
Mat, jam reikalinga 50 para
šų, kad galėtų turėti sau para
piją ir mulkinti Winnipego ir 
apielinkės lietuvius.

Bet, aš mislinu, kad tas var
nas pervėlai atskrido į šį mies
tą, daug vėliau už kitus “grass 
hopperius.” Man rodosi, jam 
bus sunku Winnipege apsigy-1 Paaiškini tokiam, kad komu-

Čia mažai tokių nesųsi-1 nistai paimtų valdžią į savo

; THE MOLLY MAGUIRES
J . - By ANTHONY BIMBA

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

. ‘ ‘ ’ 144 pages—$1.00

Protesto rezoliucija prieš sumobilizavimas r e i kalingas zaciJ^ Ben<lras Komitetas sto- J venti.
1 praįusių darbininkų yra—gali- 'rankas, ir fabrikai dirbtų, kaip ’ 

..„4. i Atšakoj
gerai,

genuor)

md ant pirštų suskaityti. Tai i kad Sovietų Rusijoj, 
atrodo, kad Winnipege vilnos žmogus, kad tai būtų 

bet, girdi, kapitalistai 
ju nepasiduos; reikėtų muštis,t 
o “mes jnuštis bijomės> tai ve-, 
ly balsuosime (už demokratus;- 
tai mums yra priprasta.”

(Tokie' i nesusipratusių ■ ir' 
baugščių darbininkų argument i 
tai neturėtų nupuldyti drau- į 
gams ūpo. • Jie vieną dalyką j 
parodo, tai kad mes dąr nesti* i

i ’ * f |
gebėjome t įtiHiųfi t plačiąsias, 
dhrbo. minįąs; gĮal perdaug pa- j 
’viršutiųįąi (veikdami,} Pjatūs; 
darbininkų .migjynąj [dlar (n1ė|'ą 
perauklėti. mūsų pusėn. jTJokie 
nesąmonįngų (darbininkų ;^iski- 
nimaįsi, .kąip; kad' vjršminėti,' 
turėtų mus Skatinti juo į pla-

atrodo, kad Winnipege vilnos 
nebus jam šiltos, nors jis siū
losi visai be mokesčio, štai jo 
žodžiai:

“Broliai ir sesės, jūs gal ma
note, kad man reikės mokėti 
didelę algą del mano užlaiky
mo. Ne, man nereikės nieko 
mokėti; aš turiu savo pinigų; 
aš tik noriu jūsų dūšias išga
nyti ir nuvesti į dangaus kara
lystę.”

Draugai
nėra tiesa, kad janf rūpi jū-: 

a v”’”'sų'' dūšios; janl' tik-^ūpi, kad'Sutrinkimo darbininkų kovotojų ;,flarbuo- j. ... ■
Betko"'ir sau gražią gaspadi- 

- Į nę. Labai gerai tą parodo 
Toronto Garmus: jam vienos

Reporteris

CLEVELAND, OHIO

' —; o prie to dar prisideda 
| šiemetiniai prezidentiniai rin- 
1 kimai, kur Komunistų Partija 
I stato savo kandidatus, drg. 
j Fosterį į prezidentus iri J. W.

i Fordą į vice-prezidentus. Tai-i 
i gi visais galimais būdais yra ' 
• darbininkų pareiga . remti sa-1

Rugpj. 12 d. buvo sušauktas vo klases’ ’kandidatus; / Mes,
I1’ karna ir instruktuojama vykti susirinkimas! Cleveland© lietu- lietuviai darbininkai, neatsili- 

» Wpas premjerą. Delegacija pra- .vių namų savininkų .kovai prieš kimę į užpakalyj^ kitų tąutų, 
neša, kad jie raportuos 4:30 augštas j taksas,. P ..........

vai., ką girdėjo pas premje- vedėju išrinktas K. Valyka, o kimėą, kovokime, .visi už vie-: 
rą R. B. Bennett. Delegacija raštininkų Padegimas, žmonių^ na, 0 vienas už visus, 
palydima didžiausiu aplodis-jbavo Pynutė Lietuvių svetai- vai reikalinga ir finansų; tor 
mentų griausmu ir šaukimu va-' n®- i; i . ' ! del, draugai ir draugės, daly-
lio delegatai. j Real-estatininkas.. M u 1 o 1 is vaukite minėtame išvažiavime

Sesija užbaigiama pietums! Priešinosi sumanymui, išrinkti 
su Internacionalu; nauja sesi-j 
ja‘skiriama 4:30, o tame tar-;myn- 
pe demonstracija prie parla-! n°mas tarpe lietuvių, 
mento, Market Square.

Demons traci j a

(

i.V

mentų griausmu ir šaukimu va
lio delegatai.

gaspadinės neužtenka; jis tu- tesnį masinį darbą, matant, ko-
. , r -. . ri net dvi. Taip pat ir šitas kie dideli darbininkų sluogs-iir tuo budu sudrutmkite musų ,x,_ . ..i I

i. i komitetą varymui darbo ,pir- organizacijas finansiniai, taip^ jeį tį’k 7 u®a
likti.

Mes turime gerai suprasti,' 
del ko jis taip' nori čia apsi
gyventi. Kapitalistų klasė jam I . 
paliepė, kad suvedžioti dar- Į Ęasijas°*1 
bininkus.'

Gerai žinoma, kaip tik jis

Šis žmogus jau senai ži- jos galėtų geriau vesti 
, kaipo darbininkų klasės kovas ir 

miesto valdžios agentas, nes jo skieisti proletarinę apšvietą 
ofise esti miesto balsavimai. I 

| Tačiaus susirinkusieji jį nuū- ;
Kad mūsų pasiųsti delegatai žė del tokios kalbos ir jis iš-

nebūtų vieninteliai, visi dele-( dūmė laukan, 
gatai Darbininkų Ekonominės' 
Konferencijos, sąjungoj su Ot
tawos dirbančiais ir bedar
biais, ėjom. Delegatai patys 

įmetikėjom iš karto, kad mus 
demonstracijose taip tvirtai

B rems Ottawos vargingosios ma
sės. Ottawos draugai vis mus 
tikino, kad jų policija “gera,”t

A. Mureika.

WILKES BARRE, PA.
Komitetas išrinktas iš 15-kos 

asmenų. Eina klausimas, kaip 
pavadinti ir kaip jis turi veik-j 
ti. Baltrukonis duoda sumany-l 
mą, kad jis, komitetas, veiktų 1 didžiulis dienraščio 
tik kaipo lietuvių namų savi-1 piknikas čia pat; 
ninku draugija. Girdi, kitaip j (August) 28 d., todėl jau labai’ 
jis neprigulėsiąs. Bet jam bu- (]aikas organizuot mašinas ir; 

____ , ___  „ _____ _ „ , , vo nurodyta, kad vieni lietu- Į trokus tiems, kurie toliaus nuo 
bet kada pamatė darbininkų' v*ai nieko nepadarys. Padegi- pįkniko vietos gyvena, 
minią, susirinkusią apie 8 mas gerai pastebėjo, kad vienų Turime visi imtis darbo, kad 
tūkstančių kovingų darbinin- lietuvių tuo klausimu veikimas. gjame pjknįke rastųsi kiekvie- 
kų, kurie prisijungė prie mūs,, tiek reikštų, kiek seilė _ 
o apie tiek pat buvo nuošaliau, ežere. - t , 
pasišjuto karštyj. Iš karto 'tautų panašiais komitetais.
esanti policijos rezervai pasi- ls Komiteto valdybom išrinkta | pagįų didžiausių šiame parke, 
rodė per maži ir pulti nedrį-' Penk1 asmenys. Pirm. K. Va-

— S. K. Mazan, 
adv< Pugiris, fin.

Wilkes Barre ir Apielinkės 
Lietuviams Darbininkams

Visi žinome, kad jau mūsų 
“Laisvės” i 
rugpjūčio I

niai iki šiol dar ištiktųjų nėra 
mūsų paliesti.—Red.) |

i < , i-Kitų tautų darbininkai yra j 
kur kas sukalbamesni, ypatin

gai čiagimiai pilieč. daugiausia- 
Aš gi darau savo 

išvadą, kad daugelis lietuvių į 
pasirodo tokie atsispyrėliai to-j 

čia pasirodė .tuoj vienas darbi-1 del’, kad tarp<; ,yra daug1 
ninkiškas laikraštis tapo su-! ™okl'!.;va!dan!:!os !
stabdytas.

į gu jis čia gyvensiąs, tai visus 
’ bolševikus išvysiąs. O dabar' 

!taip yra; kaip tik žmogus ne
turi pinigų, tai jį tuojau ap- . x . . , . .
šaukia bolševiku. Tas dūšių tl' klausydami, taip ir elgiasi 

| ganytojas taip pirmiausia da- DAINŲ DIENA ‘
m . ••• t i , j i‘o. Jis nėra del mūsų dūšių _ '. . ' . , , .Turime visi imtis darbo, kad čystijim0> bet de) mūsų ki§e. Daugeliui lietuvių darbinin- 

. ’■ Erie nas susjpratęs. darbininkas ir n'^' Je’gu mūsų 1
Reilda veikti su kitų darbininkė.

Šis piknikas bus vienas iš

LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

The industrialization of the Šouth and present conditions and 
struggles -of white and Negro workers and farmers.

Regular $2.00; Popular $1.00nių. Jeigu mūsų kišeniuose kl' J™ ^>>0^ kad rugpjūčio
1 nebus nieko, tai jis sakys, kad (Augusto) 28 .d.,, Waterbury, , 
i mes neturime dūšių, kaip kad Conn., Lietuvių Darže, bus dai- 

ir ki- nu diena su labai įvairią pro-,
1 grama. Šį kartą jinąi dar 
įvairesnė,, nekaip ‘ būdavo pnj- 

metais;* 1 ir daugihū 
k žmonių būsią iš visų Čonn.

i valstijoj mieštų ir f^rmų. Taiį);-
! gi! dalyvaus sVfeČių iš Mass, -if 

Vyktae“ meZViau-.N’ Y’ valstijiį,'taip kdd.gali-'

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
t M : j By ROBERT W. DŪNN J:

“Open shop” drive, company unions, blacklists,: spy systems, 
' Į strike-breaking methods, employers’ anti-union welfare schemes, 

personal activities and employee stock ownership.
• i \ J Regular $1.90; Papular $1.00

Negana, kad t vietinis \ Aido 
Choiras prisirengęs su gera 
bro^rama, .bętJr.Ųyros Choras 
iš ;Shenąndoąh,: PaM 311, nau
jomis dainomis, o taipgi visur 
pagarsėjęs Męrginų Sekstetas 
iš Brooklyn©, N. Y. Su tokiai .. . ' • i » : i I

Pradėjus mūsų kalbėto- pagelb 
prot. sekr. — 
rašt. — J. Sinkus ir/kasięrius 
—- M. švarpa. Baltrukoniui 
ir. kitiems, .fkurie troško, kad 
į valdybą įeitų tik ponai, tas< 
labai nepatiko. < į > i .

____  , Susirinkusieji i ns t ruktavo:kalnai bUs.sudrebintas, 
j nu0 komitetą veikti bendrai su ki- i

mūsų kumščių. Mūsų eiles tų tautų panašiais komitetais 
' ‘ ir kovoti už numažinimą tak

sų. > • z. ; J

80.
jams kalbėti,1 policijos galvos 
sumobilizavo savo spėkas iš 
apie 800 mušeikų ir 500 poli
cijos. • Iš karto jie pajėgė pul- 

kol /visi buvo fronte, bet 
kada pasklydo tarpe minios, 
jau pasijuto, kad ant jų gal-l 
vos pradėjo augti guzai i

šavę ’ ....
Kaip Arnais 
apsi< 

gyventi; ,tąi busrsunkuj su jttojių’ 
ba’ tai geriausias kapitalistų 
sargas.
k,an iš Winnipego ; tegu jis Va-J 
žiuoja sau, iš kur atvažiavo; 
o jeigu ir'jis kitaip negali, tau! 
tegul eina į zupes “lain 
kaip ir šimtai darbininkų.

Gerai Žinantis Kunigus

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

Conveniently ^rrapged facts, figures and analyticąl material on 
; speed-Aip, wages, hdurs, the organization of industry, the Soviet 

Union, . imperialism, government, wąr/ social insurance, Negro 
workers, working women, young workers, etc., etc. An indispens- •• 

■\able handbook on’ labor/ Regular $2.00; Popular $0.85

ma bus.sueiti daug senai ma7 
tytų draugų ir giminių. Kiek- 

' vienais nąetaįą atsilankiusieji į 
mūsų pikniką' ftūclayo paiėri-’ 
kinti, o šį sykį gaus dar clidės- 
nio pasitenkinimo. -

‘ > 1 ■ * : ;•/•. lt.

Apart ęhorų dainų progra
mos, bus geras kalbėtojas drg. 
V. Bovinas iš Ęrooklyno, N.Y., 
ir drg. B. šalinaitė, chęrų 
rpokytoja ir dailės žinove. Šo
kiams grieš parinktihai gera 
muzika.

z M. Strižauskienė.

i programa tai jau riet ir pais 'n 1L . i . . . j .

Prie to, tfar bus gerų kal
bėtojų i?’įVdiJrių žaidimų. Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 12-to Ap
skričio komitetas yra pilniau
siai prisirengęs viskuom pa
tenkint atsilankančią darbinin
kišką publiką.

Todėl, visi, kaip vienas, i

susilpnino, bet kartu ir jų ei
lės nusilpo. Buvo mestas obal- 
sis—ant parlamento kalnelio.! 
Tada visas jėgas jie mobiliza-1 : 1 ’~y
vo mūs išsklaidymui, bet nepa- Padėkos ŽodlS 
sisekė. Vėliau mes maršavo-j  
m* gatvėmis, kad sukėlus ki-j 
tire darbininkus kovai prieš R.1 
B. Bennett bado valdžią. Ka- mano žmonos, kuomet ji 
da jie pasiekė strateginį punk- sirgo, taipgi už skaitlingą lan- prieinama ir žinoma; tai yra 
tą ,tada galėjo perkirsti mūsųikymąsi josios šermenyse ir da-,'Valley View Park, Inkerman, 
eiles į tris dalis. Mūsų eilėse lyvavimą jos laidotuvėse. Taip ( Pa. Prasidės 10 vai. dieną ir 
jau buvo jaučiamas nuovargis1 pat ačiū tiems, kurie atnešėte trauksis iki vėlai naktį, 
po sunkių kovų ir antra, mes gėlių, ir papuošėte velionės.

Žvalgas

uzTariame nuoširdų ačiū 
skaitlingą lankymą ir gelbėji- pikniką !

Vieta visiems labais gerai

L

a

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave, 
Tek. Stagg 1841

SKAITYK LAISVE
i ' ' • ■ ■ '

IR KITIEMS UŽRAŠYK i
, ■' l l .’ '• . ■ I *

, USE THIS ORDER BLANK
1 < ! . . . ■

“LAISVE”
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

< •

f- I enclose $------ --------- for which please send the checked
to:

f l

Name

Address

City



Penktad., Rugpj. 19, 1932
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‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
RENGIA LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 12 APSKRITYS

(194-197)

PLYMOUTH, PA

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

Philadelphijos Apielinkeje 4 cL Rugsėjo 1932
RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

VYTAUTO PARKE
HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILA

Dainuos Aido Choras
rasti

Gera Orkestrą Grieš ŠokiamsPRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA

taipgi

■■■■■

Nedelioj, 28 Rugpjūčio-Aug., 1932 
VALLEY VIEW PARKE, 1MERMAN, PA. PRASIDĖS 10-tą VAL RYTE

KAROLIS POŽĖLA 
lietuvių čampijonas

kietijoj, taipgi ir Čia Ameri

to bado ii
Todėl Eastono lietuviai dar-

, 995 N 
Visi nariai,

Bus laikomas susirinkimas

Visa programa atsibds aiit 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 publikų į pikniką. Tie vežimai 
eis kas 15 minučių. ■ • . ■ ' <

Bostono Darbininkai Skaitlingai ir Entuziastiškai 
Pasitiko Kompartijos Kandidatą į Jungi. Valstiją 

Prezidentus, Draugą William Z. Fosterj

Brooklyn, N. Y., vadovaujamas B 
šalinaites, ir Philadelphijos Lyros Choras, vadovaujamas J 

Jurcikonio. Taipgi dainuos pagarsėjęs Brooklyn©
Merginų Sekstetas

KELPvODIS: Gatvėkariais važiuokit iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Is 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 lįž 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.

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

Komunistų Partijos pirmo 
distrikto organizatorius pada
re jžanginę prakalbą, išdėsty
damas Komunistų Partijos rin
kimų platformos 6-šis reikala
vimus. Užbaigdamas persta
tė nuo Jaunųjų Komunistų Ly
gos org. Silviją Shyves. Drg. 
Shyves nurodė, kodėl jaunie
ji darbininkai turi balsuoti už 
Komunistų Partijos kandida-

------ ,.............................
rybą, ' kuri kbvoja už kasdieninius 
bedarbių ' reikalus ir jau pasižymSjd 
gavime pašalpos kelioms Eastono šei
mynoms iš miesto įstaigų. Būkite 
piknike. Stokite Bedarbių Tarybom 

(197-198)

■ -------- ------—nrr-r-rti

KAROLIS POŽĖLA risis su TONY LACKY; JONAS RAGO
ŽIUS risis s!it DANY WINERS; JACK BROWN kumščiuosis su 

GEO. JANSON. ■
Pradžia lO-ti} Valandą Ryte'it Tęsis iki Vėlai Nakties. .

10-tos kuopos susirinki- 
rugpjūčio 22 
” 5th St.,’ į8 

ateikite,

8 vai. vakare jau kimštinai 
pilna proletarų buvo didžiulė 
Faneuil Hali. Finų Darbininkų 
Benas iš Norwood atidarė pro
gramą, sugrieždamas Interna
cionalą; visa publika savo pro-į Pruseikos pavidale 
letariniais balsais pritarė. P( 
Internacionalo dar porą revo 
Bucinių maršų sugriežė, ir pra-jdovybe 
sidėjo prakalbos.

ROCHESTER, N. YJ
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

11 kp. rengia balių arba pikniką; 
angliškai sakant (Lawn Social), po 
atviru dangum, 575 Joseph Ave. kie
me, Gedemino svetainėje, subatos 
vakare, August 20. Parengimas bus 
smagus ir įvairus. Bus skanių val
gių ir gėrimų; grieš geri muzikan-

Skaitljngai dalyvaukite nariai ir 
apielinkės draugai. Kviečiame visus 
dalyvauti; tikimos užganėdinti.

Komisija.
(196-197)

5 d. rugpjūčio — August, 
Faneuil Hali, Boston, Mass, 
jvyko Komunistų Partijos rin
kimų prakalbos, kuriose kal
bėjo drg. Foster, Jungtinių 
Valstijų darbininkų klasės va
das ir kandidatas j preziden
tus.

darbininkų
prispirti daryti darbi

palengvinimų gyveni-' galima^ maudytis, 
smagiai pasišokti, 
alaus ir užkandžių, 
tai vėliau gailėsitės

Kalba d. James W. Daw 
negras darbininkas

J. Staskeviczus,
10 Melrose
Wilkes Barre, Pa

Visas darbas 
kainavo apie $300. O organi
zacijos kasa dar nedidelė, ži
note, kad vanduo yra reikalin
gas visiems; tai organizacija

d. Fosteris puikiai iiš 
šiandienines darbi 

bedarbių, vete

SCRANTON, PA.
ALDLD 39-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadienį, 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 
į TDA malonėkite ant šio susirin
kimo užsimokėti. į TDA.

Org. A. Ruseckas.
(196-197)

Drg. Foster sakė: atidavi- 
balso už socialistų par- 

rinkimuose, tai kapitalis- 
nepadarys jokio skirtumo, 
kapitalistai socialistų par- 
laiko, kaipo savo trečią 

partiją. Todėl,Proletarų pasiklausyti Fos- 
terio mokymo prisirinko kele
tas tūkstančių, tik gaila, kad 
ne visi galėjo tilpti į svetainę; 
keletas šimtų turėjo klausytis 
ant lauko per garsiakalbį, ku
rio pagelba plati apielinkė ga
lėjo aiškiai girdėti ir suprasti 
darbininkų klasės atstovų—ko
votojų dėstymus, kaip darbi
ninkų kovos ėjo praeityje ir 
kaip- darbininkai turi vesti ko
vas dabar; kad padarius savo 
gyvenimą vertu gyventi, tai 
reikia darbininkams organi
zuotis į kovingą Komunistų 
Partiją ir po komunistų vėlia
va kovoti, kol kapitalizmas bus 
nugalėtas.

LINDEN, N. J.
Rengia Saulės Pašalpinė Draugija 

išvažiavimą, kuris įvyks < tiedėliėje, 
21 d. rugpjūčio (August), 1932 m., 
Charles Beach, N. J. Įžanga 50c. 

i su kelione. *
i Draugės ii’ draugai! Saulės drau
gija gelbsti savo narius nelaimėje, 

mirties nuliūdime. Todėl 
paramos. Išvažiavimas 
vieta labai puiki; čia 

>. Taipgi galima 
Bus gardaus 

Kurie nebūsite,

SHENANDOAH, PA.
1 ALDLD 17 kp. mėnesinis susirin- 
; kimas Įvyks nedėlioj, 21 d. rugpj., 10 
; vai. ryte savuose kambariuose. Šia- 
■ m.e susirinkime turėsime nominuoti 
1 draugus į Centro Pildomąjį Komite- 
. tą sekantiems metams. Draugai ir 
j draugės, kiekvieno nario yra būti
niausia pareiga ateiti į šį susirinki
mą ir dalyvauti nominacijose, nes 
labai daug priklauso nuo centro vi
sos organizacijos gyvavimas. Taipgi 
turiu prisiminti, kad šiais metais 
mūsų kuopos duoklių užsimokėji
mas eina labai silpnai, nes dar tik 
apie pusė narių pasimokėjo duokles, 
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, 
tiktai praneškite kuopos susirinkime 
ir būsite'pilni nariai.

;Sekr. V}.. Rugienius. 
r (196-197)

EASTON, PA.
Bedarbių Tarybos Piknikas

Eastono Bedarbių Taryba rengia 
labai puikų pikniką, nedėlioję, 21 d. 
rugpjūčio, Bushkill Park. Piknikas 
bus vienas iš geriausių, nes bus žy
mus kalbėtojas ^ir darbuotojas be
darbių tarpe, d. Parks, kuris nu
švies dabartinį krizį, kodėl milionai 
badauja turtingiausioj šalyj pasauly
je ir nurodys išeitį 
skurdo 
bininkai yra kviečiami dalyvauti pik
nike, nes, apart prakalbų, bus dar 
visokių pamarginimų, skanių valgių 
ir gėrimų ir visokių žaislų. Ateiki
te skaitlingai paremti Bedarbių Ta-

: READING, PA.
ALDLD 143 kuopa ir LDSA 3 

kuopa rengia. pikniką 21 rugpjūčio, 
Schwartz Grove, .arti Cedar. Pra
sidės 10 .vai. iš ryto.

Draugai ir drauges, malonėkite at
silankyti, kurie tik galite.- Priva
žiavimas labai parankus. Kurie gy
vena ant North pusės, tai susirinki
te po 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 Hotise, 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)

TORONTO, CANADA
“Darbininkų • žodžio” redakcija 

praneša ALDLD kuopoms, aukavu
siems bei remiantiems “D. Ž”.—Siųs
kite užsakymus “D. Ž”. redakcijai, 
kiek' pageidaujate pirmo numerio iš
platinimui, neskaitant aukavusių, nes 
aukavusiems bus visiems f :pasiųsta.

Visokiais reikalais' kreipkitės šiuo 
cint/Vcisu *

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

• i 1 -• (196-197); -

WOODBURY, CONN.
LDS 126 kuopos rengiamas pikni

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

Draugai ir draugės, kurie jau turi
te nusipirkę tikietus ant pirmiau 
rengiamo pikniko, tai vistiek tikietai 
geri ir kitų nereikės pirkti.

Programa bus puiki: Dainos, pra
kalbos ir kitokių pamarginimų. 
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)

šymu aukų, kas po kiek išga
li paaukoti padengimui lėšų 
už vandens suvedimą į kapinių 
žemę.

Visi šios organizacijos na
riai privalo po savo pažįsta
mus ir gimines pakolektuoti, 

pas 
ką kur galite ir po kiek kas 
gali aukoti. Aukas siųskite 
kasieriaus vardu: Kazys Rau- 
davčikas, o adresuokite 
ninkui:

ALDLD 
mas bus pirmadienį 
d., Rusą name 
vai. vakare.' 
nes daug svarbių dalykų yra aptar
ti ir nominaiejos blankos yra atė
ję del C. P. K. 1933 m. Kurie dar 
neužsimokėję, malonėkite užsimokė
ti ir naujų narių atsiveskite .

Sekr. .Julius Vaitkus.
(197-198)

■ mas 
tiją

! tam 
j nes 
; tiją
kapitalistinę

j jei darbininkai nori, kad kapi- 
! talistai būtų priversti duoti 
į nors menkų pagerinimų ,tai tu
ri balsuoti už Komunistų Par
tijos kandidatus. Jei komu
nistai gaus daug balsų, tuomet ypatai 
kapitalistai susirūpins ir, bijo 
darni darbininkų kairėjimo, i ilgoje” ir

• jausis prispirti daryti darbi- {į® 
ninkams

' me.
Taipgi 

i dėstė ir 
i ninku kovas 
ranų ir kovą prieš ateivių de-'

i portavimą.
! Drg.
I lydėjo 
; mentai

Užbaigėm masines prakal
bas, dar karta sudainuodami i Internacionalą.

Darbininkai ir darbininkės, 
' atmeskime visokius renegatus 

jungki- 
me savo darbininkiškas spė
kas po Komunistų Partijos va-

Fosterio kalba tankiai ■ <’ro komiteto rengia išvažiavimą ant- ,21 d. rugpjūčio (August), 1932, ne-
gnausmingi aplodis- dėl

i Lietuvių Kapinių Korporacijos, 
rugpjūčio 28 d., 2 vai. po pie
tų, svetainėje po num. 40 Fer
ry St.

Visų narių privalumas pri
būti į susirinkimą; yra svar
bių dalykų aptarimui, o la
biausia, ko pirma nėbuvo, o 
viskas buvo parūpintą dabar, 

son, negras darbininkas, kan- J Vandens ant žemės kapinėse 
didatas į leitenantus guberna- iki šiam laikui neturėjome, o 
torius. Draugas Dawson iš-'dabar jau yra, ir per 800 pė- 
dėsto, kaip kapitalistų partijos du patys turėjome suvest ir 
skirsto darbininkus į ateivius1 rynas pirkti 
ir čiagimius, į baltus ir juo
dus. Dawson sakė: vieninte
lė partija, kuri vienija darbi
ninkus, ateivius ir čiagimius 
baltus ir juodus bendrai kovaii kreipiasi į visus narius su pra 
prieš kapitalistus, tai yra Ko
munistų Partija.

Kalba drg. Jack Mckhaity 
nuo revoliucinės unijos. Per- 
stato visų laukiamą draugą 
Fosterį; jam iškelia proleta
rų minia didžiausias ovacijas. 
Benas pradeda griežti Inter-!taip pat pakolektuokite, 
nacionalą; visa publika dai
nuoja. Jaunuoliai pradeda 
demonstruoti po visą svetainę. 
Ovacijos tęsiasi kelioliką mi
nučių.

'■ . Ovacijoms nurimus,, drg. W. 
Z. Foster su proletariniu rim
tumu pradeda dėstyti istoriją 
vystymosi iš baudžiavos į feo
dalizmą, iš feodalizmo į kapi
talizmą.

Draugas Foster sakė“Bet 
nei viena visuomeninio gyve
nimo forma nepasikeitė savai
me*; buvo pakeista tik per sun
kias ir dideles kovas; .dabar at
ėjo* iš eilės pasitraukti kapita
lizmui nuo scenos,' bet nema
nykit. kad kapitalizmas pats 
savaime pasitrauks. Ne, ka
pitalizmas laikysis ir kovos, 
bet darbininkai per spėką tu
rės kapitalizmą pasiųsti į jam 
tinkamą vietą. O darbininkai 
užims vietą, įsteigdami Sovie
tų tvarką, ir budavos socializ- 
'ibą.” Toliau Foster sako: “Gal 
kas paklaus manęs, kodėl Ko
munistų Partijos vardu kalbi, 
o apie socializmą kalbi? Tu
rėtum kalbėti apie socialistų 
partiją.’^

Čia d. Foster plačiai išdės
tė, kad dabar socialistų par
tijos kovoja ne už socializmą, 
bet už kapitalizmo palaikymą 
>r nurodė pavyzdžiais . iš gyve
nimo, kaip puikiai socialistai 
gina kapitalizmą Anglijoj, Vo-

BRIDGEPORT, CONN.
Keturios lietuvių darbininkų orga 

po vadovybe ben

rugpjūčio (August), 1932, 
Hammondo Park, Naugatuck 

Ave. Devon, Conn.
Išvažiavimo pragramas prasidės 

apie 11 vai. ryte su šokiais dainomis 
ir žaislais. Įžanga tik 10 centų.

(196-197)
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8 d. rugpjūčio čia buvo lie
tuvių komunistų frakcijos su
sirinkimas; r 
draugų įr draugiu

6V. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

* PenktacL, Rugpj. 19, 1932
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Pagelbsti viduriams maistą virškinti, akstiną 
žmogaus kūno veikimą ir priduoda jėgos. 

Kaina 15 centų už puskvortį.

kydami, kack Illinojaus kasyki 
' lų savininkai negali atsiląįky-

laikuose, žinoma, tuos

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

iiiBiiiBinquiaiiiaiUB>Ha»iQmaiiiBiiifl»na»tsi»3inoiiiaiiiaKi3mo»ioinsu>oinstir

Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjpngps pasauĮįniai pa
garsėjusių mineralinių vąnpĮęnų, iš Kaukazo

mą mainieriams kontraktą.
Ir antru sykiu, rugpjūčio 5 

d., kada mainieriai

mažiaus už i 
ir 30 nuoš. mažiaus,I 

negu Į929 m..

Iš Fordo Dirbtuvių ir Kiti 
Dalykai

427 Lorimer St.,

St. ■ 
175 W.

128 W.

A.
kasieriūs F. Lukaitis, 852 Avė. C

ti užsimokėti po $10 arba sę- 
i dėti kalėjime po 10

* , 
Mass.

DUODAME ŲĘRĄ NUOŠIMTĮ
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais 

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

St.
i St.
Ave.

Dayton Avė. , 
Iždin. Antanas, Vogčia, ,7715 Dayton 
! Ave: • ; ;

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., Wilmprding, Pa.

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

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

Ižd. J. Gatąveckas, 109 Cress 
Carneęrię, Pa.

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

Viso Illinojaus mai- pankos draftu, pašto piniglaiš- 
nierių didžiuma buvo mfsista- ^jaįs 
tę prieš tą Walkerio bruka- iaj§kus užregistruodami, arba

Transport Corporation,” 261

LAISVE”
Brooklyn, N. Y

GARDNER, MASS
A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva, 
80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulis, 
6Crawford

Finansų raštininkas, A. Siekis, •,
P. O. Box 4, 

Protokolų raštihinkas. S. Rasimavičius,
140 Mechanic St.

215—17th

St

Ūkėsų Neprigulmingas 
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

.. . ; Pirmininkas — Herman Anson, R.
r riimta, re- ; F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin-

• _ I kas—A. Jasiukevičius, No. 3, Free-

Pirm. pag.
Clark ĖL 1

Iždininkas
Clark PI.' ’

Nut. Sekr.
Pine St.

Fin. Sekr. A.’Grigutis, 2122 Ingalls 
Ave., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30
Dayton St. ‘ -

I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 
144 So. Park St., II I$do Globėjas

Fifth Avenue, New York City, i Kasos globėjai: J. M. Karsonas 
yra “Tprgsin centrąunė agen

VIENYBES DRAUGYSTE
* MONTELLO. M«M.

V»lffy*a 1931 metam:
Pirm. W. Gęlųievičia, 51 Glendale St. 
IMrni. paeglb. ’A.' Skuka,

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
Pinkevičius,

Paulauskas,

Barkauskas, 255

Visas tas bylas vedė bei ve
da Tarptautinis Darbininkų 

negreitai Apsigynimas (Inte rnatiopal 
laiko, Labor Defense); per jo pasi-

Į TEISYBĖS MYLĖTOJŲ V^RŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOKINE. ILL.
Vąldyba J9ĮU Ąletąm:

Pirm. K- Yuška, 3z5—4tn Ąve 
line, III.

Pinu, pagąlb. Ą. Matusęvičia, 1003— !
25th StM Molinę, III.

Fin. seki. B. Daučenskas, 1552—40th I 
Avė.’, E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th 
Avė.. Moline, Ill. .

Iždininkas M. Jonaitis, 
Avė., E. Moline, 111.

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

Maršalką J. Kairis, 2435—33rd 
Moline, III ,'1''

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

Susirinkimai atsihūna kas antra ketvirta- , „7 * ' ,,
<I!cn{ kiekvieno mčr.csio, Laisvės Choro Sve- ’
taipėję, 5p Bark St., pradžia 7:30 vai. va 
kare.

j?

no mėn., L. L. svetainėj, . Ž69-73 
Second St., Elizabeth,' N.', J. .Pra
džią 8-j.a yal. į vakarę. <>

Sumažėjo J bąs rpmirpui kandidatūros I
____ _ >.clraųgų Postęrįd ir Fordo.

O
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Baltimorės ir Philadelph. Lietuviam Darbmifikam,Xaesid.iki aįril’at,s
Veik kas metas Baltimorės 

klasiniai susipratę darbininkai 
..atvyksta į Philadęlphiją ant 
•aLDLD. 6-to Apskričio ir 

“Laisvės” piknikų. Baltimorės 
dragai pergyvena baltojo šo
vinizmo atakas bei sukliuru
sios sklokos demoralizaciją 
šiuo gilaus krizio metu, kuris 
be pasigailėjimo griauja ir 
“lietuviško stono” biznierių 
pamatus. Revoliucinis judėji
mas lygina svietą ir organi
zuoja jį į masinę kovą prieš> 

|įtas krizio sąlygas, kurios šian
dieną pasireiškė iš kapitalisti
nės sistemos puvimo. Pūsta

pro Phila. ir iškirsti šposą phi- b’ąndys mums algas kirsti, sa-t 
ladelphiečiams. kydami, kack Illinojaus kasyk-?

t.,., ..... . ... , -/'lų* savininkai negali atsilaįky-Philadelphijos ir apielinkeS .7 v .. -.. ... . , ti varzytinese su Kentucky irorganizacijos masiniai organi-! 
zuojasi vykti į pikniką. Mes, 
philadelphiečiai, atsišaukiame 
į visus Baltimorės lietuvius 
darbininkus ir į visokias lietu
vių srioves dalyvauti šiame 
piknike ir imti dalyvumą dis- 
kusijbse. Philadelphiečiai su-' 
tinka bile klausimu diskusuoti, 
ypatingai naujaisiais ąklokos ir , 
baltojo šovinizmo klausimais.' 
Svečiai ne tik diskusuos ir nu-!- 
maskuos oponentus, bet jie ir . 
virves traukimą laimėj. Phila- j

West Virginijos anglies kom
panijomis.

Draugai mainieriai, stengė
mės visi eiti išvien; padaryki-1; 
me gerą planą ir varykime. 
Walkeri su jo šaįka šalin, o 

■toliaus ir Lujui taip padaryki
me.

LIETUVIAI DARBININKAI ORGANIZUO- 
JA KLIUBUS RĖMIMU! DRAUGU FOS

TERIO IR FORDO KANDIDATŪROS

Puslapis penktai

. , - , . .. ..................i virves irauKimą lainies. r;mia- ifvUi. v« i\*i v* •
sistema, pust*, ir tie biznieriai, | del htjbį- atletai . (firieš,kyje DldS ' UzhlboZlU Dikčiai 
L-nrin niiRietfirp nriPR nnrhinin-1 _ ...................■' ■

kišką judėjimą.
kurie nusistatę prieš darbiniu-! Jonu B očium) ir mu.
kišką judsjm. Klasiniai su-|z ntai ko yadovąują|ni)>,

^įpratęs biznierius nemažiau ... .... . . n'- !< . x . _ i x u- linksmins pikniko dalyvius,trokšta proletarines valstybes
Už visus revoliucinius aktyvius: Iš Philadelphijos bųsas iš-j. Konįercijos 1 Departnjentas 
darbininkus, todėl toks biznie-. eis 8 vai. ryte nuo 995 N. 5th _ nesenai „ra„eš5, kad ‘<imigran.
rius principialiai ir remia dar- St. Visi keliauninkai, važiuo-; pinigą pasiuntimai,” išsiųsti 
bininkišką judėjimą. j darni į Baltimorę, šekit kelią į užsienį pereitais metais sve-

Balti molėj tokių biznieiių No. • lo ii 40 iki Baltimorės fjmtaųčių gyvenančių Suvieny- 
netrūksta. Philadelphijos dai- ii davažiavę iki Fiee JMont toce \^ąlstijose, sųdąrė mąžiąyi- 
bįpinkiškų organizacijų nariai Avė., sukit po kaitei ir pava-įsią sumą nuo pasaulinio karo.
■««>«* w n,»zx t 1 A i vs 5 X L n rri’ OXTA /4 11 Ia 1 /A Iz 11 O 11/1 T-T ZY1 1 1 VI Ci Q F ' ~

ia, nttu m. is- Oil I T

Je $173,000,000, kas, | SCOt^DOrO Jai$UOhUS 
svetainę, sujįg Komercijos Departmen-iiii m zvvi v v. v I ,---------------------to, yra 13 nups.

Rinkimų kampanija vis 
smarkiau pradeda ^įsiūbuo
ti/ Lietuvių darbininkų or
ganizacijos pradeda giliau 
susidomėti Komunistų Par
tijos rinkimų kampanijos 
reikąlais. Qrganizuojas kliti- 
bąi reprirpuL kandidatūros 
draugų FčšteTib ir Fordo. 

. Drg. V. rašo^iš.Plymouth, 
f, Į ' i 'I ’ . .J ninkai. Visi pasiryžę uoliai

.č!a tapo >'suorgamzuo- ^Uotis ripkimų kempini- 
n hnriiinii rinrhinmirn Ir I'm- ’• 1 » c A

tųs į mėnesį, idant galėtum 
išleisti lapelių bei šiaip va
ryti ągitacijpu darbą”.

Gi Baltimore, Md., įvyku
siose prakalbose pereitą pir
madienį (rugpj. 15 d.) tapo 
sutvertas Baltimorės Lietu
viu Darbininku Kliubas 
Rėmimui Fosterio į prėzi- 

į. Susirašė 42 darbi-

1 „ Vąldyba ’,1?32 Metams 
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St. 
Vice-pirm. P. Krikžčius, 33 Hamilton
Prot. Rašt, J. Kaziauskas, 48,1 Hudson 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas 7 Seymour j 

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

UDO GLOBĖJA’
J. Vasiliauskas, 70 Ward Pi., 
M. Naktinis, 42 Putnam St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley 
Orgapo prižiūrėtojas M. Seliokas, 

t 31 Amity «

25d Ames St, 
Nutarimų rašt. i. Striplnls.

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. Venslauskie.

12 Andover St.
Ligonių rašt.' M. Jatukevičla,

153 Ames St.
Iždininkae M. Miškinis, 
' 9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 14) Sawtelle Ave..

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bal*, 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas,
102 Hantington St. \ 
Visi Montell. Mau.

i D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. Jo VALDYBA 

1931 METAMS:
St- Pirm. A. Bočis, 68 W. ĮOth

i' 24th TSt7
i Prot. Rašt. P. Janiūnas.

49pi St.
Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591 
nnsiciiua v. u iv ai vi d, vua xxvc.
Moįesč, globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Avė., M- Vįsniauskieh^. 9 W. 15th 
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 944 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21st 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. ŽOth 
St.

j tau lietuvių darbininkų kįiu- “u— uą
> 1 i ■ .

Kitos kolonijos turi pra- 
įsirašė'18 narių ir visi pąsi- nešti apie savo veikimą, del 
žadėjo daugiau narių atsi- į rinkimų kampanijos. Ra- 
vesti į būsimą susirinkimą, i portupkite “Laisvei” apie 
Nusitarėme mokėti po 10 kliubų organizavimąsi ir jų 
centų įstojimo ir po 5 cen- i veikimą !

i Išgelbėjo Draugo Gyvastį
i SAN FRANCISCO. — 
'Valdžia norėjo draugą Ho- 
I riųchi išdeportūoti į bude- 

. BĘZONS, .Francija. jliškos Japonijosz valdžios 
7 . . i Šiame mie;/ >e taryba suside-! rankas. Bet Tarptautinis

tais daugiausia pihigų išsiųsta, Ja ls JI šimpa- Darbininkų Apsigynimas is-
—$600,000,000. Sulig- '‘Review;tiku. Majoru yra d. Louis kovojo draugui teisę pačiam 

i of Economic Statistics” iš fliė-1 Papronpet. Miesto* valdyba i išvažiuotų kui jis nori. L)rg.
: dėti kalėjime po 10 dienų; mpn., 1919 m,, imigrantei. įr vįga darbininkija entu- i st# l O\ lėtų
| penki išimti po $1,500 kauci- Pinigų išsiuntė apie Wmihonu i ziastiškai pasitiko Scottsbo-‘ _____
jja; del dviejų nuteisimo pa-( 
įduota apeliacija į augštesnįl

Fordas baigia paleisti visus 'teismą; suspenduotą bausmę 
savo darbininkus; kitus de-'gavodu. 
partmentus jau visai paleido 
ir mašinas uždengė paklodė
mis; atrodo, kad 
pradės; gal net metus 
stovės. Iki šiol dirbantieji 

*pas Fordą gaudavo po $6. 
Yra žinių, kad 
muš iki $4.

Darbininkams kitokios 
1 ties nėra, kaip

Workers Industrinę Uniją, ku
rios priekyje stovi komunistai, 
ir kovoti prieš algų kapojimą. 

Pats H. Fordas
Dearborne, netoli Pe|roito. 
Katrie darbinipkai 
netoli Dearborn, tiem 
praleidimus, arbą pąsųs, kad į 
galėtų matyti savo ęlępart-1 
mento bosus; o katrie gyvena 
Detroite ar kitur, tie negauna 
pasų. Matote, kokis jis ge-; 
ras...

Fordo giminaitis yra Dear- 
borno miesto majoras ir taip
gi daro visokias meklerystes. 
Dearborno policijos stotyje 
yra varomas šmugelis, darbai' 

-0ųž pinigus pardavinėjami.
Darbininkai turėtų vest kovą 
prieš visokius panašius šmu
gelius.

jąų suorganizavo milžinišką 
busą ir 7 mašinas vykįmui į A 
LQLD. 25 kuopos pikniką. 
Chesterio draugai suorgani
zavo jay dvi mašinas ir dar 
organizuoja daugiau. Rivęrsi- 

* dės draugai irgi nepasiduoda;
jię nori ty kom is praši i aušti

žiavę dų blokus iki Hollins St.,'Rokuojama, kad 193i m. iš. 
sukit po dešinei ir tame blo-1 sįųSįa apįe 
ke rasit Lietuvišką i 
prie kurios draugai baltimorie- 
čiai lauks ir iš 'ten ' huveŠL į i 19’39 j 
pikniko vietą. (O kada tas' 
piknikas bus?—Red.) - > ./•

Keliauninkas.' .

dolerių į metus nuo 1896 m’ iki 1 tj,. i1914 m. 1914 m. nuo $200,- i .la^lu.ollU motiną Ida ,
000,000 iki $250,000,000. . jWiTght ir Engdahl. Buvo;

Harvard Economic Research i Sušauktas niasinis SUSU m-, 
Komitetas rinko informacijas kinias, kuriam pirmininkavo j 
nuo bankų rekordų Detroite, pąts majorai’.
Clevelande ir kituose dideliuose' zoiiucija, kurioj, reikalauja- h.d) N J; protokolų raštininkas— 
miestuose, kur gyveno dideli mą Scottsboro jaunuolių ir John Urbelis, 40 Bowne Ąye., Free- 

darbavi^rjauypaiiųosJuota*,27 l>u7aIi aitey«: K infųrmacijų; Tęm Mooney paliuosavimo. į ’ GtoViŽJT Box8 žąsyje?-
darbininkai be bausmės. T. D. 
Apsigynimas tęsia kovą už 
paliuosavimą ir kitų nuo de
portavimo bei nuo bausmės. 
O tiek bylų vesti, mūsų kovo
tojus liuosuot, juk reikia daug 
kaštų.

matyt, kad pinigų persiuntimai i . -....... .......
sumažėjo laike karo, bet kuomet: ' ,
karas užsibaigė, siuntimas pini-: Draugijų Adresai, Kurios 
gų giminėms ir įdėjimas pinigų 1 
Europos bankuose padidėjo, :nes Į 
siuntimas pinigų į tas bankas i 
buvo galimas. Harvard Komi-.' 
tetas rokuoja, kad 1919 m. net' 
$600,000,000 išsiųsta. / r.

Nuo to laiko pinigų persiun
timai mažėjo.

Turi “Laisvę” už Organą
'• f

\ '“"'r.T''
• f )

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Borjom
‘ -;z.

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

Kaina 40 centų už-kvortinę bonka

Senieji Viršininkai Suvogė 
Mainierių Balsus

Mūsų apielinkėje, Franklin 
County, Springfielde, Belvillej 
ir dar keliuose kituose mies
tuose bei miesteliuose atsibu
vo masinės mainierių demon- cj- - 
stracijos prieš J. H.Walkerio ■

‘ geltoną kontraktą su kompa- eįsįortai 
" nijomis. -----

VAT.DYBA 1931 METAM: 
Pirm, V- ęjeluBevTtiuą, 51 Glendale St.

1 Užrašų rafit. J. Stoškus. 20 Faxon St.

iždininkas. Ig. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.

suvirs $285,000,000, lWo Globai: F. Alusevičla, 18 Intervale 
St.: S. Mačlulaitis, 57 Arthur St.; S. 
Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka P; Krušas, 141 Sawtell Ave. i ,
Visi Montello. Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

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

Komercijos De- Pirm' pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.
, , i • i i i r, o o Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 Faxon St.pai’tmentaS . rokuoja, kad 1922 i Finansų rašt. J. Stripinls, 49 SaWtell Ave. 

m. suvirs $400,000,000 išsiųsta;
1924 m. i
1926 m., $253,000,000; 1928
$217,000,000 ir 1930 m.
$195,000,000.

Čionais pažymėta, kad

inioinsiiiaiĮi9mQniQinBinoiiianioiiiBiiismaiiiaiiiainaiiiainau»sniQiiisuioinoi»oiii5E

tos 
j skaitlinės tik rokuojamds, aps- 
i kritai skaitomos, tikru informa- 
ei jų negalima rinkti. Imigran
tų persiuntimai yra “nematomi 

.’ ’ Pinigai siunčiami

Sovietų Minęralinius Vandenis Brooklype po vieną 
bonką galima gauti sekamuose vietose: 

Pas K. DEPSĄ, Valgių Krautuvėje 
62 Uniqn Avė., kampas Scholes St. 

Pas P. MAĘČIUKAS, RESTAURANTS, 
417 JLorimer St., Kampas Ten Eyck Street

per draugus, kurie vyko užsie
nin. Bet vėl skaityti užregis- 

balsavo, truotus laiškus ir manyti, kad 
taipgi didžiuma balsų pasiro-;
dė prieš kontraktą. Bet 
J. H. Walkeris su pagalba J.

dąlyvąvp daug L Lewiso pavogė balsus 
- , ipoterų. springfielde,rili. Iš mūsų pu-'

? ^U^ar^a dauK gerų dąlykų. (ggs ^uvo nuvažiavę-į Spring- 
& Komunistų Partija Detroi-' fįeidą šeši atsakanti vyrai ir 

te darbuojasi sėkminga]. Vi- kad vienas žmogus 
sur ant kampų arba tuščių lo-, įsimetė bundillį j automobilį; 
tų kas vakaras būna prakal- ,aį tuoisus surado, kad tas 

. bos, visose miesto dalyse. Vie- .automobilis buvo vice-prezi-
| Žiniai sklokininkai ir kiti paš--dento c Huise (?)> Walkerio

lemekai sako, kui deda au-paj^elbininko.
^cas Tarptautinis Darbininkui Taj matote, draiigai mainiė- 
Ąpsigynimas. Taigi pažiurę-. rįaį, kokį pUrvįną “triksą” pa- 
Kite. Vien tik liepos mėnesį'dar§ Walkeris su J. L. Lewisu 
šiemet buvo areštuota 62 dar-jprje§ savo kontrolįuojainus 
bininkai Flinte, Detroite ir (mainierius; ir tą pačią dioną, 
Dearborne teismui bei depor- ,rUgpj. 10 per pietus pasirašę 
tavimui už darbininkiškos Ii-1 kontraktą abudu su Lujum, 
teratūros ir lapelių skleidimą, i kuriam didžiuma Jllinojous 
ui bedarbių apgynimą 1 
•................ .
cialiatų skundus ir tt.

Deportavimui areštuoti ir. 
‘plikomi 4 po $30,000 paran
ka; vibnas laikinai paliuosuo- 
tas po $1,000 kaucija; du tam 
tarpui paliuosuoti po asmeniš
ka; vienas laikinai paliuosuo- 
vimo bylos.

Policinis teismas penkis nu
teisė po $5 užsimokėti arba 
po 10 dienų kalėt; trys nuteis-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

juose yra pinigų, irgi klaidinga, 
nes ne visi užregistruoti laiškai 
turėjo pinigų.

Italija, 1931 m. gavo didžiau
sią sumą tų išsiųstų pinigų. 
Apie $26,500,000. Graikija se
ka Italiją, su apie $25,000,000,

Ląisnjuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirmiriin. M. Birsenas, 6388 Sparta

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925

Ogden Ave. 'T.- „ — -
Nutarim. rašt. ' Oną Gyviutč, 7148 i J. Kfakaūskas, 300 First Sti ’
! MacKenzie Avė. į Qrgano $ekr. V. K. Shęrąlis, 120

• Į So. Park St.
:V tion Avė. Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway

01 • Aušros Draugijas

ir sebėtina, bet Rusija trecioj Tu"rt1į rašt. A. Jekstis, 14G2 Junc- 
z'z'z'> padi-Į " tion Avė. ' ; -------------- . .

- -- . ‘ - . . -[Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 I Aušros Draugijas susirinkimai i
įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvię-Į _  _ r t _______ no

vietOj-^-su $15,000,000. Pądi- i 
• •. , • xkubvs kjiuucjaj; u. naciuutirs ’ voaidejlipąs peęsiun^mo pinigų l Dayton Avį;< Eva. Vėgėlienė, 7715

Rusiją yra del . organizavimo —*L— A j t 
“Torgsin” tarnystės toje šalyjė.> 
■Ęiriniaus reikėjo mokėti augš- 
tas. muito kainas, ir kuomet pi- ,
niglaiškiai išmainyti, išmokėta 
po tos dienos pinigų rata. Bet 
“Torgsin” krautuvės tapo atida
rytos Maskvoj, Lenijlgrądė, I plcm. E. BenlųlienS. ie Bunker Ave. 
Čharkov, Odesoj, Kiev ir dar '»•' ^Bkiehė. 79 _yine

kzvvtvKJv, a.Fv*u*jvj, M< KlIa»avičiei,S, 81 Cit

kur maisto produktai ir reik- v< Baronienš, VBBroaCdlQ®oft i M. Duobienf. 221 Ąmes St. 
y a Bartkienė, 29 Intervale St. 
ųigųnių Rašt. M. PotsuB, 184 Amei St.

ialka J. fitmanaklenė. 88 Vine St.

Fąąęl^iną prfiygyątė Birutėj
MONTELLO. MASS.
VALbYBOS ADRESAI:

PJnn. E. BėniųlienS, 16 Bunker Ave. 
T.vc-pi.u), O. TurBkienė, 79 Vine St. 
Prot. rnSf. T. Ztžėn, 673 N. Main St.

kituose 28 miestuose Rusijoj, 
kur maisto produktai ir reik- v - / fliobsjo#: ’

nuo mainierių priešingi buvo. Tad menai gąuįi galima pirkti tik y; - 
" , ųž svetimus pinigus, žmogus įį'J

___________ • f n ___ -t t- __ ________ « "vi.
išmetimo iš namų, pagal so- matysim, kas bus toliaus.

O mūsų apielinkės 12 ar ISį gyvenąs šioje arba kitoje šalyje, Ty(«°" «yvena Monteiio. m»r». 
vyrų išvažiavo į visas puses norįs siųsti “pakietą” giminėms 
Illinojaus valstijos su tikslu arba draugams Sovietų Rusijoj, 
sužinoti, ką kiti visi mainierių dabar gal išimt orderį iš “Torg- 

žinoma, jeigu sin” krautuvės, parenkant reik-
lokalų bus menus arba paliekant gavėjui tfp:a šioje šalyje. Įvairios- ban- 

nusistatę neiti dirbti sulig to teisę išsirinkti ko pori. “Torg- 
kontrakto, tai galės atsilaikyti! sip” pristato pjįjerįųs ir tųo,se

kps ir ągeutQro.s diegliuose 
miestuose šioje šalyje aųtori-. 

prieš Walkerj ir Lujų; o jei ne-i miestuose, fcųr netur krautuvių. ,?ųota išduoti “Torgsin” krau- 
J1.1Y.- xii _ kA* .... pupirkimo orderjus.; .bus didžiumos, tai tufėsime eiti. Neteik mokėti muito ir kitų 

dirbti už $5, kaipo pamatinę | ippkęsčįų. “Amerięąn Derptrą

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAT^GvstėS NAUJOS VALDY

BOS, ’
Vąldyba 1932 Metams

LOWELL. MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut, 

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

Lowell, Mass. 
Finansų raštininkas, Ą. Rutkauskas, 

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

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

ėOO Lawrence SL, Lowell, Mass, 
.uucjai. U. AU.. AX CIA OV11CAO, , 

42 Tyler St., Lowėll, Mass, 
ir A. Rąudeliunąs,

75 Union St., Lowell, Maąs. 
Maršalka M-. Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass. 
Draugystės mėnesiniai susirinki

mai atšibuna kas antras nedėldienis 
kiekvieno mėnęsio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
' J. M. Karsonas. \

1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, RA. 
Tęlęfpnąi: Bell—Oregon 1116 

Keystone—Mąįn 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos,. Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir MėŠlažąmės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
Sasitikjmąis, naujoviškais, moksliškais būdais, 
lano kainos yra nebrangios įr galima del išsi- 

mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZI NS 110EAST16thST.N.Y
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. lietuviškai^
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P. M. įsikūręs 2S Metai
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f Vieni tik Pralaimėjimai Žmogžudystės Suokalbis

Į VIETINES ŽINIOS Amalgameitam Siuvėjam, 
po Hillmano Komanda

prieš Streikierį Larberį
NEW YORK. — Pereitą

Šeštadienio Vakare-A Big Night

kad sudraskytų Myrtle Youn- 
gaitę. Areštuota moteris vie
no aklo senio W. Yarborough’- 
o. Tai jis padirbęs bombą, 
bet nežinojęs, ką darąs; todėl i 
jam turėjo pagelbėti moteris.

LORIMER RESTAURANT ,.
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARčIUKAI «
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y. »

BROOKLYN. — Amalgam- Penktadienį socialistai ir Ame- 
eitų kriaučių unijos preziden
tas, kalbėdamas ; 
pasakė, kad “kai kurie dar
bininkai laimėsią, o kai kurie 
nukentėlią,” pasekmėje dabar
tinio “stapičiaus 
stabdymo.) 
mat, bijosi 
“streikas.”

Daugelis 
Juos suvarė 

I nukapotais uždarbiais; darbi- 
| ninkai gi niekur po Hillmano

rikos Darbo Federacijos vadai,
antradienį, Shore, McGrady ir kiti užsiun-

Darbininkiški jaunuoliai sa- darže, kaip tai, Ping-Pong, 
Horse Shoe Pitching, čeke- 
riai, šachmatai ir kt. Kiek
vienas atsilankęs galės • daly
vauti tuose “geimiuose.”

Kaip visi mūsų parengimai 
šiuo laiku, taip ir šis vakaras 
tarnaus taipgi darbininkams 
mobilizuoti, kad remtų Kom. j 
Partijos kandidatus ir progra-; komanda nelaimėjo. Pats “šta
mą šiuose rinkimuose ir kad,p^jus»» pk0 apšauktas ne nau- 
balsuotų už drg. Fosterį į pre-įdai darbininkų, bet fabrikan- 
zidentus ir J. W. Fordą į vice- įy. 
prezidentus.

Įžanga visiems veltui. Drau- manui ir kitiems vadams, ka- 
gai ir pritarėjai, < tuo būdu, da darbininkai pradėjo reika- 
prįe vidutiniai gero pasidarba- Jauti balso, pirmininkas užda
vinio galėtų užpildyt jaunais susirinkimą. Socialfašistas 
ir suaugusiais darbininkais ne;54-to skyriaus delegatas Bub- 

Laisvės” salę, bet ir čiainys irgi rėkė, liepdamas eili- 
darža. jųiams unijos nariams tylėti.

Kiek pirmiau Bubnys su savo 
Šalininkais nenorėjo duot bal
so 54-to skyriaus susirinkime 
drg. Lukui, todėl, kad Lukas 
yra graikų tautos; bet nariai 
milžiniška didžiuma balsų lei
do drg. Lukui kalbėti, ir jis 
tada išdėstė Hillmano mekle- 
rystes.

Kad bubniškai elgiasi 
cialfašistai ir fašistai, del 
nėra ko stebėtis; bet kad

ko, kad šeštadienio vakaras, 
rugpjūčio (August) 20 d., bus 
“a big night.” Mat, tą vaka
rą “Laisvės” svetainėj ir dar
že bus nepaprastas parengi
mas su dainomis, visokiais 
“geimiais” ir prakalbomis, mu
zika, šokiais, užkandžiais ir 
saldžiais įsigėrimais.

Šią pramogą rengia Komu
nistų Partijos 3-čia ir 10-rta 
kuopelės, kad paremt finansi
niai Daily Workerj, anglišką 
Partijos dienraštį.
' Programa prasidės 8 vai. 
vakare. ’ Sakys prakalbėles 
Bertha Paltanavičiutė ir kt. 
Dainuos revoliucines dainas 
Aido Choras ir Merginų Seks
tetas. Jaunųjų Komunistų Ly-j tik 
ga iš Greenpointo vadovaus pat “L. 
įvairiems žaidimams “Laisvės”

Boržom ir Narzan Socialistų Vadai Bijosi 
Debatų su Jaunųjų Komunis
tų LygaSovietų Kaukazo minerali

niai vandenys Boržom ir Nar
zan labai sėkmingai eina pik
nikuose. Didžiajame spaudos 
piknike, New Jersey valstijoj, 
rugpj. 14, du “keisai” to van
dens išėjo į valandą laiko. 
Būtų išėję apie desėtką dė
žių, bet gaila, kad iš Brookly- 
no antru kartu nebesuspėjom 
atvežti.

• • Tas vanduo turi būti visur ir 
visuose mūsų parengimuose. 
Taip pat svetainėse, kur lai- , 
koma gėrimų, pirmą vietą rei
kia skirti Narzanui ir Boržo- ! 
mui.

Visur 
tiekose, 

- gyklose 
vandenys.

Ant tų vandenų, draugijos 
ar kas kitas juos naudos čie- 
lomis dėžėmis “keisais, 
nuolaidą ir turės keletą grive- 
nų uždarbio.

Boržom ir 
turės progos 
vės” piknike 
Wilkes Barrėje. 
nėjimu Boržomą 
sriuobia ir Dr. Kaškiaučius.

“Laisvė” gali pristatyti Bor
žomą ir Narzaną visur, kur tik agentūrą, Efficiency Employ- 
kas reikalaus.

reikalaukite, kad ap- 
restauracijose ir val- 
būtų laikoma Sovietų

(darbų su-
Unijos vadai, 
paties žodžio

jau nukentėjo, 
atgal į darbą su

Pabaigus savo šnekas Hill-

te ant streikuojančių ir pikie- 
tuojančių kailiasiuvių gengste- 
rius, streiklaužius. Gengste- 
riai buvo apginkluoti peiliais 
ir'geležimis, su kuriais jie kru
vinai užpuolė streikierius. Dar
bininkai gynėsi. Tapo sužeis
tas ir vienas gengsteris, nors 
nėra įrodyta, kas jį sužeidė. 
Tas gengsteris jau mirė ligo
ninėj, ir tuoj aus liko areštuo
tas veiklus streikierys Morris 
Larber. Jį bosai ir Darbo Fe
deracijos vadai kaltina, žmog
žudystėje, nors jokių faktų 
prieš jį neturi. Tai yra nau
jas sumoksiąs prieš dar vieną 
darbininkų kovotoją.

Suėmė Keturiolika 
Samdomų žmogžudžių

Deportuojama Bandė 
Išplaukti j Kraštų

NEW YORK.—Ateivė iš 
Kubos, Marė Erice buvo ve
žama į Ellis Islandą, deporta
vimui iš Amerikos. Mergina 
šoko iš laivo į vandenį ties 
Statue of Liberty, ir ėmė smar
kiai plaukti linkui krašto. Bet 
tapo iš vandens ištraukta ir į 
Ellis Islandą nugabenta'. Jinai, 
^sakoma, buvo slapta įvažiavus 
į Jungtines Valstijas;

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.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

TEL. STAGG 
2-5043

BROOKLYN. — Vietiniuose 
ir New Yorko viešbučiuose 
tapo suimta keturiolika įtaria
mų žmogžudžių. Jie esą na
riai šaikos, kuri visoj Ameri
koj atlieka žmogžudystes už ; 
pinigus pagal užsakymą.

Minimi keturiolika piktada-į 
1 rių vėliau naktį iš trečiadie- [ 
nio į ketvirtadienį turėjo susi
rinkti į bendrą bankietą vie
name iš geriausių New Yorko 
h otelių. Buvo jau užorderiuo- 
ta nuogos šokikės, parūpinta 
“geriausių” svaigalų; o beū
žiant, kaip policija sako, bū-; 
tų buvę padalinta po $5,000 
_______ > žudeikoms, kurie ’ 
nugalabijo John Bazzaną, ra-j 
ketierių, atvykusį iš Pittsbur- [ 
gho, rugpj. 8 d. Tarp tų ce-j 
remonijų būtų buvus sudaryta] 
gengė nužudyti vieną stambų1 
alkoholio šmugelųinką New i 
Yorke. Bęt iš gėngsterių ar
ba jų buvusių sėbrų kas tai' 
atsirado išdavikas ir pranešė 
policijai, kuri užklupo gengs- 
terius d ai; 
pokilio.

Bazzano 
pjaustytas, 
numestas ant 
Clinton ir Henry Sts., Brookly
ne. Jam buvo atkeršyta už! 

_________ tai, kad Bazzano šaika sušąu- 
NEW YORK. __Konferen_ | dė tris alkoholio šmugelninkus |

cija šio distrikto Tarptautinio brolius Johną, Aithurą ii 
Darbininkų Apsigynimo įvyks- mes$(, _ Volpes, Pittsburghe. 
ta šeštadienį po pietų ir sek- 
madienj (per dieną! rugpjū-;jĮĮušeikoS SU Revolveriais ividnnaiLHii —

NEW YORK.-—Jaunųjų So
cialistų Lygos nariai buvo pri
vertę savo vadus paskelbti de
batus (viešus ginčus) su Jau-! 
nųjų Komunistų Lyga. Dau- j Hillmano kalbos vienas, rodos,
gelis jaunųjų socialistų nore-i klasiniai pažangus darbinin

kas stabdė kitą nuo statymo 
klausimų Hillmanui, 
labai blogas dalykas.

Hillmano politikos 
pasirodo jau ir Davis

so- 
to 
po

jo išgirsti nuomonę komunisti
nių jaunuolių svarbiaisiais šių 
laikų klausimais. Jaunieji Ko
munistai mielu noru sutiko sto
ti į debatus. Bet tada pabū-

tai jau

vaisiai 
šapo j,

go vadai jaunųjų socialistų, i 56 Ainslie St., Brooklyne. I keturiems
Tie vadai pastatė sąlygą, kad Amalgameitų unijos vadai pa- 
Jaunieji Komunistai išleistų tik sakė tos šapos darbininkams, 
vieną bendrą su socialistais la-, kad turite grįžti darban su 
pelį kviečiant pub.,'tąip kad! nauju numušimu algos ant 24 
lapelis būtų “nekaltas,” ir pe-•’ procentų.
plaktų socialistų. Be. to, so
cialistų vadai bijo, kad komu
nistai nesutrauktų perdaug pu
blikos, prieš kurią socialistai 
galėtų būt numaskuoti. Bet 

£aus jaunieji komunistai nesutinką 
su tokiais aprubežiavimais.

Draugai Amalgameitai, dė
kimės į eilinių narių komitetus 
ir stokime į tikrą kovą ne tik 
prieš išnaudotojus, bet ir prieš 
išnaudotojų ząndarus unijoj, 
Hillmanus ir kitus tokius!

I K. Kryptas.
pirm jų didžiojo

(196-198)

PARSIDUODA
Parsiduoda saldainių krautuvė 297 

Oakland St. (Greenpoint) Brooklyn, 
N. Y.

(196-197)

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja 4 apšildomi kamba

riai su maudyne ir šiltu vandeniu.
Telefonas-Stagg 2-5938
3G Stagg Street Brooklyn, N. Y.

(196-201)

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia • Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami į 

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

2809 Wėšt 17th Street
- ■ ’ Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
• r SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

(NCMATHEW P. BALLAS
(B IELA U S KAS) 
G R A BŪRIUS 

UNDERTAKER'S AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽEI ( LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GR.AZIA, VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MUSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

W W W W V* ww

Narzan daugelis 
paragauti “Lais- 
Philadelphijoj ir 

Su pasisko- 
ir Narzaną

F. B.

Demostruoja prieš Darbų 
Agentūrų Vagis

NEW YORK. — Trečiadie
nį virš 1,500 bedarbių demons
travo prieš prigavingą darbų

ment Bureau, 44th St. ir 6th 
Avė. Vadovavo Bedarbių Ta-

AIDED. II Apskričio
Komiteto Posėdis

ALDLD. II Apskričio komi
teto posėdis įvyks penktadie
nį, rugpj. 19, “Laisvės” svetai
nėj, 8 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite, yra svarbių daly
kų aptarti.

Bedarbis Nušoko po 
Traukiniu; Nusižudė

BROOKLYN. >

T. D. Apsigynimo Distrikto 
Konferencija Aug. 20-21

buvo peiliais su- 
i maišą įkištas ir 

vieškelio tarp

mesą Volpes, Pittsburghe.

ryba. Tas biuras yra nuo šim- 2^ 21 d., —----- -  . , _
tų bedarbių paėmęs po $5 iki Lyceum, 66 E. 4th St., NewjLdDkO utfClklCriŲ NaiBllS 
c*ea xjx.. x : /iz,n • Yorke. .$50, žadėdamas už tai darbą; Yorke, 
bet jis siuntė jus į tuščius lo- •bet jis siuntė jus į tuščius lo- Konferencija turi daug dar- 
tus, apleistas daržines ir kitas į kų atlikti. Dabartiniu laiku 
panašias vietas, kur nieks jo- ka-pita-lista-i padarė sumoksią 
kių darbininkų nereikalauja. I Prieš du streikierius, kuriems 

Ketvirtadienį buvo suruošta: reikalauja mirties bausmės.
bedarbių maršavimas į valdiš-

Ja-

Five Star čeverykų Kompa
nijos fabrikantai siuntinėja're
volveriais ginkluotus padau- į 

žas į streikierių namus." Strei- į 
kieriams grūmoja, kad neitų į

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiai ir chroniikaa Tyrų Ir 

matarq liftą kraujo ir adaa.' 
Padarau., iityrltn* kraujo ir llapuma.

DR. MEER ,
166 W. 44th St., Room X12 

New . York, N. T.
Valandai PrtCaitmo* 

Ryta nuo 10 iki 1, Po piebj nuo a 
Iki 9 «al. vakare 

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

šokdamas 
po bėgančiu elektrikiniu trau
kiniu , nusižudė 40 metų am
žiaus bedarbis H. Schwartz. 
Paliko raštelį, kad, girdi, aš 
pats dar būčiau galėjęs ban
dyt gyventi, bet negalėjau 
žiūrėti į bado kančias savo mo
teries ir kūdikių.

Supjaustė 100 Automobi
lių Tajerius”

BROOKLYN. — Antradie
nį anksti rytą šaika kokių tai 
piktadarių subadė bei supjaus
tė automobilių šėnis (tajerius) 
per desėtką blokų apie Wil-
liamsburgh Plazą. Sužalojo pažįstamų atsilankyti, 
virš 100 automobilių.

Telefonas! Btagg 2-8166

DR. Ą- PETRIKĄ
PBTRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniai* ir šventadieniais 

tik susitarus.

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas F 
Garankščiuotos krau- 

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai r/lĮjj
ir skausmingi kojų su- lį/r J
tinimai, paeinanti nuo yM I
gyslų įdegimo, yra gy- f/JJ

domi be operacijų _ yf/I
DR

JONAS STOKES
Fotografas

Siuorrti praneSu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
®po numeriu 

612 Marion SU 
kamp. Bread- 
way, Chauncey 
Street stoti® 
Brooklyn, N. Y.

Naudoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl Raveikslal 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

Vienas iš įU streikierių, S.
ką miesto laisnių biurą, 6 Rea- Weinstein buvo už-kelių mylių C ,maslnlus pi ie us’ 6 ų du" 
de St. Demonstrantai reika- barzdaskutykloj, kuomet tapo, 
lavo atimt laisnius iš tokių va- užmušta streiklaužio Weiss- 
giškų darbo agentūrų, sugrą-' SIasso Pati- Bet bosai nori Per 
žinti atgal darbininkams, pini-,teismą padaryti žmogžudžiu 

Weinsteiną ir nubausti jį mir- 
čia elektros kėdėj.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos visos iki vienai turi at
siųsti delegatus. į šią konfe
renciją. Kurios delegatų ne
išrinko susirinkimuose, tai ko
mitetų pareiga tuom pasirūpin
ti. ’ ,

1 > ■ i f .

ginimų jie nepaiso. Streikas, 
į tęsiasi jau 6 savaitės. Progre-i 
suoja ir Princely čeverykų ša-j 

pos streikas. 1
ša-)

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ii 

primdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčiržkinimais

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

MEYER
208 West 54th St.

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

gus ir miesto kaštais atidaryti 
darbų suradimo agentūrą, ku
rią kontroliuotų patys darbi
ninkai.

Pranas Sakalauskas Mirė

Pranešame draugams, kad 
mirė Pranas Sakatauskas, 16 
d. rugpjūčio. Velionis ' buvo 
“Laisvės” skaitytojas per dau
gelį metų. Jis buvo vienas iš 
seniausių gyventojų Brookly
ne, kur jis gyveno 65 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukteris, du sūnus ir 7 
anukus. Kūnas pašarvotas pas 
dukterį May Merk '(Merkevi- 
čienę) po numeriu 188 Park
side Avenue, Brooklyne. Lai
dotuvės bus laidomos šiandie, 
rugpjūčio (19 d./ 9 :30 vai. ry-i 

' te. Prašome visų draugų ir,

M. Merkevičiene

Bomba del Meilės Vaidų

• NEW YORK. — EkspLoda- 
vo bomba po num. ! 224 W. 
134th' St. Manoma, kad, ker
šydama už meilės dalykus, ki
ta moteriškė padėjo tą bombą,

ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIENRAŠTIS
Visi darbininkai, kurie tik moka anglų kalbą, priva

lo skaityti ir platinti jį.
KAINA $6 METAMS, $3 PUSEI METŲ

Turiningas raštais ir ilustracijomis iš klasių kovų lau
ko. Paduoda vėliausias žinias iš Amerikos darbininkų 
judėjimo ir iš viso pasaulio. Daug pamokinančių 
straipsnių, geriausių revoliucinių rašytojų, telpa kas
dieną.

Tuojau Užsiprenumeruokite; Antrašas:
DAILY WORKER

50 East 13th St New York
4_L-2_____________ —

> NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

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

ofise• I -į ' •

Stato Naujus Mūrinius ir Medi
nius Namus, Puikiausios

Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokią kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas ve sėli jogas, 
krikštytoms ir pativažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4408

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

’ (UNDERTAKER)

"LAISVĘ.

’loiiianinHiaiiioiiioiiiaiiioiiioiiiaiiisiiuiii □ i iiaiiiaiiiaiiiaiiisiiiaiiiatiiaiiiaHtaiiiaiiiaii i

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

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261




