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Kapitalistinėje tvarkoje vis 
labiau auga darbo masių vargas 
ir skurdas. Kartu didėja ir 
klasių kova, o kovai didėjant 
plečiasi neišpasakomasis baisus 
išnaudotojų puolimas ant kovin
gų darbininkų.

1925 metais buvo darbininkų 
areštuota, teista ir nužudyta 
120,055. O 1929 metais 367,- 
749; gi 1931 metais skaičius pa
siekė jau 1,090,421.

KRISLAI
Buržuazijoj Atakos. 
Dniepro Kombinatas. 
SSSR ir J. V. Prekyba.

. Rašo Valstiečio Sūnus
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko

* v J t # i
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Auga ir nužudytų kovotojų 
skaičius. 1925 metais buvo nu
žudyta 447 proletariato kovoto
jai ; 1929 metais jau 14,625 ir 
1931 metais 91,548. Tai tiek 
krito proletariato aukų kapita
listiniame pasaulyje! |

* Auga išnaudotojų puolimas ir. 
Jungtinėse Valstijose. Jeigu 
1925 m. buvo padaryta 5,000 
areštų, tai 1931 metais jau 
9,000, o per šešis mėnesius 1932 
metų jau yra suareštuota 6,000 
darbininkų kovotojų.

Tokis tai nuolatos vis didė
jantis buržuazijos puolimas ant 
kovingų proletariato eilių. Vie
nok tik bailiai ir oportunizmo 
suėsti elementai gali nusigąsti 
ir pasiduoti buržuazijai. Ko
vingi darbininkai ir darbinin
kės nepuola dvasioje, o dar su 
padidinta energija veda kovas 
prieš parazitinę tvarką.

SHANGHAI? Jaunas chi- 
nietis metė bombą ant vie
nos krautuvės*. Jis darė 
spėjimus, kad ten pardavi
nėjami Japonijos tavorai. 
Chinijoj vis labiau plečiasi 
boikotas prieš Japonijos ta
voms ir nuo to pastaroji 
daug nukenčia

Bedarbių Kovos 
Turi Pasisekimo

KULKASVAIDŽIAIS ŽUDO ILLINOIS 
MAINIERIUSSHANGHAJ. — Japoni- pastatyta ir jiems tarnauja, 

jos imperialistinės* spėkas Imperialistinė Japonija vis 
—v._~. : — giliau grūdasi į Chinijos že

mę, iš vienos pusės turėda
ma siekį praplėsti savo ko
lonijas jr prisirengti puoli
mui ant Sovietų Sąjungos. 
O iš antros pusės, kad nuslo
pinus Chinijoje revoliucinį 
judėjimą. Mandžurijoje Ja
ponija įrengdinėja naujus 
karo orlaivių, nusileidimo 
laukus ir stotis. Harbino 
miestas padarytas centru ir 
nuo čia 
orlaivių laukų linkui Sovie
tų sienos. Jau dabar japo
nai Mandžurijoje turi 500 
karo orlaivių.

veržiasi gilyn į Jehol pro
vinciją. Miestas Nanling po 
keturių valandų bombarda
vimo iš kanuolių ir karo or
laivių paimtas, ir japonų 
spėkos veržiasi toliaus. Ne
paisant visokių Japonijos 
pareiškimų, kad tas būk at
likta tik nesusipratimams 

| įvykus?, kad būk jie pasi
trauks iš minimos provinci
jos, iš visko matyti, kad Ja
ponija t planuoja prijungti 
Jehol provinciją prie Man- 
chukuo, tai yra jos pačios 
sudarytos Mandžurijoje val
džios, kuri yra per japonus

BENTON, Ill. — Viešpa- mainierius priimti nukapo- 
taujanti klasė ir kapitalisti-j tas algas. Bet Illinois mai- . 
nė valdžia trinkiais minia kn- __ ‘ _
vingas* eiles pikietuojančių 
mainierių. Išnaudotojai nu
kapojo angliakasių algas ikij 
bado padėties. Mainieriai 
buvo priversti paskelbti 
streiką. Bet darbdaviai su 
pagelba policijos, šerifų ir 
milicijos pradėjo operuoti 
kasyklas. Kovingi mainie
riai, vadovybėje Eilinių Na
rių Komitetų, pikietuoja ka
syklas. Jiems* bepikietuo- 
jant Bell ir Zoller, laužyklas, 
mainierius užpuolė šerifai ir 
pradėjo šaudyti iš kulko
svaidžiu.
ti ant vietos užmuštas. Jis 
yra 32 metų mainieris, kuris 
kasyklose išdirbo 11 metų. 
Keletas kitų kovingų darbi
ninkų sužeisti.

Tą pat dieną užpulta ir 
Zeigler mieste ant mainie
rių. Keturi pavojingai pa
šauti ir sužeista vienas 10 
metų vaikas.

Išnaudotojai s*u pagelba 
šerifų, arklių kanopų, lazdų,

Lenkijos Policijos žiauru
mai su Valstiečiais

VARšAVA, liepos 18 d. — Iš 
Strikovo kaimo ties Lodze pra
neša apie kruvinus policijos 
žiaurumus prieš valstiečius. 
To kaimo malūnininkas Mruv- 
činskis jau nuo seno žiauriai 
bausdavo valstiečius, nelegaliai! 
gaudančius žuvis. Mruvčins- 
kis surišdavo “nusikaltėlius” ir. 
mušdavo juos iki sąmonės nu- 
stojimo.

Supykę valstiečiai del nuola
tinių eksploatatoriaus žvėrišku
mų, susirinko prie policijos 
nuovados namų, reikalaudami 
Mruvčinskį areštuoti.

Policija sutiko valstiečius, 
kaipo “maištininkus”, ir pradė
jo į juos šaudyti. 57 metų val- 

ir

nė valdžia ginklais puola ko- njeriai laikosi tvirtai ir or-
__* __ ~ n _ i _ _ ’ 1 __ ^1.. _ Y. 1 T

i ganizuojasi kovai po Eilinių 
Nariu Komitetu vėliava.

. i Taylorville miestelyje iš
1 1,500 mainierių, kaip patys 

kapitalistai sako, tik 48 nu
ėjo streiklaužiauti, o visi ki
ti energingai pikietųpją. 
Fulton apskrityje sustreika* 
vo visos kasyklos ir t. t.

Ginkluoti r a z b a i ninkai 
puola mainierių susirinki
mus ir kovingas pikietų ei
les. Prieš darbininkus yra 
kapitalistinė valdžia, anglies

a įrengimasEVELETH, Minn. — Be
darbių Taryba privertė šio 
miesto valdžią, kuri yra 
kontroliuojama plieno kara
lių, priimt bedarbių rei
kalavimus. Miesto valdžia 
sutiko priimti bedarbių bi-

ir Ji p*’ va]stį°? h: Automobilių SSSR, federalei valdžiai. Taipgi, v
sutiko turėti bendrą posėdį i 
su Bedarbių Taryba, kad ap- x . x . . . 
svarsčius bedarbių šelpimo faktorių laukuose 
padėtį. Šiuos nusileidimus me^ais pagamins 
padarė tik masiniai reika- naajų tiaktorių. Sekamais 

Kas metais bus 213,000 automo-laujant bedarbiams.
parodo, kad bedarbių mayi

Didžiausia pasaulyje elektros 
gaminimo stotis yra “Dniepro-1 
strojus", ir jau veikia. Prade- nis veikimas priverčia kapi- 
ta ji budavoti 1927 metais po talistinės valdžios įstaigas
vadovyste Sovietų inžinieriaus 
A. V. Vinterio ir amerikiečio 
Cooper. Pačios stoties išbuda- 
vojimas atsiėjo $110,000,000. Ji 
turi devynias vandeniu varomas 
turbinas su 756,000 arklių pa
jėgą, kurią galima pakelti iki 
900,000. Bet Sovietai rengiasi 
budavoti ant Volgos ir Angaros 
upių nau}as ;
keturis kartus didesnės ir už 
“Dnieprostrojų.”

skaitytis.

Italijos, Vengrijos ir Jugo 
slavijos Kivirčai :

Kiek bus Traktorių ir Priverčia Bedarbius Pus- 
dykiai Dirbti

stietis škliaras užmuštas 
daug valstiečių sužeista.

t/ i A 7 * *

.Dominic Lauran- j baronai ir pardavingi vadai

1933 metais bus 272,000 
ir tais 
105,000

CHARLES CITY, Iowa. . 
Besiplečiant bedarbei ir ba-

Revoliuciniai Mūšiai 
Lenkijoj

VARŠAVA, liepos 18 d.—Ne-

is United Mine Workers 
unijos. Mainieriai gina sa
vo reikalus su savo Eilinių 
Narių Komitetais ir organi
zuoja Nacionalę Mainierių 
Uniją, kuri yra eilinių dar
bininkų ir del darbininkų. 
Visi darbininkai turi ateiti į 
pagelbą savo draugams ko
voje. Neškite- protestus 
prieš brutališką šerifų tero
rą ir paremkite aukomis

dui vietos kapitalistinė vai- toli Lodzės, Pabianicuose, audi- 
džia pradėjo versti šeimynų i mo fabrike “Krušes ir Ende- 
tėvus dirbti. Už sunkaus I rio” darbininkai paskelbė strei- 
darbo dieną prie medžių kir- i ką ir užsibarikadavo fabriko 
timo išduoda $1.25 vertės ^ūme. Apie 3,000 darbininkų 
kortelę arba maisto, bet ivairiy miesto.imonil? suren^ 
tik .tada, jeigu darbininkas. 5® netoli to fabriko solidarumo 

- - - - - - demonstraciją.
Stiprus policijos būrys iš

sklaidydamas demonstrantus, 
vartojo ašarų bombas ir pradė
jo šaudyti. 'Darbininkai ginda
miesi akmenimis, sužeidė kele
tą policninkų. Kai kurioms 
demonstrantų grupėms pavyko j 
įsprukti fabriko kieman ir ten 
vėl pakėlė solidarumo demons
traciją su streikuojančiais ir 
dainavo revoliucines dainas.

f bilių ir. 1933 metais bus pa
gaminta 115,500 naujų au
tomobilių.

1937 metais bus 509,660
traktorių ir tais metais ga-. gali padaryti nuskirtą kiekį 
lės pagaminti 140,000 naujų, darbo.
Automobilių < jau • bus l,303?- t --------
000 j iri į metus J galės jpaga- v . « . „ .
minti 480,000 nūujų. Taip Kanalas tarpe Volgos c h 
sako d. M. šipov^ [vienai iš jjp Maskvos * - ’ '
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revolverių, šautuvų ir'kul- sunkioje kovoje savo drąu- 
kasvaidžių nori priversti gus!

Japonijos Spauda 
prieš Ameriką

Francijos Darbininkai už 
Scottsboro Jaunuolius

Ę-

BELGRADAS, Jugoslavi
ja. — Jugoslavijos viešpa-
___ _________ ___________ _______  _ . • i 

nimus prieš Italiją ir Veng- ! 
riją, būk iš pastarųjų įga
benamos* bombos į Jugosla- 

|viją. Mat, pastaruoju laiku 
' tapo susprogdinta keletas 
traukinių vagonų. Tarpe 
Jugoslavijos ir Italijos 
virčiai vis didėja.

Stotis, kurios bus taujanti klasė daro apkalti-

Budavojant stotį, dirbo de-1 
sėtkai tūkstančių darbininkų ir 
ten išaugo naujas miestas Kik- 
čas su 100,000 gyventojų. Prie 
stoties budavojamas milžiniškas 
fabrikų kombinatas, kaip tai: 
koksų, chemikališki, plieno, alu- 
mino, plytų ir t. t. Stotis su 
kombinatu lėšuos $420,000,000.

ki

atsakomingų draugų 
gamybos šakoje.

Penki Fašistai

toje
' MASKVA. — Išdirbtas 
planas prakasimui kanalp 
tarpe upes Volgos ir Mask
vos miesto. Kanalas prasi-1

Francijos miesto Ville 
dTvry-sur Seine valdybon 
yra išrinkta .^didžiumą ko-

Nuteisti “Mirti 1 * b ' t :mt Suimtiems uręsia karo lauko <>00 gyventoją; Ten lankėsi
_ ___  iXoląos lr bu® atvestas Į, teismas. |d. Ada Wright, motina 

Naktį policija atakavo fabri-1dvie^ negrų jaunuolių ir to 
ke esančius darbininkus. Iš 1 miesto valdyba pneme pro- 
pradžių paleido ašarų dujas, bet; testą pries Jungtinių_Valsti- 
darbininkai, nors daugelis buvo jU buržuazijos pasikėsinimą 
užnuodintų dujomis, nepasidavė nužudyti tuos nekaltus jau- 
ir ėjo mūšiai policijos ir darbi- nuolius. Taipgi prisiuntė il- 
ninkų visą naktį. Darbininkai gą laišką Tarptautiniui Dar- 
gynėsi lazdomis ir akmenimis, bininkų Apsigynimui sveiki- 
Vieni per fabriko langus pylė nant j0 kovas už proletari-

»

BERLYNAS. — Vokieti
jos mieste Beuthen, Lenki
jos pasienyje teismas nutei
sė penkis fašistus mirties 
bausme nubausti už nužudy-Karo Garbintojai

BRESLAU, Vokietija. — i . , ~J imą komunistų. Šis teismasDabar jau ten dirba 50,000 dar- Isnaujo pastatytas pammk-
bininkų. las ant Leuthen lauko, kurbininkų. las ant Leuthen lauko, kur

Išbudavotas alumino 'fabri- vokiečiai 1757 metais'nuga- 
kas į metus laiko pagamins 20,-(Įėjo austrus. Ten jau buvo 
000 tonų to metalo, kuris taip į paminklas, bet jis likosi SU- 
reikalingąs. Koksų ir chemiški ‘ griautas 1923 metais. Susi- 
fabrikai pagamins 1,400,000 to- , rinko 10,000 fašistų ir kito- 
nų produktų. Plieno fabrikas kįų. elementų. Kaizerio 
duos 80,000 tonų ir t. t. vardu kalbėjo jo feldmarša

las von Mackensenas, Tai 
prirengimas minios 

naujam karui, nes visaip, iš
garbinami karuose kritę.

Japonai Užėmė Chinų Pro
vinciją žęnche

Liepos 20 d. iš Tokio TASS, 
praneša, kad Joponijos kariuo
menės dalys iš Czittčon liepos 
17 d. naktį įsiveržė į žechė pro
vinciją. Japonų kariuomenės 
dalis lydėjo bronirtfot&§ trauki- 

'nys. Japonai užėmė chinų gelž- 
kelio stotį čaojan žeche provin- 

^Tarp japonų 
ir chinų kariuomenes dalių įvy
ko susirėmimas. Be to iš Czind- 
žan į provinciją žeche žygiuo
ja dar vienas japonų kariuome
nės būrys.

Liepos 18 d. įvyko Japonijos 
ministerių kabineto posėdis, ku
riame karo ministeris Arači 
informavo apie įvykius žeche 
provincijoje. ’i ' ’

Japonijos kariniai sluogsniai 
reikalauja griežtų priemonių 
prieš C?an-Sue-lianą,. . nes jį 
skaito visų nelaimių kąitįninku 
Mandžurijoje. ' < 1 r

Bet svarbiausia, kad su išbu- vis 
davojimu “Dnieprostrojaus” pa
darytos užtvankos ant upės 
Dniepro. Ir tuo būdu atidaro
mas ilgas vandens kelias tarpe 
Baltijos ir Juodųjų jūrų. Pir* 
miaus Dniepro upe galima buvo 
dideliems laivams plaukti augš- 
tyn tik 100 mylių, o-dabar jau 
bos galima plaukti 1,300 mylių.

Prekyba tarpe Sovietų Sąjun-. 
gos ir Jungtinių Valstijų pradė
jo pulti žemyn. 1923 metais 
Sovietai pirko iš Amerikos už cjjįs teritorijoj.
$4,550,000, o pardavė už $1, 
488,000. 1930 metais Sovietai 
pirko už $114,399,000, o Ameri
kai pardavė už $24,386,000. Gi 

i 
pirko už $103,700,000 ir par
davė už ‘ $13,100,000. O šiais 
metais prekyba dar daugiau su
mažėjo. Priežastis tame, kad 
SSSR jau. daugiau pasigamina 
reikalingų produktų namie; o 
antra,, kad Amerikinė buržua
zija skleidžia visokius melus 
apie SSSR prekes ir jos vidujinę

E
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naj ycuuave u z, <p^.‘*,€>OO,VVV.

p pereitais metais Sovietai jau

j Maskvos vardu upę, ku
ri plaukia per Maskvos mie
stą. Kanalas turės 200 ki
lometrų ’ ilgio. Jo pagelba 
bus paleista daug Volgos 
vandens į Maskvos upę ir ta 
upe galės* plaukioti dideli 
laivai. Maskvos upe įpuola 
į Oką, o pastaroji—Volgon, 
tokiu būdu šis kanalas su
trumpins Volgos vandens 
kelią.

veikiausiai bus tik dirbtinas 
dalykas. Fašistai šį nuo
sprendi labai šaltai priėmė, 
nes veikiausiai jie gerai ži
no, kad jis nebus įvykintas 
gyvenimam Atrodo, kad 
kruvinoji Hindenburgo val
džia, kuri pastatė į diktato
rius fašistams artimą ele
mentą Von Papeną, tik nori j Moterys > L. McPhetridge 
sudaryti opiniją; būk;jį vi- ir F. H.! Marsalis išskrajo- 
sųs lygiai baudžia, kad vė- j0 8 dienas*, 4 Valandas ir 5 
liausi galėtų mirtieš .bausmę, minutes. Orlaivis buvo pre

aprūpinamas gazolinu., į Jos 
nusileido tik; nuo žemės dąT 
vūš žinią; kįd baigtų skra- 
jojimą. Tas i atlikta Curtiss- 
Wright orlaivyje; šios rūšies 
orlaiviai - daugiausiai t yra 
Įiąūdojami Amerikos armi
joje,! tai bandoma, kaip il
gai jie gali išsilaikyti ore.

TOKIO. — Japonijos laik- 
raštis “Nici-Nici” ir kiti iš
stojo atvirai prieš Jungtinių 
Valstijų imperialistus. Ypa
tingai jie cituoja Stimsono 
prakalbą, pasakytą 7 d. rug-. 
pjūčio, ir sako, kad tai jau 
kelintas išstojimas prieš Ja- 
poniją. Taipgi jie nurodo, 
kad Jungtinių Valstijų lai
kymas 80 nuošimčių karo 
laivyno Ramiame vandeny
ne, reiškia’grūmojimą Japo
nijai.

t'
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Moterys Išskrajojo 8 Dienas

policiją druskos rūgštim, kiti 
laistė vandeniu iš gaisrinės žar
nos. Daugelis darbininkų su
žeista, taip pat ir policininkų 
daug sužeista., Fabriko įrengi
mas dalinai sunaikintas.

ato kovotojus.

Streikieriai Gerai Laikosi
Giria Sovietų Sąjungą

plačiai naudoti prieš komu 
nistus. v " ’

Hitleris už Puolimą ant SSSR.
‘ 't >. I ■•’*'(11

» Iš Detroit’vienas draugas 
prisiuntė- iškarpą1 “Evening 
Times”, ’kuriame išspausdin
ta Vokietijos fašistų vado 
Hitlerio kalba. Jis > reika
lauja imperialistinių šalių 
Amerikos, Anglijos, Vokie
tijos, Francijos ir Italijos 
susijungimo prieš So v.: Są
jungą ir Chiniją.' Jam baisu 
net Vokietijos prekyba su S- 
SSR? Ir jis sako: “Mūsų 
prekyba suteikia ' Rusijai 
mašinas ir gelbsti jai būda
vot jos industriją.” Hitleriu 
ant tiek aklas,! kad nei to 
nežinoj jog kapitalistiai ne iš 
pritarimop bet reikalą ver-

SOVIETAI IMA NAGAN 
VAGIS

SAMARA. — Nuteista 
kūlokė Gribanova sušaudy
mui už vogimą grūdų; iš ko
lektyvo. Kitos dvi nuteis
tos nuo 5 iki 10 metų kalė
jimo; Jas sugavo vagiant 
iš kolektyvo < grūdus, prie 
Osinovkos. Kulokai visor 
kiais būdais?- kenkia kolek-

BRANDFORD, Conn.
Drabužių darbininkai 
darbininkės ‘ tvirtai laikosi Į •

streike.Atvyko d. Ben 
Gold, gęneralis sekretorius 
Adatos Dąrbų Industrinės 
Unijos padėti streiko kovas 
vesti. Energingai darbuo
jasi visi streikieriai, o ypa
tingai x jaunos merginos. 
Rengiama eilė parengimų, 
kad pasidarius, Jėšų streiko 
vedimui.

irMandžurijoje Kova 
prieš Japonus Auga 

' / ‘ 1 > ■ f ) ■> '

MUKDEN.— Japonai 
imperialistai atsidūrė keble
snėje padetyjė/ hegii jie ma
inė. i Mandžurijos. gyvento
jai daug energingiau l$ovę- 
ja *prieš neprašytus “sve
čius”, kaip japonai galėjo 
įsivaizduoti. Išilgai Man
džurijos gelžkelį eina nuola
tiniai puolimai ant japonų e 4
armijom. Nuo ii d. iki 20 Streikas Plečiasi Anglijoj 
dienai proporcionaliai kiek
vienai dienai buvo padary
ta po 24 puolimus. O nuo 
21 iki 31r mai dienai padary
ta net 634 užpuolimai. t Ja
ponai priversti laikyti kiek
vienoje stotyje pakankamai 
spėkų ir aptvėrė išilgai vi
są / gelžkelį , spygliuotomis 
tvoromis. Užlaikymas skait-

Į New Yorką tik ką par
vyko iš Sovietų Sąjungos, 
G. M. Bowman, kuris yra 
prezidentu National Fede
ration of Business W. Va. 
valstijoj. Jis sako: “ Rusi
jos žmonės yra geri ir pa
vyzdingiausi, kokius man 
tik teko matyti. Man atro
do, kad jie masiniai lavina
si ir būdavo ja ateities gyve
nimą. .. Aš nežinau, kokio
se sąlygose jie pirmiau gy
veno, bet man teko matyti 
namai, kuriuose gyveno prie 
caro darbininkai ir kaip jie 
gyvena dabar. Aš galiu pa
sakyti, kad jie dabar gyve
na daug geriau.” Kas del 
bolševikų siekių, jis sako, 
kad Sovietų Sąjungos gy
ventojai žino, kad jų ateitis 
yra šviesi.

r

MANCHESTER. — Man
chester mieste plečiasi strei
kas tarpe audėjų. Jau strei
kuoja 26 fabrikų ir dirbtu
vių darbininkai ir darbinin
kės. Burnley mieste tik 
trys dirbtuvės dirba. Kiek
vieną dieną eina susirėmi- jos valdžia areštavo jį tam.

Vokietijos

jungai savo tavomis/ j

Paryžius.
fašistas iš Magdeburg atvy
ko fašistinėje uniformoje į 
Lillę, kad apžiūrėti pereito 

|karo mūšių vietas. Franci-
Čiami parduoda Sovietų S& tyvams, , todėl tSSSR ir turi ilingos armijos >• Japonijai mai; tarpe streikierių ir kad jis buvo su fašistine
- - imtis aštnų;pnėmomų,> I daug lėšuoja. L streiklaužiu.'' uniforma. < ’
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Rengėjai

KAPITALIZMO SMUKIMAS IR PUVIMAS

Bedarbis

ilnies uaifeštavi

SOCIALIZMO AUGIMAS IR RUJOJIMAS

DETROIT, MICH
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1.00

rašinėti į 
darbininkų 

susirinki-
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Rinkimų Kampanijos
Vedėjas J. Siurba

Kaip- ži- 
demonstracija 
prasidės Wėst 

“vai. prasidės

Pareikalau- 
mums priklauso 
kad mes neba-

Apie “Laisvės” Pikniką 
Philadephijoj

FAŠISTAI IR SOCIAL-FAŠIŠTAI LIETUVOS UNI 
VERSITETE IŠVIEN PERSEKIOJA 

STUDENTUS MARKSISTUS

darbininkų 
Mes turime kelti 

rpasiųius protestus.
darbininkus į 

Pasakyki- 
šalin jūsų nagai 

darbininkų dienraščio”.
Visi dalyvaukite šiamex, pro

testo mitinge.
Tėmykirii pranešimus spau

doje; ragink i irų ir kitus darbi- 
ni.nkusr,dalyvauti’ protesto rpi- 
tingAbse. Dalyvaukime visi.

, Detroito Žinių Skyriaus 
Komisija

rinki 
plačiausiai. Dėkittie pa
stangas pasiekti tuo reikalu

Tik vienoj Chicagoj tik per 
pirmus šių metų šešis mė
nesius* Tarptautinis Darbi
ninkų ” Apsigynimas vedė 
500 bylų. Tai vis buvo dar
bininkai pakliuvę; į reakci
jos nagūs. Jeigų/ne mąsį- 
iič apsigynimo Organizacija, 
daugeli^ būtų turėję ištisus 
menesius pūti kapitalizmo 
bastilijos. Bet T.D.A. už
stojo už juos. Ir štai iš 590

Amerikos* Komunistu Partija šaukia mus į kovą. Ji or
ganizuoja mus kovai. Ji rodo mums kelią iš kapitalisti
nio pragaro. Eisime mes tuo keliu, kurį pramynė Rusi
jos darbininkai ir valstiečiai. Jie laimėjo ir mes laimė
sime. ,

Jie vakar nuvertė parazitus ir šiandien budavoja so
cializmą. Mes rytoj nuversime išnaudotojus ir poryt sta- 
tyt£n4 naują pasaulį Amerikoje... . .

Sugiaųskime eiles .po Komii^nistų, iRartijoš vadovybe! 
Darbuokhnės. rinktinų kampanijoje Į ’tegul mūsų klasės 
kandidatai, draugai Foštens ir Fordas, gaus milioną bal
su šiuose rinkimuose!

Laisvės” piknikas šiemet tu 
teismas,1 rėš turtingiausią programą, ne 

žmonėms ne

Summerlee, W.Va., P. 
Markevičius

J. Ramanauskas
Nuo ALDLD 2-ro Ap 

s’kričio, per G. A. 
Jamison, Livings
ton, N. J. /

N. N., Brooklyn, NY.
Lietuvių Darbininkų

už tai, kad ji, būdama “Au
roros” įtakoj, š. m. gegužės 
1 d. sušaukė studentų susi
rinkimą ir iškilmingai šven- 

pirmąją, kaip 
solidarumo ir

Bntared as second class matter March 11, 1924, at the* Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879.

LAISVE. LITHUANIAN DAILY
Published by LAIBV^, In*. 4 , r ,

■very day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

“Nepaisant tariamo optimistiškesnio biznio atrodymo, 
abelnas stovis liepos mėnesį ir per pirmąją pusę rugpjū
čio tėbėjo žemyn”, sako New York “World-Telegram” 
(rugpj. 22 d.). O jau kelinta savaitė buržuažihė spauda 
be paliovos gieda apie “geresnį rytojų”. Vienos dirbtu
vės atidarymą išpeša ir išpučia, o uždarymą desėtkų at
sargiai paslepia. ■ • > ; ;

Hopverio valdžios Darbo Statistikų Biuras ,noroms-ne- 
noroms savo raporte pripažįsta, kad vien per liepos mė
nesį nedarbas Amerikoje dar paaugo 3 nuoš. O palygi-

Masinė Apsigynimo j 
Organizacija

Su užpuolimu ant diehraš 
čio 
mū draugų Andrulio,i Krįi- 
kaicio ir Millerio, dar‘kartą 
tuitime r progos i ?-įvertinti 
Tarp. Darb . Apsigynimo 
rolę. Sunku- muųisų būtų 
tuos draugus apgintr vięh 
lietuvių darbininkų Spėko
mis. . Dabar; jų bylos vedi
mu rūpinasi ta didelė nacio- 
nalė tarptautinė organizaci-

, šitas piknikas bene bus pas-f 
kutinis lietuvių darbininkų or
ganizacijų šiame sezone. Jis 
turi būt ir geriausias.

Iš miesto važiuojant tiktai 
vienas karčekis kainuoja. Vi
sai netoli. Reikia, važiuoti 39 
karu

Teisina Puolimą ant “Vilnies”
Fašistine “Vienybė” labai 

patenkinta Chicagos lietu
viškos buržuazijos ir val
džios užpuolimu ant darbi
ninkų dienraščio “Vilnies.” 
O “Vilnis?” fašistams nusi
dėjus tuom, kad pasakius, 
jog “lietuviška buržuazija 
bankrutuoja”. Tai esąs kri- 
minališkas prasižengimas ir 
todėl Evaldas gerai padaręs, 
kad “kriminalistų valdžiai 
parodęs”* (“Vienybė”, rug
pjūčio, 23 d. ).

Bet faktas yra, kad lietu
viška buržuazija yra apga- 
vus tūkstančius lietuvių 
darbininkų ir nunešus jų 
tūkstančius dolerių. Atsi
minkime tik tas aibes viso
kių bendrovių, kurios nuvir
to nuo kojų. Prie šito šmu- 
geliško gišefto nemažai yra 
prisidėję ponai iš “Vieny
bes” pastogės.

Tai visa iškelt į viršų ir 
persergėt lietuvius, darbi* 
ninkus nuo tų šmugelniųkų, 
pasak “Vienybės”, yra f‘kri- 
minališkas prasižengimas.” 
Šitokia fašistų logika: sukt 
ir vogt valia, bet sukčius pa
rodyt visuomenei nevalia!

aukojo: j
Š. Pečiulių

ville, Pa.
Iš Rochester, K.į Y;, 

per } drg. K. Peslį 
gauta

J. J. KaškdviČius, 
Newark, N. J.

‘ a r p a v i čius, 
Brooklyn, N. Y.

Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo 
kuopa, Bridgewat
er, Mass., per J.Kal-

Rugsėjo’4 d. artinasi, tik dvi 
savaitės laiko beliko. Phila- 
delphijos organizacijos smar
kiai rengiasi prie pikniko. Vy
tauto parko savininkai statys 
platformą del Požėlos t risty- 
nių taip, kad visą publika galė
tų gerai matyti ir girdėti prog
ramą. Aido Choras žavės vėla 
Philadelphijos publiką. Nu- 
girdom, kad ir Sietyno Choras 
iš Newark rengiasi atvykti ir 
dalyvauti. Tai labai puiku.

Atsimenam, pereitais metais. 
Sietyno Choras žavėjo publi
ką ne tik su lietuviškom dai
gomis, bet jie ir anglų kalba 
sudainavo keletą dainų labai 
vykusiai. Ir šiaip jie lin-

veizda” ir be bažnyčių?
Vadinasi, Romos trusto 

biznis paliečiamas. Antra, 
popiežius sufabrikavo šitą 
melą “apie s’laptą nutarimą 
bažnyčias sunaikinti” su tuo 
tikslu, kad sukurstyti pa
saulio tikinčius darbininkus 
prieš Sovietų Sąjungą. Tą 
kurstymo darbą varo buržu
azija. Prie to bjauraus, 
darbo uoliai prisięlęjda popie
žius iri visa katalikų bažny
čia. Gi parazitams loti pa
deda Chicagos* “Draugas.” 
Štai kodėl “D.” visus dievus, 
velnius ir pragarus suver- 
čia ant Sovietų galvos.

(6.00 United States, six months.^..
08.00 Brooklyn, N. Y., six months.
(8.00 Foreign countries, six months
.6.00 Canada and Brazil, six months.(8.00

raugas
.[“brail- 

gas” (Tugp. 22 <&.) velniš
kai kolioja Sovietų/valdžią. 
Popiežius, girdi, įjaiyrė, kad 
Sovietai, yra nutapę “užda- 
ryti; .katalikų bažnyčias,” 
paliekant tik apie. 20. Ir pri
duria: “Sovietai savo velniš
ką darbą vykdo slapta, ma
nydami, kad apie jų tuos 
piktuosiūs darbus' pasaulis 
nesužinos.” . Bet paskui ša- 
ve ramina i “Aiškų,' jie (ka
talikai) liksus be dievb' na- 
mųpfbėt dievo apveizda jų 
rieąpįęĮ#

> Tai kokiems gaĮŽihs tū’š 
verksmas, jeigu Rusijos ka
talikai pasiliks po “dievo ap-

met didesnis 14.2 nuošimčiais.
Darbininkams išmokėta algų guma per liepos mėnesį 

susitraukė 6 nuoš. Palyginus su padėtim to paties laiko 
pereitų metų, šiemet algų suma mažesnė visais 24 nuo
šimčiais !

Eikime toliau. Tos pačios valdžios raportai parodo, 
kad nuo liepos mėnesio, 1931 metų, iki rugpjūčio mėnesio, 
1932 metų, Amerikos? sunkiosios pramonės gamyba suma
žėjo visais 25 nuošimčiais! Ir, pasak “World-Telegram”, 
dar tebeina žemyn.

Amerikos Darbo Federacijos reakcinis prezidentas 
William Green priverstas pripažinti, kad jau šiandien 
Amerikoje turime virš 11,600,000 bedarbių,’ o su ateinan
čia žiema turėsime trylika milionų su magaryčiomis. O 
faktinai jų dabar turime daugiau, negu Gręen pripažįsta, 
ir tupėsime daug daugiau, negu jis skiria, Su ateinančia 

’žiemą.
Hooverio panosėje, pačiam Washingtone, išeinantis 

buržuazinis žurnalas “The Fortune” tvirtina, kad šią žie
mą Amerikoje pašalpa bus būtinai reikalinga del 25,000,- 
000 žfnonių 
įplaukų. Jų taupmenos bus visai išsisėmę. i Jielmirš> ba
dų, jeigu negaus iš kur nors pašalpos*!

Dvidešimts penki miliohai žmonių badaus Amerikoje 
—trutSngiausioj kapitalistinėj šalyj visam pasaulyje! Štai 
ką atnešė kapitalizmas! . g •

Šitie visi šalti ekonominiai faktai parodo vieną, būtent 
tą, kad pati pasaulio kapitalizmo širdis genda, pūva, trū
nija. ;jTas puvimas pasiekęs labai augštą laipsnį.

tų marksistų pėršekiojimo 
priežasties; “Auroros” ir 
jos valdybos “bylą” sprendė 
prie uždarų durų ir dargi 
nedavė draugijos atstovams 
kalbėt.

Taip pat šidfriis dienomis 
ponas Čepinskis perdavė 
universiteto teismui “Žydų 

liteHtūrai reinti 
[draugiją” ir jos* valdybą, 
įsiūlydamas draugiją užda- 
ryt,1 o valdybą pašalint iš 
universiteto, Šią draugiją 
ir jos valdybą ponas social- 
fašistas Čepinskis kaltina

i PITTSBURGH, Pa. — Rug- 
| pjūčio 28 d. turėsime gražų pik
niką M. Budniko sode, 1911 
EdgębrOok Ave,, Brookline, Pa. 
Rengia darbininkiškos organi
zacijos parėmimui, darbininkų 
kandidatų šiuose rinkimuose.

Visi turime rengtis prie šio 
pikniko. Atidėkime visus kitus 
dalykėlius šalin ir būkime pikni
ke. Gražiai, pasilinksminsime 
ir sykių parimsime darbininkų 
klašėfe reiikalūs. Btis gera šo
kiams muzika. Taipgi turėsime 
užkandžių ir gėrimų. ,

SUBSCRIPTION RAtESd 
United States, per year.........
Brooklyn, N. Y., per year., 
■oreign countries, per year. 
Canada and Brazil, per year

si: laiko save “pažangiais 
demokratais”, tačiaus so- 
cialfašisto Čepinskio nesu- 
draudžia ir su įvesta uni
versitete fašistine reakcija, 
atkreipta prieš studentus 
marksistus, solidarizuoja.

Charakteringa pastebėti 
dar tai, kad universiteto 

[rektorius ponas Čepinskis, 
i būdamas žymus Lietuvos 
1 socialdemokrat. partijos vei
kėjas, (1^26 m. biivb^net jų 
ministeriu!) marksizmo vi
sai nepripažįsta ir sako: 

i “Marksizmas reikia padėt 
archyvan—jis jau atgyve
no”. Be to, Čepinskis atvi- 

[rai .draugaujasi su fašisti
nės valdžios ministeriais 
-(pav. šakėniu) ir sako, kad: 

[ “Dabartinė Lietuvos vyriau- 
i sybė (fašistinė diktatūra) 
! universitetui daugiausia da
vė”. Tuo tarpu jisai pats 
visur reklamuojasi kaip di
džiausias “demokratas” ir 
fašizmo “atkaklus priešas”.

Buteika.
Kaūnas, 1932. V. 15

Pittsburghiečiy Pikni
kas Rėmimui Darbiniu 
ky Kandidatų.

Rinkimų kampanijai pa-'kupdaugiausiai lietuvių dar- 
, biųinkų. Paaiškinkime, 

darbininkams, kaip svarbu 
remti Komunistų Partijos 

’vedamą kovą šioj rinkimų 
kampanijoj už darbininkų 
reikalus, už bedarbių ir so- 
cialę *apdraudą valstybės ir 
kapitalistų lėšomis, prieš al
gų kapojimą, už sutrumpini
mą darbo valandų, prieš re
akciją, prieš imperialistų 
rengiamą karą.

Aukas siųskite Lietuvių 
Centro Biutūi, 46 Ten Eyck

iŠtrahks pinigų ir sulaikys mu- 
Bet mes turi- 

tik [ me pasakyti, kad darbininkai 
neleis nusmaugti 
dienraštį, 
protestus 
Reikia šaukti 
protestų nlitinguš 
me jiems 
nuo

Stropiai Rengiasi prie Bedarbių 
Demonstracijos

PITTSBURGH, Pa 
noma, bedarbių 
bus rugpjūčio 31, 
,Parke. Kaip 1 
marsavimas.

Prisirengimui prie den)qnst7 
racijos, buvo sušaukta kont’ereiiT 
cija 19' rugpjūčio. Susirinko 
nemažai delegatų. Plačiau ap
kalbėta apie demonstracijos tik
sią ir tinkamą prisirengimą.

Demonstracijoj bus iškelta 
rėikalaviinai: nesustabdyti be
darbiams pašalpą, bet padidin
ti; liautis mėčius' bedarbius iš 
namų: liautis dždarinėjus van
denį, gazą ir elektrą; tuojaus nuolnenės sluogSinių 
skirti bedarbiams piniginę pa- 
gelbą ir taip toliau.

Reikalavimai labai .svarbūs. 
Jie bus bendrai surišti su reika
lavimais buvusiems kareiviams 
bonų išmokėjimo, perstoti atei
vius deportuoti, prieš imperia
listinį karą ir t. t.

Visi rengkimės skaitlingai da
lyvauti demonstracijoj. Ypa
tingai bedarbiai turi dalyvauti. 
Sudarykime tvirtą spėką prieš 
valdančiąją klasę 
kirtie to, kas 
Pasisakykime 
dausime. ‘

Svarbus Spaudos Susirinkimas

Labai svarbus spaudos su
sirinkimas įvyk^ rugpjūčio 31 
dieną, Lįetuyių Svetainėj.. Šia
me/ susirinkime turėsime ap
kalbėti Detroito žinių klausi
mą ir išrinkti korespondentų 
grupę, kuri turės 
“Vilnį” ir kitus 
laiteaščius. ; šiame 
mę Reikės priimti protesto re 
zoliiiciją prieš užpuolikus ant kalbai 
mį dienraščių.,, į-4 . , 1

Dįraugai darbininką! įr. dar
bininkės! Mes matome, kaip 
kapįtaįistų klasė ir jos pakali
kai visokie tautiški, fašistiški 
ir renegatiški darbininkų prie
šai koyoja iš vien prieš darbi- 
ninkUs. Mes gerai prisimena
me, ’kaip pačiame Detroite po
licija Užpuolė darbininkus,! su dienlaštį 
kuomet jie pareikalavo 
ddonos. Taip jie pasielgė 
e xS k areiyiais Washingtone, 
k^bhlėt jie pareikalavo sayo 
bonti. * . t

Kelią galvą ir lietuviška 
buj?žuazijū. Jie padarė puoli
mą ant darbininkų laikraščio 
“Vilnies”. Lietuviški fašistai 
kaltiįna darbininkų laikraštį 
už .-bįankų bankrūtayirpą ir ki
tus'’’galus. f,’, t r/.-b ■ ,

• /$$/’W;. ūąrb, kąd,?pą|t'enkti
įmo darbą išplėšti kuo- darbiiiinkų dienraščiui, kad 

nuslopinti lietuvių darbininkų 
kovos įrankį. Jie mano, kad

Bet/mes turime pasaulyje kitą sistemą. Ant vieno šeš
tadalio pasaulio tarptautinis proletariatas budavoja nau
ją tvąrką, naują sistemą. Mes turime Sovietų Sąjungą 
su 165,000,000 gyventojų. Ten viešpatauja darbinin
kai ir valstiečiai. Ten bedarbė jau šeriai išnykus.

Sovietų Sąjungoje matome ne smukįhią ir puvimą, bet 
auginią ir bu jojimą. To įrodymui užtenka šių kelių eko
nomijų faktų: Palyginus au 1931 metų pirmais šešiais 
mėnesiais, Sovietų Sąjungos elektros jėgos gaminimas 
šiemet per pirmus 6 mėnesius didesnis 44 nuoš., ang
lies 27 nuoš., plieno 11 nuoš., traktorių 75 nuoš.

Tas ; neša džiaugsmą ir viltį pasaulio pavergtiesiems. 
Tai rtfūsų pasaulis. Tai ženklas mūsų laimėjinio. Po 

f mūsų'vėliava, po komunizmo vėliava darbas ir gyvybė, 
viltis :įr pasiryžimas. Gi po kapitalizmo . vėliava minių 
vaitojimas, tiadas, nusimiriimas ir dantų griežimas. ..

JEI NORIME LAIMĖTI, TURIME KOVOTI
Kui4^mūsų išeitis? Sovietų Sąjunga negali priglausti 

yiso pasaulio pavergtųjų savo teritorijoj. Ji negali visus 
kapitalistinių šalių beaąrbius aprūpinti darbu;1. Dvide-

• šimts penki milionai Amerikos baduolių neišbėgs niekur.
Ir nereikia bėgti. Čia visko yra. Reikia tik'už tūi ko

voti. Jeigu sUujalė parazitų mus smaugia ir badu mari
na; tai tik todėl, kad mūsų klase .dar neįsidrąsino kovai. 
Tas tiesa, kad tai šen, tai ten proletariato būreliai jau 
stoja j kovą po komunizmo vėliava. Bet tai dar tik pra
džia., ; Turi kilt milžiniškos audros prieš kapitalistinį 
siaubūną. Turi pakilti revoliucinės-bangos-prieš parazi-

. vieniai liętu vij Marbįninkai 
jau nemažai suaukojo rinki- 
ihiį/kampanijai/ir tas aukas 
perėmė Vietiniai ■ Komunistų 
Partijos rinkimų kampani
jos komitetai, del to per 
Lietuvių Centro Biurą dar 

[iiedhu'g Štiplatikė aūkųV'
Mes prašome lietuvių dar

bininkų ir lietuvių dąrbinin- 
kų orgahizaėijų neatidėlio
jant tuojaus prisidėti sū fi
nansine paramą A rinkimų 
kampanijoj. Paauk okite, 
kiek išgalite? - Kad ir maža 
aūka ir tai bus gera para- 
jna.
..^Kadangi del bedarbės dau
gelis darbininkų 1 negali pa
aukoti, o. šiek tiek dirban
tieji irgi neišgali daug au-

Prieš du metu Lietuvos 
universitete įsikūrė studen
tų marksistų draugija “Au
rora”. Jos pagrindinis tik
slas buvo: (1) skleisti stu- te gegužės 
dentų tarpe marksistines darbininkų 
revoliucines idėjas, (2) ves-i kovos dieną 
ti studentų tarpe priešbur-1 Universiteto Senatas ii 
žuazinę, o ypač priešfašis-1 profesoriai, nors beveik vi 
tinę ir ■ prieš^ocialfašistinę ' 
propagandą, (3) kelti 1 aikš
tėn ir aiškinti' Sovietų Są
jungos sOcialistihės kūry
bos pašisekitnus. ; 

‘ : * i I d :» j . 1 •

“Auroros” veikimas, ypač 
šiemet, kada ir Lietuvoj 
smarkiai pagilėjo ekonomi
nis krizis ir paaštrėjo fa-i 
šistinis rėžimas,, turėjo ga-: 
na gero pasisekimo tarpi 
studentų, kilusių iš bied- 

Visa' 
tai, be abejo, labai nepati- 

Įko kaip fašistinei valdžiai, 
I taip ir socialfašistinei uni- 
1 yersiteto vadovybei. Tad 
jos bendromis jėgomis grie
bėsi įvairių priemonių “Au- 

i rorą” aįDŠmeižti, išprovo
kuoti ir uždaryti. Šiuo tik
slu fašistinė spauda (pav. 
“Studentų Balsas”, “Akis”, 
“Rytas” ir kt.) pradėjo 
bjauriausią kampaniją prieš 
studentus marksistus, auro- 
rininkus, kaip prieš “bolše
vikus”, o universiteto rek
torius socialfašistas Čepin
skis “Aurorą” ir jos valdy
bą ^perdavė universiteto tei
smui, prisikabinęs 
už “nedraushiingumą”. Uni
versiteto teisinas studentu 
marksistų draugiją “Auro
rą” gegužės Ū d. * uždarė ir 
jos valdybos narius Orarišą 
ir Andriuškevičių pašalino 
iš Universiteto trims semes
tram. Į klausimą,' kokiais 
motyvais remdamasis teis

imas išnešė tokį sprendimą, 
nes “autonominiam” univer
sitete juk turėtų teisės veikti ir 
ffiarksistinė draugija, teis
mo pirmininkas taip pat so
cialfašistas prof. Stankevi
čius atsakė: “Taip buvo 
liepta iš augščiau”. Vadi
nas, universiteto teismas 
buvo tik komedija, sulošta 
del studentijos aidų. Teis
mas paklusniai išpildė rek
toriaus socialfašisto Čepins- ksmino dainomis visą pikniką 
kio ir fašistinės valdžios 
įsakymą. Be to 
nedrįsdamas viešai parodyti [ gu kada turėj 
studentijai tikrosios studen-[ reikės kimštis ir grūstis, kad 

' ką nors pamatyti, jie Jiuosai 
galės žiūrėti, kas bus veikia
ma ant platformos.

Šiame pikhike labai daug 
svetimtaučių rengiasi daly
vauti ypatingai matyti Požė
los ristynes. Nekurie žmonės 
tiksliai leidžia paskalas, kad 
tik “blofas” esą—Požėlos nebus. 
Mes užtikrihame, kad “Lais-f 
vės” pikhike Požėla risis su 
Tony Lacky, drūtuoliu; Bago- 
čiūs . .su Winers. Brooklyn© 

‘Merginų Sekstetas taipgi dai
nuos.* • 1 4.

Į “Laisvės” pikniką rengiau
si. draugai iš aplinkinių kolo
nijų, o taipgi ir iš tolimesnių* 
Mes manome, kad šiemet dar 
daugiau bus publikos, šiame 
piknike bus pastatyta du ve
žimai vežti publiką nuo gat- 
v e k a r i ų linijos. Visas 
pelnas nuo Vežimų eis politi
niams kaliniams, nes vežimus 
duos naudotis remianti darbi
ninkų judėjimą biznieriai. Va
dinasi, “Laisvės” piknikas da
rys biznį ne kam kitam, bet 
mūsų darbininkiškam judėji
mui. Viši “Laisvės” simpati- 
kai ir rėmėjai turi įtraukti 
kuo daugiausia publikos. Vi
si važiuojanti, tėmykite “Lais
vėje” kelrodį. Apie pikniką 
bus pranešta dar vėliau.

Komisija.

Bet turime prisipažint, 
kad iki šiol mes buvome ap- Drg. K 
leidę Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo reikalus. 
Gyvuojančios lietuvi škos 
kuopos* neparodė reikiamo 
veiklumo ir kai kurios vos 
gyvavo. Šis reikalas ginti 
“Vilnį” ir suareštuotus 
draugus turėtų tuojaus ra
sti nuoširdaus ir energingo 
atsiliepimo visose TDA lie
tuvių kuopose.
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Soči-. bininkai tik juokus dąrė, iš jle- 
. Bet yisgi reikia pa-

Sakėsi jau trys me-j 
Parodos nieko'

Tai taip kalba dar-
Tokių

ALDLD. 11 Kp. Korespl
J. M. Lukas. •

Susitikau vieną airį darbi- 
I ninką. Su juo pasikalbėjus,

stratyviai važiuosimė Į parką. 
Dainų 
bus 
ko, 
Tad 
sais
te jau per daugelį metų.

Tik nepamirškite. Piknikas 
įvyksta 28 dieną rugpjūčio, 
Lietuvių Parke, Waterbury, 
Conn.

įsi-
Li-’

Dienos
svečių iš

Mass. ir kitų 1 
galėsite pasimatyti su vi- 
draugais, kuriuos nematė-

parengime 
New Y or-! I PiUO ---- dllUhb su v V1*

valstijų, j mas korespondencijų, draugai

y Trečiad., Rugpjūčio 24,1932

Jonas Perkūnas

1921 metais per “Laisvę

Rep.

WATERBURY, CONN.

H

Oficieriai, kurie

Paskiaus matosi

S

S

I

5

' d., 
laike

fašistiniai elementai iš Amal- 
gameitų Unijos 54-to, lietuvių 
skyriaus. Įsipiršo jam nauji

tik.
va-

teikėte dar ir beveik šešis šim-l 
tus dolerių del gyvenimo.
dėkuoju.

Iš gilumos,
J. Perkūnas.

savo laiške giria
nupeikia “socialis-j padėjo galvą už proletariato rei

t

4 Jonas Perkūnas gyveno 49 j 
metus, ir didesnę pusę savo 
sveiko amžiaus pašventė dar-; 
biniYkų judėjimui. Jau 1905 
metais Perkūnas buvo pagar
sėjęs lietuvių socialistų ir lais- i 
vamanių rateliuose, kaipo ga
bus diskusantas ir kalbėtojas. *

Ypač žymėtina yra J. Per- J 
kūno tarptautiškumas. Kuo-: 
met Lietuvių Socialistų Sąjun

ga tebuvo, taip sakant “tauti-l 
nė respublika”, Perkūnas jau ' 
tiesioginĮai darbavosi Ameri
kos Socialistų Partijoje ir vi-' 
suomet stojo už Liet. Socialis
tų Sąjungos organišką susivie-, 

^rijimą su Partija.
Jungtinėms Valstijoms įsi- 

vėlus į pasaulinį karą, ilgai-! 
niui išsivystė Soc. Partijoj kai-1 
rysis sparnas, iš kurio paskui, 
gimė Amerikos Komunistų; 
Partija.

Perkūnas jau sirgdamas ir 
vos bepaeidamas dalyvavo, j 
nors kaipo svečias, pirmame 
Lietuvių Komunistų Sąjungos gailisi, kad nebuvo čia daugiau 
suvažiavime Labor Lyceum' socialistų kalbėtoju. 
Brooklyne. Su komunistine 
sriove jis sutiko, tik sakė, kad 
daugiau turėtų būt svarbos 
dedama industriniam unijiz- 
mui. O ir pirmiau, kaipo So-, 
cialistų Sąjungos narys, jis bu
vo linkęs į Pasaulio Darbinin
kų Industrinę Uniją (I.W.W.), 
kuri anais laikais vedė eilę 
svarbių streikinių kovų, ir 
toliaus išsigimė, kuomet jos 
dovybė tapo socialfašistine. 
, Komunistiniam judėjimui 
sitveriant, Perkūnas jau

tino prie Perkūno ir prašė jo, 
kad paaiškintų apie ‘šventaku- 
prius, špitolnirikus’ ir kt. . . . 
susirinkusieji apsiautė Perkū
ną aplinkui, ir pirmutinis žai
bas dalytėje Perkūno sprandą 
taip, kad' net jo akiniai nuo 
nosies nukrito ir pats Perkū
nas susmuko ant grindų,—ir 
kaip pradės visi kojomis spar
dyti, k^ip ‘football,’ po salę 
valkioti....... Vėliaus vienas,
pasigailėjęs, Perkūną pakėlė 
nuo grindų ir norėjo per du
ris išleisti, bet iš pasalios kaip 
kirto gelbėtojui per ranką sų 
kokiu ten Įnagiu, kad net Per
kūnas iš rankų iškrito. Ir vėl; 
pradėta kojomis .spardyti, ir 
galų gale paleista laiptais že- • 
myn—kaip obuolys nusirito. 
Vėliaus sugrįžta atgal Į svetai
nę ir pradėta savus cicilikus 
šveisti taip pat, kaip ir Per
kūną. Policija, sakoma, buvu
si šaukta net tris kartus, bet 
neatėjusi.”
“Lietuvos” korespondentas tik

LAISVĖ Puslapis trečias

tuos pinigus pasisavint. “F 
alistų” laikraščiai mėgino išpū-' gionierių.
sti iš to didžiausią prieš “Lais--sakyti, kad šita paroda, ‘ tai; 
vę” skandalą, bet tas jiems ne-j karui bandymai ir pl’isirengi-■

DLD. 11 kp. suširįinkime 
rašė vienas haūjas inarys.

. . ko išrinkta ątstoyai į žiburėlio (
jisai išsireiškė,_ kad nepritaria ,X)raugįjėlę ateinančiam sezo-'

I nui. Kadangi 24 d.iliepoš at- 
; sibuvo Aido Choro piknikas, 
tai susirinkimas negalėjo tęs- 

dai bininkų Į jigaj. Todėl nominacijų ' 
blankos nominavimui ALDLD.
Centro Kom. 1933 m., likos at-] 
įdėtos sekančiam susirinkimui,'' 

j kuris įvyks 28 d. rugpjūčio, 
j 29 Endicott St., kaip 10:80 iš 
j ryto. I i ■ ' . !

Visi nariai dalyvaukite, yra,

vyko.
Su “Keleivyje” išspausdintu 

manifestu, kurį Perkūno vardu' 
paskelbė lokalo komisija, nuėjo' 
pas Perkūną pradžioj. 1928 me
tų drg. O. Ramanauskienė jš|Paro^ai- 
Minersvillės, drg. O. Debsienė Lii be darbo, 
iš Brooklyno ir darb. Trepkus, neduos, 
dabar gyvenantis Lindene, N.J. bininkai. 

jau yra gana daug..

Berlynas. — Išleistas pa-1 žiu maudosi. Bausmė ski- 
•Įtvarkymas bausti visus tuos, į riama 150 markių ($35.00)

AL' kurie be maudymosi' drabu-
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SUBSCRIBE TO THE

Davė pačiam Perkūnui perskai
tyt. Perkurtas nerodė tam pa
reiškimui kokio pritarimo; sa
ko, “ne visai taip; galėjo būt 
ir kitaip; bet kad Paukštys nia- 
nęs nelanko jau trys mėnesiai, 
nors prašau atvažiuot.” Drg. 
Ramanauskienė, kuri tuomet 

i dar'laikėsi baltrušaitinių ekst- 
; ra kairiųjų, taipgi pastebėjo, 
; kad kas “Keleivyje” prirašyta, 
i tai jau perdaug.
i Perkūnas buvo labiausia su- 
! sinervavęs dėl Paukščio nesilan- 
] kymo, o socialfašistiniai meiste- 
i riai jau pasidarbavo, kad tąja 
proga užatakuot komunistinį

BespėkĮ, nepakylamai sergan
tį žmogų jiems pavyko laikinai 
panaudot savo juodai politikai. 
Tačiaus jie nepajėgė išmušt 
Perkūną iš pagrindiniai-revoliu- 
cinio nusistatymo.

Vienam lankytojui drg. C. 
Nečinskui Perkūnas šių metų 
birželio mėnesį, prisiminus apie 
skloką, sakė: “Ar negalėtų susi
taikyt darbininkai po Kom. Par
tijos vadovybe? Komunistų 

i Partija gerai elgiasi. O Prū- 
T° | seika darbininkiškam judėjimui, 

‘ j č*t, nei šis nei tas.”
Kitam lankytojui, dargi da

bartiniam sklokininkui, Perkū- 
Prūseika netei- 

(matyt, mintyj turėda-

Balučio-1
Olšausko organas “Lietuva” pa
geidavo, kad ir kitus būtų pa
našiai “aptaisius” ta girtų fa
natikų gauja.

Perkūnui taip pertrenkė ir 
pažeidė nugarkaulines smege-

i nis, kad pradėjo laipsniškai jį; 
; apimti sąnarių paralyžius. r~ 
sėkmėje jis turėjo keliolika me- į 
tų pirm mirties nepasijudinda
mas išgulėti lovoje.

be-; Keliems metams praėjus po į nas pareiškė: 
bu-'Perkūno sužalojimui, jis rimtai! singas

vo fiziniai sulaužytas žmogus, susirgo, ir jautėsi visų apleis- mas Prūseikos politiką). 
Tą padarė kunigų ir špitolnin- tas. Iki pat paskutinės dienos Per
ku sukurstyti tamsūnai 1914 buvo paleistas atsišaukimas į; kūnas interesavosi Sovietų Są- 
m. gegužės 7 d., Hoosick i plučiąją darbininkų visuomenę! jungos darbais, o viena ameri- 
Falls, N. Y., laike’ Perkūno dėlei Perkūno sušelpimo. Jis t kone lankytoja, sulig jo prašy- 
prakalbų, kaip kad rašė “Lai- 1921 metų “Laisvės” num. 149-1 mo, nuolat jam skaitydavo apie 

korespondentas J. Luo- me rašė ačiuodamas: [tai iš “Moscow News”.
.... t Kada jam siūlydavosi, kuni- 

Neviep pakėlėte viltį ii lyg .gas su igpažinčia, Perkūnas at- 
kad sumažinote nelaimę tiešy-, sakydavo, “ar aš nesu tięk pra- 
jančja savo užuojauta, bet^ su- j ra(ję8 protą, kad permainyt sa- 

; va nuomones.”
Jonas Perkūnas mirė, kaip.re

voliucinio įsitikinimo proleta
ras ir sykiu kaipo auka kleri- 
kališko chuliganizmo.

Šiuo pastaruoju žvilgsniu jis

svės
kis geg. 22 d. numery: i

“Tūli Hoosick Falls fana-( 
tikai tą darbą atliko, kuomet 
Čia Lietuvių Socialistų Sąjun- ( 
gos Tryliktas Rajonas suren-i 
gė prakalbas drg. Perkūnui.

“Vos tik jisai pradėjo kal
bėti, atūžė būrys fanatikų, i 
pusiau girtų vyrų ir puolėsi: 
tiesiog prie kalbėtojaus dras- Jis tame 
k-yt, kaip pasiutę tigrai. Pir- Laisvę ir 

; tus.” Tohaus ėjo Perkūnui ir'kalus, 
daugiau aukų, kurias, galima!

> “Lais-• 
į vės” draugai ir pritarėjai. Per- 
. kūnas buvo parašęs tad ir tęs- • 
j tamentą “Laisvei”, skirdamas' 
jai dalį tų aukų .sumos, kuri lik-į 
tų po jo mirties. |

Ilgoką laiką, gulėdamas Wel-i 
fare Island Ligoninėje, Perku-1 
nas buvo pilnai draugiškuose 
santikiuose su “Laisve”; o jį 
paprastai lankydavo buvęs “Lai
svės” redakcijos narys V. 
Paukštys, dabartinis sklokinin- 
kas. Bet ilgainiui lankymai, 
praretėjo; Perkūnas ėmė skųs
tis kitiems lankytojams, kad jis 
vėl apleidžiamas; kad jis nebe-

miausia kumščiais mušė ir, i \ 
partrenkę ant žemės, ėmė '

■ kojomis spardyt. Keli drau- veik v,sas SU(Fjo 
gai norėjo gelbėt, bet ir jiem;
teko. Ant galo sumuštą! 
draugą tūlas gyvulys žmo- ■ 
gaus pavidale išnešė pro du
ris numest trepais žemyn. 
Drg. Perkūnas nuslinko tre
pais”. ..

< O štai kaip pats Perkūnas pa- 
a pasakojo “Laisvei” apie tą nuo- 

tikį: Aš tik kokias penkias mi
nutes kalbėjau • ir žmonės aty- 
džiausia klausėsi. Prakalbos 
pradžia buvo be jokių užgavi- 
mų. Taip, už kokių penkių mi
nučių įsiveržė svetainėn minia 
įkaušusių bjaurybių, kurių ga
lėjo būt apie 40-50.

Vienas iš jų pirmas prilindo, • 
bet drg. J. Perkūnas jam gra-i

Dainų Diena, Legijonierių 
Konvencija

Veikiausia ne tik čia, bet ir 
kitur, kur legionieriai laiko 
savo suvažiavimus, tai pasižy
mi girtuokliavimu, čia legio
nieriai laikė savo konvenciją 

’' per tris dienas. Bet daugiau- 
. šia juos buvo galima matyti 

girtus gatvėse, žinoma, jei 
darbininkai laiko konvenciją, 
tai policija juos varžo iš visų 

gali"Paukščio nei ..be‘.k°n].et.^ip1
mėnesius nrisiprašyt, kad jį ap
lankytų. Tuo ligonies. nusimi- 

žiai atsakė, jog čia bus kalba-1 aPU pasinaudojo social- 
ina apie darbininkų vargus. Tas 
lyg pradėjo trauktis, bet įšėlu
si fanatikų minia, kaip siena, 
griuvo ant kalbėtojo.

a Po kelių dienų tie patys fana
tikai baisiai sumulė, sukruvino 

vietinius d^rbūotojus drg. Kazį 
Sparrą ir Antaną Orintą.

Tuometinė Chicagos tautinin
kų “Lietuva”, kurios redakto
rium tada buvo B. K. Balutis, 
dabartinis prezidento Smetonos 
ambasadorius Amerikai, išspau
sdino numeryje 21-mame, 1914 
m., savo bendradarbio šiaulio 
korespondenciją, p r i t a riančią 
J^kodašimčiams: 

f .Trumville svetainėj pasi
rodė Pėrkūnas ir pradėjo savo 
kalbą apie Chinus ir Japoni
ją...... buvo labai daug susi
rinkusių, bet jau neužsilaikė 
ramiai: kojdTYiis trypė, švilpė, 
dainavo ir šūkavo: Perkūne, 
nemeluok!.... Vienas prisiar-

mi Amerikos “patriotai” (fa- ] 
šistai) laiko savo suvažiavimą 
ir kelia orgijas, tai jiems nie- • 
ko nesako nei policija, nei i 
valdžia.

Paskutinę-dieną jiė laikė 
prieteliai”, kurie pirmiaus be- savQ parodą . šiai parodai 

.buvo sutrauktos visos karinės 
jėgos. Kareiviai maršavo gat-i 
vėmis, orlaiviai lekiojo viršum

veik neprisidėjo prie P. li
kimo palengvinimo. Jie prL 
švokštė Perkūnui visokių nesą
monių prieš “Laisvę.” Ir pini-1 rnies^°- 
gus, kuriuos Perkūnas buvo sa- Į Bet ir čia galima įmatyti 
vo noru pavedęs kaipo paskolą skirtumas tarpe tų, kurie yra 
darbininkų bendrovei, Valdan- tikri kapitalistų klasės rėmė- 
čiai “L-vės” namą, jis ištraukia jai ir darbininkų,' kurie tik 
iš darbininkų namo globos ir apmulkinti.
perveda į Žinybą minimo siuvę- ištiesų tarnauja savo klasei ir 
jų unijos lokalo Brotylyne. O iš to daro gyvenimą, tai eina 
Čia vis tarpininkauja prieško- sau krūtines atstatę, kaip ko
munistinių ylų komisija, koman-jki dykūnai.
duojama vėjo botago Kalpoko. | darbininkai, kurie tik apgauti, 
Pirmesnieji pinigų globotojai 
mielu noru iki paskutinio cen
to pervedė pinigus, kam Perkū
nas sakė juos pervesti.

Tačiaus “Laisvės” priešams 
to neužteko. Jie sudiktavo Per
kūnui pareiškimą su inkrimina
vimu, būk “Laisvė” norėjus

(Central Revolutionary, Cultural Organ in English)

Dainų Dienos Žinios
Jau gauta pranešimai iš vi

sų miestų, kad draugai prisi
rengę dalyvauti šiame pikni-! 
ke. Visi Connecticut valsti-! 
jos chorai 12 vai. dieną suva
žiuos Į Waterbury. 774 Bank ir daugiau sVarbių dalykų ap 
St. Paskiaus iš čia visi demon- tarti-.

negalima pakęsti. Vaizduoki- 
tės, (Susirinkimas Įvyko 24 d. 
liepos, o rugpjūčio 23 d. re
dakcija gauna korespondenci
ją. Net Special Delivery rei
kia' siųsti, kad tilptų prieš kitą 
susirinkimą. Visai iš pačių šak
nų nakinkite šią padėtį.

ANTI-WAR ISSUE (August) : An Eye-Witness Ac
count of; the(BEF| by; Felix Morrow - The Soul of 
New RiissiA, by ’įMofesaye J. 01gin; -Toward a 
Proletarian Novel, by V. J. Jerome; Literary 
Class-War, by Philip Rahv; Fire, Sermon, by S. 
Funarof. ‘ Two Short Stories by Myia Page and 
J. S. Allęn depictįng the class struggle in the 
Šouth, and

SHERWOOD ANDERSON’S—“A WRITER’S NOTES”
Cartoons by Biirck, Klein, Soglov, Quirt, Kruckman 

' and pthers. ; Book reviews and Other features.
WORKER’S STRUGGLES. MARXIST LITERARY

THEORY AND ANALYSIS
THE INTELLECTUALS COMING OVER TO US

’ 15c. a copy, $1.50 a year. Special rates on bundles
- of 5 or more

“LAISVES” NAUDAI PIKNIKAS
PHILADELPHIJOS APIELINKEJE

Nedėlioję, 4 Rugsejo=Sept., 1932
■ 1 I'll'

RENGIA PHILADĘLPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILA.
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Sietyno Choras iš Newark, N. J., Yra Pakviestas Dainuoti šiame Piknike
I ! J ' i ‘ z I ' į ' ’ • • Į f • ■

Dainuos Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., .Vadovaujamas B. šaknaites, ir Philadelphijos Lyros 
Choras, vadovaujamas J. Jurčikonio. Taipgi dainuos pagarsėjęs BrooHyno Merginų Sekstetas.

GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
KAROLIS POŽĖLA risis su TONY LACKY; JONAS BAGOČIUS risis su DANY WINERS; 

> JACK BROWN kumščiuosis su GEO. JANSON. . .
Pradžia 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Nakties.

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

' a

kiti gal badauja, bet eina su 
legionieriais. Vargas jų veide 
galima matyti. Eiliniai karei
viai didžiumoj tarnauja tik už 
pragyvenimą.

Darbininkai, kurie buvo ša
ligatviais, matėsi, nelabai pri
tarė tokiai parodai. Kiti dar-

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

Su automobiliais Važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš Čia važiuokite tiesiai apie 
mylę ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokit keliu Nd. 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.
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Perspėjimas Kanados Lietuviams Darbininkams
------ . ro nežada valdžiai. Ypatingai 

• buržuazijai lieka 
paskutinėse savaitėse greitas 

) augi
mas, kuriam vadovauja komu
nistai. Antifašistiniame judėji
me dalyvauja komunistiniai, 
socialdemokratiniai ir šiaip ne
organizuoti darbininkai. Bur
žuazija skubi įvest atvirą fašis
tinę diktatūrą. Buržuazijos vir
šūnės provokuoja pilietinį ka- 

Buržuazija nori iššaukt 
darbininkų klasę į ginkluotus 
mūšius būtent dabar, kuomet 
Vokietijos proletariato jėgos 
dar nepakankamai mobilizuo
tos. Buržuazija nori sutriuš
kint darbininkų klasės revoliu
cinį avangardą.

Vokietijos darbininkai reiš
kia nepaprastą discipliną. Ne
pasiduodamas fašistų provoka
cijoms proletariatas visomis iš
galėmis gina savo revoliucines 
organizacijas nuo fašistinių 
banditų.

i Ypatingai charakteringa tai, 
kad fašistai puolė net socialde-1 bininkų 
mokratų darbininkus, kurie nar
siai gynėsi nuo fašistų, o so- 
cial-demokratine policija padė
jo fašistams. Buržuazija nori 
išvystyti pilietinį karą ir at
sakomybę už jį užmest komu
nistams. Ji veikiausiai, mėgins 
panaudoti liepos m. 17 ir 18 ;■ 
dienos įvykius tam, kad paaš- j 

'trinti savo diktatūrą. Ji,»vei-: 
kiaušiai pagreitins šturminių 
būrių įjungimą į valstybės apa
ratą. Ji nepasitiki liepos 31 
dienos rinkimams ir mėgina su
daryt tokią padėtį, kad dar iki 
rinkimų paskelbti šalyje ap- 

Montreale, gulos stovį ir suvyt kompartiją 
Vieningas frontas vi

sų darbininkų, komunistams va-1 
dovaujant, dar labiau išaugs ir 
sustiprės.
SSSR Centralinio Pildomojo 

Komiteto Prezidiumo Nuta
rimas apie Sutarties su 
Latvija Ratifikavimą

SSSR Centralinio Pildomojo 
Komiteto prezidiumas nutarė: 

Padarytą Rygoje 1932 m. va
sario 5 d. tarp SSSR ir Latvi- rumruuuc- . .

kulkosvai- J0S su^ar^l ir susitarimo proce
dūros konvenciją, sudarytą tarp I 

' ' SSSR ir Latvijos Rygoje 1932 
Ypatingai žiauriai siautė na-I m. birželio 18 d. ratifikuoti.

SSSR Centralinio Pildomojo 
jie komiteto pirmininkas,

M. Kalinimas.
SSSR Centralinio Pildomojo 

Vie- j Komiteto einąs sekretoriaus pa-

Ekonominio krizio audra ne- gerais nuošimčiais, ir dar ap- pavojingas 
aplenkia ir Kanados, 
įvairių dirbtuvių užsidarinėja.
Tūkstančius darbininkų išmeta ? tis apie miestus 
gatvėn, kurių jau šiandien l£a-' farmerių, kaip jie sunkiai ver- 
nadoj priskaitoma apie 750,- čiasi; tai dar jie 
000 bedarbių.

Ta milžiniška bedarbių mi-ida betarpiai vartotojams, gau- 
nia, iki šiol ‘ ramiai pusbadžia-, darni geresnį atlyginimą. O ' 
vus, pradeda suprasti, kas tolimesnės provincijos dalyse j 
juos nustūmė į baisų skurdą,: gyvenanti farmeriai turi pra- 
ir kad vien tik organizuotai. duoti ūkio produktus kompa- 
kovodami prieš Bennett’o val-jnijoms, kurios pusdykiai supir- 
džios badavimo biudžetą te-'kinčja. Ir zkuomet nebepa- 
suras išeitį. ( j jėgia užsimokėti mokesčių, to-

’ Kanados valdžia, matydama į kie farmeriai būna licituojami, 
tokį bedarbių bruzdėjimą, šėl 
sta; bet nuolatiniai 
terorizavimas ir deportacijos 
nenugązdina alkanų minių.

-Todėl buržuazinė valdžia 
sumanė kitokiu būdu išdrasky
ti bedarbių minias, kad nepri- 
spirtų ją prie “sienos.” Tai be
darbiais apgyvendinti Kana
dos tyrlaukius. Duoda “far
mas” po 140 akrų ir žada 
$600, kaipo paskolą, taipgi ar
klį ir karvę. Bet minėtų pini
gų teduoda tik $200, o liku
sius duos, kaip jau būsi tikras 
farmerys, apžiūrėjus specialei 
komisijai, laikotarpyj trijų me
tų: jei 
kalinga 
suteiks.

Kaip 
keletas lietuvių darbininkų yra 
užsiregistravę k o 1 onizacijos 
ofise gavimui “farmų.”

Draugai darbininkai! 
tokių farmų, kur valdžia 
da, kaip tai šiaurinėse 
bec arba Ontario provincijų 
dalyse, vien klimato atžvilgiu Toronte, Winnipege ar kituose į palėpę.

Šimtai kraus įvairių mokesčių našta.
Prisižiūrėkime, kokia pade-' antifašistinio judėjimo 

gyvenančių; i .

savo ūkio 
produktus tankiausiai parduo-

( Ateinantieji liepos 31 dieną|DraugasLiroynutestas20die- 
1 rinkimai į parlamentą nieko ge-j nų į -kalėjimą. Kiti penki 

’ draugai nuteisti po 10 dol. pa- 
simokėti. Rusak, Croll, Figu- 
edo, Soroduk ir Farrello—šie 

,draugai nuteisti todėl, kad 
jie bandė kalbėti 1 d. rugpjūčio.

Tai reiškia, kad darbinin
kai kapitalistinėse dalyse negali 
nėi pasijudinti. O visi kalba 
apie “demokratiją” ir “laisvę” 
Amerikoj.
bet tik kapitalistams 
įlinkus išnaudoti.

tai pasakė jiems, kad kompa
nija mokės tuomet, kuomet’ 
parduos audeklus. Sako, jei 
norite, tai dirbkite tokiomis! - 
sąlygomis.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
sų spaudos skaitytojai ir rėmėjai,. be 
jokių atidėliojimų, būkite tame susų 
rihkiml. Kviečia Detroito žinių
Skyriaus

Kortiisija. a
(101-103)•

CLEVELAND, OHJO
LMDS. 24 kuopa rengia iŠvažiavi-1 

mą 4 d. rugpjūčio, Metropolitan 
bininkės , malonėkite nusipirkti tikiė-

WORCESTER, MASS.
I Lietuvių už Komunistų Partijos 
' Kandidatus Balsuotojų Kliubo susi
rinkimas įvyks 26 d. rugpj., 7:30 vai. 
vakare, 29 Endicott St. Visi Kliubo 
nariai, Draugijų atstovai ir visi pri
tarėjai, piliečiai ir nepiliečiai, malo- tus j§ anksto. Kaina 25c gąųiūtįe ir

Taip, čia yra laisvė, 
darbi-

ir

ras komisija, kad rei- 
paskola, tai tuomet

girdėti, Montreale ir

Tąip išeis ir su tomis far- 
areštai,‘ momis, kurias gausite, kad dir- 

: bus keletą mėtų, sveikatą pra- 
1 radus, reikės išeiti pačiam, ar 
j ba valdžios per prievartą bū
site išmesti .

Jeigu kurie manote, kad 
buržuazinė valdžia teikia ma
lonę, bedarbiams duodama 
farmas, tai labai klystate. Ko
dėl neduoda Saskatchewan ar 
Manitoba provincijose, kur yra 
neapmatomi akimis derlingos 
žemės laukai ir klimatas pa
lankus? Tuos derlingos že
mės laukus turi pasigrobę An
glijos princai ir kiti kapitalis
tai, kurie tos žemės nedirba. 
O mus grūda į uolynus ir gi
rias, kur po 100 mylių tolumo 
iki arčiausio miesčiuko arba 
panašesnio kelio. Mes, lietu
viai darbininkai, neturime duo
tis suvilioti buržuazijos agen
tų grąžais pažadais. Nesira- 
šykime ir neimkime mums duo-:

Ant 
duo
Que- damų jų farmų.

Kur tik esam,

nepakeliamos gyvenimo saly- miestuose, privalome organi- 
gos; beveik ištisus vasaros mė- zuotis j Bedarbių Tarybas ir 
nesiūs būna didžiausios šalnos, ■ sykiu bendrai su kitų tautų be- 
taip, kad augmenys sušąlą. : darbiais kovoti už tuojautinę 

Be to, po trijų metų reikės, socialę apdraudą bedarbėj.
valdžiai grąžinti paskolą su • Uosis.

POLITINES ŽINIOS
Kruvinasis Sekmadienis , Pasirodė policijos broniruotie- 
■ Vokietijoj; Mūšiai i B automobiliai su 1----------
• Hamburge idžiais'
Sekmadienį, liepos 17 d. . ---- --- --- —

Hamburge įvyko kruvini susi- cional-socialistai ir policija Ad- 
rėmirnai tarp nacional- socialis-1 lerštrase gatvėje, čionai 
tų ir revoliucinių darbininkų, areštavo ir vedė augštyn iškel- 
Nacional-socialistai organizavo 
šlezvig-Holšteino šturminių bū
rių demonstraciją, kurioje da
lyvavo iki 5,000 šturmininkų. 
Demonstrantus saugojo social
demokratinė policija, kuri dar 
prieš demonstraciją išvaikė iš 
gatvių darbininkus. Nacional
socialistai laisvai žygiavo darbi-

\ ninku kvartalų link.

tomis rankomis tuos darbinin
kus, kurie išdrįso gintis.
nas nacional-socialistas sumušė 
73 metų darbininką. Social-fa- 
šistai šaudė į darbininkų lan
gus. Policija visur organizuo
tai padėjo nacional-socialistams. 
Ji tik del akių apdūmimo kai 
kuriose vietose pavartojo dujų 

i bombas. Rezultate buvo daug 
Daėję iki Altono rubežiaus,; užmušta ir sužeista. Didžioji 

nacionai-sociahstai įsiveržė į ! Hamburgo ligoninė dirbo kaip 
kvartalus išpuoštus raudonomis; ]ęaro lauko ligoninė. Iki vėly- 
v6hayom.s ir transparantais. | bos nakties i5 w be 

fcionais prasidėjo fašistines i, .. x_ .
provokacijos, užpuolimai ant I traukl° neše >. 11«0",.n<es ?u“ls: 

Idarbininkų ir muštynės, kurios ItU0Slll®» čionai pat jiems dare 
priminė tikrą baudžiamąją . operacijas ir perrišimus, 
('ekspediciją. Iš fašistų eilių pa- Į 
sigirdo choru šaukiami šūkiai: 1 
“Muškite raudonuosius/šunis 1 
Darbininkai atsakė: 
šizfnas!”'

Tuomet akyvaiždoje policijos konfiskavo tos dienos specialiai |

reigas,

čia jau pasibaigė 
triukšmavimas legionierių 
rie čia laikė suvažiavimą, 
kėlė triukšmus per tris dienas, rių ir ,dalykai taisosi. 
Kiti net naktimis pusnuogiaii 
maršavo. Bet policija nieko 
jiems nesakė.

žinoma, jei kas būtų dali
nęs lapelius, tai toji policija 
būtų griebus ir areštavus. 
Taip jinai dare 1 dieną rug-j 
pjūčio, kuomet darbininkai 
norėjo laikyti masinį mitingą, i

Miesto majoras mažina dar-
pašelpas,bedarbių

4
LDSA 8 kuopa jau galuti

nai susitvarkė. Taipgi gauta 
4 naujos narės. Dar visai ne
senai sklokininkai rėkė, kad 
šita kuopa jau buvo mirusi. 
Jie rašė per savo “Klampy
nę,” kad bimbiniai ir šoloms-

• kiniai nori kuopą numarinti.
į Bet pasirodė kaip tik atbulai.1 bus "sekmadienį, HM? rugpjūčio, 10Nottingham. Važiuokite iki galo lai

tas Jie patys norėjo, kad kuopa vai ryte, Lietuvių Kliube, 339 E. 4th nes. Po tiesiai paėję, rasit Notting-<
ku- būtų numarinta, bet nepasise- ’ St. Draugai, ateikite visi į laiką, kam ir eikit Euclid. Skersai perėję,
Jie kė. Kuopa gauna naujų na-!nes turime daug visokių naujų reika-.tuoj rasite parką.

' lų, kurie reikės aptarti ir bus nomi- 
I navimas Centro naujos valdybos.
j Yra pradėta organizuoti Amerikos 
i Lietuvių Darbininkų Susivienijimo
' kuopa, turėsime j*-'- ’ 
siveskite ir naujų narių.

Sekr. P. Kašarauskas. (šaukti šį susirinkimą laiškais ar > 
(101-102) i virutemis, jis įvyks penktadienį, (26

.rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, 79 Jację- 
j son St. Visi nariai ir narės pribū-

Nedėlioje, 28 rugpjūčio,' kite į laiką, nes turime aptarti rei- ,
M. Budniko sode-farmoj, 1911 Edgę-. kalus abiejų kuopų. Taipgi nusiimsi-

Brokline, Pa. Rengia įe knygas u£ šiuos .metus. Bus ir

bet duoda pinigus nereikalin- ^slU
giems dalykams, 
tikti legionierius,

Kad pasi- 
tai miesto

Rugpjūčio 28 dieną bus di-Į 
džiausiąs piknikas rinkimų 
kampanijos parėmimui. Visi 
darbininkai turi dalyvauti šia
me piknike, nes tai bus para- 

: ma, kad draugai William Z. 
! Fosteris ir James Fordas gau- 
■ tų daugiau balsų šiuose rinki- 

L' muose.
Piknike bus įvairių sporto 

i ir dainuos Liaudies 
Choras. Piknikas įvyks Ma
ple Parke. Į pikniką galima

gaspadorius paskyrė $20,0001 v.a^u0^ basais nuo busų sto-j

nėkite dalyvauti šiame susirinkime
Kliubo Sekr. V. N.

CHESTER, PA.
ALDLD. 30 kuopos susfcinkimas i

pietus, kuriuos pagamins ten pat ant 
vietos. Likęs pelnas bus skiriamas 

Į darbininkiškiems reikalams.
KELRODIS: Paimkite karą iki

NEWARK, N. J.,
ALDLD. 5, Tarpt. Darb. Pagelbos

išrinkti valdybą. At- (WIR.) 19 kuopų narių atydai: ' Pra- 
jų narių. eitame susirinkime tapo nutarti

PITTSBURGH, PA.
Piknikas.

brook Ave.,
Kompartijos penkto distrikto Lietu- daugiau svarbių reikalų, 
vių Biuras, ALDLD. 4-tas Apskritys, !
APLA. 2-ras Apskritys ir LDS. Ap
skritys. Kviečia visus narius šių or- I 
ganizacijų atkreipti atydą į šį paren- i 
girną ir skaitlingai dalyvauti, šis; 
piknikas rengiamas parėmimui dar-; 
bininkų kandidatų šiuose rinkimuose. ' 
Bus programa, muzika, šokiai. ]

Sekr. G. A. Jamison.,, 
(100-102)

PHILADELPHIA, PA. 
Masinis Išvažiavimas

Philadelphijos visos darbininkiškos 
Bus organizacijos rengia išvažiavimą T. 

Budriko Darb- Apsigynimo naudai, 28 d. rug- 
|Ovue, bus nauju ir skanių obuolių. PJūčio’ Burihoime Park. Visi drau- 
i įžanga tiktai 15c., tiems, kurie ne- &ai Pasistengkite įtraukti kuo dau- 
■ dirba ir negali ir tiek užsimokėti,1 giausiai publikos, nes TDA labai rei- 
į veltui. kalinga parama: daug politinių kali-

Kviečia Visus Bendras Kom. i nių kenčia kalėjimuose, daug areš- 
(101-102) tuotų per visą šalį, kurie laukia teis

mų. Klasių kova didėja tr bile die
ną mes patys galime susilaukti tos 

Oras atvėsta, kar-

gatvių išpuošimui. Itles- 285 Eln' čla yra lr
Bedarbiai, kurie gavo po 6'Komunistų Partijos _____ ________ __  _

dol. pašelpos, tai dabar jau Tadvls1’ kurje.’n0«te.vazluotl į gerų užkandžių ir gėrimų. Burlholme Park
gauna tik po 4 dol. Darbiniu- U Pikniką, susirinkite šioje vie-Įsode, bus nauju ir skanių obuolių. Pjuc10»_ ® ™ i
kai turi reikalauti, kad jieml^°Je* 
būtų mokama pašelpa. Rei
kia p r o t e s t u o ti prieš tokį ....
miesto majoro pinigų mėty
mą.

Reikalaukime, kad mokėtų 
tiek, kaip kad mokėjo.

raštine.

Lawrencio Jurgis.

PAVOGĖ $14,000
CIGARŲ VERTĖS

ELIZABETH, N
DETROIT, MICH.

Rugpj. 31 d., seredoj, 7:30 vai. pačios padėties.
j PenklŲ tonų trokas General . vakare, Lietuvių svetainėje, 25 "Vy. feris tik vienas davažiuoti. Ant šio

Kai kurios šio miesto dirb- 
| tuvės jau pradėjo dirbti, bet 
nori, kad darbininkai dirbtų 
už dyką, i Darbininkai išdirbo 
po keturias naktis, mokėti ga
vo tik po 23. centus. Kuomet 
darbininkai nuėjo į raštihę, 
___________ -- ----- -------------i ; '-------- U---  ._---------- i <-----------------t •----- E

fi

. ----------------------j    -T ~ ------------V - 7  ’y* |

CiPčir C() kuris vožė ciffa- i Vemor Highway įvyks labai svar- į išvažiavimo bus sutvertas preziden- 
° .v • i -r bus mūsų spaudos klausimu susirinrus is New Brunswick, N.|kimaa kllr buB ankalhama netr„it, 

J., Į New Yorką, tapo atim 
tas per plėšikus. Abu Vežė- ■ pagerinti, 
jai prhšalinti, o trokag su 
$14,000 vertės cigarų nuva
žiavo.

x __ ‘ __ __ ‘ ‘ i-■ tinių rinkimų kliubas ir bus apkalba-
' kimas, kur bus apkalbama Detroito ma visa tvarka “Laisvės” pikniko. 
I žinių skyrius, jo trukumai ir kaip Dalyvaukite kuo skaitlingiausiai. Ka

lius renkama korespon- ! rą imkite No. 50 ir persimainykime 
' dentų grupė. Bus perorganizuota ant 26; galit važiuoti subway ir pą- 
j skyriaus komisija ir bus išnešta pro- imkit karą No. 26 ant Erie. Ave. 
i testo rezoliucija prieš užpuolikus ant 
dienraščio “Vilnies.” Taigi visi mū-'

-------------------------- ,--------------- t—į—f---------- I------------ ~r

Komisija.
104)(100-

r j . f < .
1 ■ -i —i, i ii
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LAISVES* NAUDAI PIKNIKAS
WILKES-BABRE Ir SCRANTON APIEUNKEJE

RENGIA LIE?. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 12 APSKRITYS
Medvedevas.

Maskva, Kremlius, 1932 m., 
liepos 11 d.
Nepuolimo Sutarties Tarp 

vŠSSR ir Suomijos Ratifika
vimas

SSSR Centralinio Pildomojo 
Komiteto prezidiumas nutaria:

Sutartį 1932 m. sausio 21 d. 
Gelsininkuose apie nepuolimą 
ir taikų konfliktų tarp SSSR ir 
Suomijos išrišimą, ir konven
ciją apie susitarimo procedūrą, 
padarytą tarp SSSR ir Suomi
jos Gelsininkuose 1932 m. ba
landžio 22 d., ratifikuoti.

SSSR Centralinio Pild. Komi
teto Pirmininkas i

M. Kalininas. ! 
. r_____  ____ r________  I Einąs SSSR Centralinio Pil- i

iš nacional-socialistų eilią išsi- j išleistą komuniętų laikraštį -domojo Komiteto sekretoriaus: 
'"*■*’ Folksceitung”.' pareigas

? i : M. Medvedevas.
Maskva, Kremlius, 
1932 m., liepos 11 d.

Nafta Baikale
Irkuckas, liepos 13 d. Spėji

mas apie naftos šaltinius Bai
kale pasitvirtino, šiomis dieno
mis Baikalo pakraštyj iš grę
žiamo plyšio 162 metrų gilu
mo ištryško stiprus nąftos fon
tanas.

Gręžimai tęsiami toliau.

Nedčiioj, 28 Rugpjučio=Aug., 1932

O—O—O
Liepos 18 d. Hamburgo gat- 

1 vėmis be pertraukos važinėjo 
Šalin fą- policijos broniruoti automobi 

liai su kulkosvaidžiais. Policija1

veržė grupė fašistu ir užpuolė “Liarn b urger 
darbininkus. Pasigirdo koman- Areštuota visa eilė komunistų, i 
da: “šaukite į raudonuosius su- Areštai prasidėjo dar 17 liepos? 
nis!” Fašistai ėmė šaudyti į; vakare, iš viso areštuota jau du ! 
atskirus darbininkus. Policijos pnmtai žmdnių; kuo ne visi areš- 
akyvaizdoje darė kratas, gau
dė it mušė darbininkus ir dar
bininkes. _________ ___ ___
jau organizavo apsigynimą. 
Kleine-Fraichait gatvėje darbi
ninkai greitai padarė barikadas 
iš akmenų ir iš trijų apverstų 

«ratų. Kitoje vietoje apvertė 
tramvajaus vagoną, igriovė gat
vės grindinį ir narsiai ganėsi 
nuo fašistų. Prasidėjo šaudy- 
masis. Grosse Berkštrase gatvė
je darbininkai nepraleido na
cionalsocialistų būrių. Polici
ja pilnai palaikė nacional so
cialistus ir žiauriai elgėsi su 
darbininkais. Ginkluoti kara- 
nai$ ir automatiniais šautuvais 
policininkai zalpais šaudė f<dar- 
binfnkus ir atakavo barikadas.

tuotieji revoliuciniai darbinin
kai. Panašių susirėmimų buvo 

Darbininkai tuč tuo- 1 ir kituose Vokietijos miestuose.
Kruvini susirėmimai tarp .fa
šistų ir darbininkų įvyko Na- 
ungofe, netoli Leipcigo. Tenai 
sunkiai sužeista 4 darbininkai ir 
lengvai sužeista 10 darbininkų. 
Frislande sužeista 4 darbinin
kai, Hannovere 2, Chemnice 
sunkiai sužeisti du darbininkai. 
Panašių susirėmimų dar buvo 
Barmene, Gladbachreite, Rem- 
šeide, Bochume ir visoje eilėje 
kitų miestų.

Liepos 17 ir 18 dienos įvy
kiai Hamburge, Altone. ir kituo
se miestuose rodo, kad padėtis 
Vokietijoje pasibarė labai į- 
tempta. v .

LAWRENCE, MASS
Apie Viską Po Biskį ,

Draugai, kurie buvo areš
tuoti 1 dieną rugpjūčio, jau 
nuteisti. Draugas J. Baliam 
nūteistąs pasim'pkėti $5J)0 
(?—Red.). (Jisai padavė ape
liaciją ;’į - * ahgšt^snį teismą.

M

?$$$

;• ’ u l

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

Šis piknikas turi būt didžiausias lietuvių darbininkų piknikas Wilkes-Barre apielinkėje.

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

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

BUS GEky KALBĖTOJŲ Iš BROOKLYN, N. Y. IR KITŲ MIESTŲ
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Išjarpt. Darb. Apsigy
nimo New Yorko Dis-I 

trikto Konvencijos

.. ................    —.......    , , - ----------- m--...... .......— ------------------------------ -- ---- --  

pardavinėti po 5 centus, nes susitikti visokių žmonių, bet nu, kad mes.šitą progą išnau-!
su 10 centų už kopiją sunku mažai kurie atsisako pasirašy- dokime iki dugnui. | _
pasiekti mases, kurios yra pri-'ti, jei tjk jau kl|14s pasil.ašęs' Krosnos Dzūkas. s„?s,SJ,°.„l“gystes ™ y 03 “ ra‘ I AYe
spaustos šios baisios bedarbės v , ...
ir todėl darosi nuostoliai. i —

Parašalinti visas Tarptauti-, nus> 
nio Darbininkų Apsigynimoj 
sekcijų bei kuopų valdybas, į rie išdidžiai pašišako, kad 
kurios pasirodytų neveiklios.

Išrinkti po du delegatu nuo 
kuopos, kurie įeitų į Weinstein 
apgynimo komitetą, 
teto darbuotė bus 
per sekcijas.

Kiekvienoj kuopoj 
kalinių komitetus ir kalinių 
fondus, kurie rūpintųsi susira
šinėti su įkalintais ir priduotų 
jiems

praktiškame veiki-'
1 ! ir t.t.

man, S. Weinsteinui, Kubos 
kovotojams prieš Amerikos im
perializmą ir kitiems 
niams kaliniams.

politi

kai pToliau sekė raportai 
i nuo distrikto, taip ir nuo kuo- 
i pų ir visur girdėta didelis pa- 
į peikimas už apsileidimą, kaip 
| organizavime naujų kp., taip 
i neveikime senose, ypač klausi-, 

•rjme jaunuolių, moterų, i^egrų 
i abelnai darbiniu, draugijų 

i įtraukimo į Tarptautinį Dar- 
i bininkų Apsigynimą. Tas už
davinys atrodė lyg paliktas ir 
užmirštas i 

me. .

Užtinkam tokių žmonių, ku-1 
jis i 

nu 
re

demokratas; kada žmogui 
rodai, kad demokratų ar

Mother Mooney Atvyks 
ta j New Britain?

Konvencija įvyko Manhat-I 
tan Lyceum, New Yorke.

šeštadienį konvencija atsi 
jgjarė 3 vai. po pietų.

Po išrinkimo komisijų ir į " 
prezidiumo paaiškėjo, kad de-1 ei 
legatų randasi virš 400 nuo: 
TDA., IWO., unijų ir kt., ku
rie atstovavo 49,050 narių. 
r Bet sekmadienį delegatų te-j 
atsilankė 223 nuo 162 kuopų, j 
su 19,050 narių, kas parodo, 
kad viešpatauja didelio apsi-Į trikto stovis blogas—virš $7,-. 
leidimas. Pavyzdžiui, lietuvių 000 nedatekliaus; $3,000 tuo-: 
N. Yorko distrikte randasi T Į jaus reikalinga Scottsboro jau- 
DA. 8 kuopos, o delegatus pri- nuolių gelbėjimui, 
siuntė tik dvi kuopos. O kur greit reikalinga sukelt 
kitos darbininkiškos organiza-' $10,000. Tos sumos i _ 
cijos? Už tai buvo išneštas į porą mėnesių, tai Tarptau- 
didelis papeikimas, kaip Tarp-'tinis Darbininkų Apsigynimas 
tautinio Darbininkų Apsigyni- būfų visai bespėkis gelbėti mi 
mo kuopoms, taip ir kitoms or- nimus jaunuolius ir kitus. C 
ganizacijoms.

Garbės delegatu vienbalsiai 
išrinktas drg. S. 
kuris dabar randasi Bronx ka
lėjime, neteisingai įkalintas ir 
kaltinamas pirmo 1 a i psnio 
žmogžudystėj. Tai kaip ir 
antra Tom Mooney byla.

Weiflstein,

To komi- 
nurodyta

Nut. Sekr. B. Barkauskas, 255 
Pine St.

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 
ve., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 80

, Detroit, Mich. Y Iždo ‘Globėjas P. Kalnietienė,
. Vincas Palkauckas, 4925 Į144 So Park St., ĮI Iždo Globėjas 

___ __ r 2 0 First St.
j Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 

Maršalka j. Kičeina, 259 Broadway 
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie
no mėli.. L. L. svetainėj, 269-78 

.Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta. vai. vakare.

! i 1 DETROIT, MICH, i -
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio

šaį 1932 'metų. .......... ..
Plrminin. M. Birsenas, 6388 Sparta Į Dayton Št.

Avenue, Detroit, Mich ‘ - —
Vice-pinn. __  L./______ , MVt

Ogden Ave. o Į J. Krakauskas, 300
Nutanm. rast. Ona Gyviute, 7148 Organo Sekr. V.

Mackenzie Ave. parv st
Turtų rast. A. Jekstis, 14G2 June- I t -----

tion Avė.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Ųayton Avė., Eva Vėgėlienė, 7715
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
Ave

NEW BRITAIN, Con.—Vi- 
, šiem gerai žinomo Tom Moo- 

publikonų partijos iki šiol nie-;ney senuke motina, suvirs 84. 
ko gero nedavė darbininkams metų, • atvyksta Į Coiln. valsti- 
ir neduos, tada žmogus ima ir ją su prakalbų maršrutu rug- 

■ pasirašo už Komunistų Parti-: sėjo pradžioje. • Ji pirmiau- 
. Viena šeimy-^siaį sustos New Britainė ir pa

na teko užtikt, kur yra apie i sakys prakalbą.1 Vietinėš 
šeši mažyčiai ir vyras su mo-! darbininkų organizacijos ruo- 
teria. Jau paėmė blanką ra
šytis, bet paklausė kokios par
tijos. Kaip tik pasakiau Ko
munistų, tai jau nesirąšo. Ta- 

kad mudu pasikal- 
Parodžiau Kom. P. 

I 

į programą, ilgiau pasikalbėjus,

Įsteigti | jog ^an(]jja^USt

po dolerį kitą bei parū- 
jiems laikraščiu, knygų

Rengti kuo daugiausia mi- da sakau, 
tingų atvirame ore, orgasnizuo- besime.

‘ ti blokų komitetus ir 1.1. _ .. _ . .
i Kadangi nuo, dabar Daily i tada pasirašė jis ir jo moteris.

Reiškia i Workeryj yra dvi skiltys pa-1 Mat, yra tokių žmonių, kadi 
" virš International Labor Į jie dar nežino, kas yra Komu-

nes\i'kėlus defense (TDA.) reikalams,' nistų Partija.
tat manau, įad neverta dau-tyta baisus 
giau rašyti apie šią konvenci-! tam ir tiki.

i ją. r* .......................... ’ '
Į te Daily Workeryj.

ką tai reikštų kapitalistų kla
sei? Tai 
laimėjimą 
darbininkų 
pralaimėjimą ir 
Amerikoj 
ko sunku mums

Taipgi finansinis TDA. dis-1

reikštu didžiausi i 
kapitalistams; o

klasei—didžiausį 
ant vietos

ir tarptautiniai, iš;
paskui būtų i

šiasi šias prakalbas- tinkamai 
išgarsinti, kad sutraukus kuo* 
didžiausias mases1 darbininkų 
pasiklausyti ‘ Mooney 
kalbos.

motinos

dažino- 
senukė

. Moterų
Pašelpinė, Draugystė Birutė

’MONTELLO. MASS'.'-
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.
Vjce-plrpi. O. Tui’skleng', 79 Vide 8t.
Prdt. raStl T. Zlzen, 673 N. Main St. 
F|n. ~Ra6t. .K. Cferefikiėnė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

,Kases Globėjos:’
V. Baronienė, 9 Ęrpad St.
M. Duobienė, 221 Amen St!
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Lifeopių RaAt. M. Potsus, 184 Ames St.
Maršalka J. Slmamkienė. 88 Vine St.

Visos gyvena Montello. Masė.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTft, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm, K, Yuškš, 325—4th Avė., Mo
line, III. ,. . . • 1

Pirm, pagelb. A. MatuseviČia, 1003— 
25th St., Moline, III.

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė.. E. Moline, Hl.

Prot. sekr J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė.. Moline, UI.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, 111.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St-
& 5th Avė., Moline, TU. , ,

Maršalka J. Kai ri s, 2435—33rd St^
Moline.1 III

Net vietinė spauda, 
jus apie tai, jog toji 
atvyksta į New Britain, taip 
pat žymiai paminėjo jos var
dą ir siekius, delei kurių ji 
maršrutu o j a. 

f

Senukė pasakys prakalbą 
apie savo sūnų, kuris kapita- 

jau

AUŠROS . DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

lJirm. Požkus, 2J1 First St.
Pirm... pag. S. Pinkevičius, 

Clhrk PI.
Iždininkas V. Paulauskas, 

Clark PI.

Jiems persta- 
baubas,” o jie > 

. Oi, čia mums yra ' 
Plačiau apie tai skaityki-: geriausia proga renkant para

šu tais žmonėmis listinės klasės užmačių 
kas yra Komunis- yra per šešiolika metų pū- 

I domas kalėjime už organiza
vimą darbininkų prieš praėju
sį kapitalistinį karą, kuris su
ėdė milioniiies jaunuolių ma
ses.

’i Todėl šios prakalbos turės1 
ii būt nepaprastos prakalbos,( 

bet protestas prieš valdančią-1 
Ją klasę, kuri nepaliuosuoja; 
, Tom Mooney iš kalėjimo. į 

’ j Taįpo pat bus protestuojama i 
I prieš kėsinimąsi nužudyt Scot- 
! tsboro negrus jaunuoli us.
Apie Scottsboro j a u n u o 1 ių ! 
teismo eigą ir jų gelbėjimą į 

‘j nuo mirties, kuriuos gelbsti, 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas, lialbėfe vieiras iš ge-; 
riaus’ių kalbėtojų^—d. >Richard 
B. M dore. • 1 ' v '

. : i Lietuviai ’ ^darbininkai, . gar-i 
sinkite šias pKdkalbas, nors 
įdienos tikrai dar nežinom, 
kad darbininkų masės žinotų,; 
jog prakalbos bus, o kaip tiki 
vieta ir diena bus tikrai žino-' 
ma, tai per spaudą ir atsišau-! 

. kimais galutinai branešim. , j 
Parašu rinkimas nors eina!

neblogai, _.bet kol kas mūs I 
miestui skirtą kvotą neišpil-j 
dėme. Lietuviai šiuo syk pa
sižymėjo pasirašydami ant pe
ticijų, kad padėti Komunistų 
Partiją ant baloto ateinan- 

1 čiuose rinkimuose. Kaip tik 
I parašų darbas pasibaigs, tai 
lietuviai bandys suorganizuoti 
vien iš lietuvių “VOTE COM
MUNIST KLIUBĄ.” |

LDSA kuopos narės ir cho- 
Irietės darbuojasi, kad suorga- 
' nizuoti du ar tris busus va- 
' žinoti į Dainų Dieną rugpjū- 
! čio 28 d., Waterbury mieste. 
' Ten bus he vien Dainų Diena, 
' bet ir paroda Waterburio 
' miesto gatvėmis.

J. S.

SHENANDOAH, PA.
Įspūdžiai Renkant Piliečių 

Parašus K. P. Kandidatams

j šus susieiti 
| ir išaiškinti, 
■tų Partija.

D)-augai,
i apielinkes, 
j ta proga

shenandoriečiai ir 
pasinaudokime ši-

, nes mes mažesniuose 
miesteliuose neturime kitos 
tokios progos su tais žmonė-' - 
mis susieiti. Mat, čia yra pro-' 
ga užvesti kalbą apie politiką

, pasikalbi, I - 
darbininkas lieka artimesnis!

i j

Dar sykį prime-,

sigauti. Shenandoaryj ir apielinkėj
Taigi, darbininkai, turime i išnaudojama kiekvieną liuo-

Pasveikinimo telegramos pa- sukrusti ne juokais, kol darisesnį vakarą rinkimui parašų, ir kada paaiškini, 
siųsta Scottsboro jaunuoliams, į ne pervėlu. ’Kadangi jau teko man perei-
Tomui Mooney, Edithai Berk- Nutarta Labor Defenderį i ti nemažai stubų, tad tenka i tavo draugas.DAINŲ DIENA

RENGIA AM. LIETUVIŲ PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS CONN. VALSTIJOS 4-TAS i APSKRITYS

Nedėlioj, 28 dieną Rugpj. Aug., 1932LIETUVIŲ DARŽE, UŽ LAKEWOOD EŽERO, WATERBURY, CONNECTICUT
PIKNIKAS PRASIDĖS U-tą VALANDĄ DIENĄ." ĮŽANGA 25c. YPATAI

Draugiją Adresai, Kurios TU. ’ ULaisvę” iiž Organ? į

Choras Daina iš New Haven, Conn. Vadovaujamas Latvio

ttaa dalis programos prasidės 4-tą valandą, kiekvienas choras dainuos skyrium ir grieš Jaunųjų Dar- 
binirikų Stygų Orkestrą. Antra dalis programos prasidės 7-tą vai. vakare. Bendrai dainuos 4 chorai: 
Waterbury Vilijos Choras; Hartford Laisvės choras; New Haven Choras Daina ir New Britain Vilijos
Choras. ( •

Kalbės Drg. V. BOVINAS Proletmeno Sąjungos Centro Šekit, iš Brooklyn, N. Y.

KELRODIS: Atvažiavę į Waterbury imkite Lakewood gatvekarį ir važiuokite Jki Lakewood Park, išlipę iŠ karo 
imkite Chestnut Hill,Road ir eikite į kitą pusę ežero, tenai rasite dainų dięną. Atyažiąvę autonąopiliąfcą, yą^iupkite 

jiNort^ Main St. iki Lak^Wodd Park ir^ftiKite Ghdstnūt Hill Road ir tiesiai rasite vietą. T- / ■ į. .?

1211 SKAITYK LAISVE
228 ir Kitiems užrašyk

IIIQIIIQIIti IIIQIIIOIIIOIIIOIIIQIIIQIIIOUIQlllGtllQIllQinQIll

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa 

garsėjusių mineralinių vahdenų, iš Kaukazo
> šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tin'ę bbnką

NARZAN pagelbsti viduriams maistą virškinti 
akstiną žmogaus kubo veikimą ir priduoda 

jėgou. Kaina 15 centų už puskvortį.

, <

yfTw - - - - - j—
Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 

Gauti Sekančiose Vietose:

62
K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVE

Union Avė. kampas Scholes Street

P. MARčIUKAS, RESTAURACIJA
417 Lorimer Street, kampas Ten Eyck St.

GINKUS PALACE CONFECTIONEY STORE
495 Grand Street, kampas, Union Avė.

“LAISVE”
427 Lorimėr St., Brooklyn, N. Y.

^moiiigiiiQiiiQiiiQiiisiiisiiiQiiroiii IIIQIIiaiilQIlIQIIIOIIIQIIIQmQIlIQIIIQIIIQIIIOIIIOIIIQIICr;

JUOZAS KAVALIAUSKAS

fiV, ROKO DRAUGIJA 
Montello, Masis.

VAIDYBA 1931 .METAM:
V. rielui’evrt'iuB, 51 Glendale St,, 
pnttolb M. Miftkinia. 9 Burton .St.

rn.Pf. .1 Šfniilfii’. 26 Faxon Št. n 
Ėlnnnaii rA^t. J. . Strinintė, 49 Sa-wtell Ave 
i^dininknf Tą. Po'trMtmknR. .*22' Merton St. 
T.iąonh) rnSt. A. BarnnnK 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai: F. AltfoovĮčH. 19 Intervale 
; St. ; S. Mačįūlnitin, . 57 Arthur ,St.; S.

Petr”yO1a. 702 N. Montelln St.; MarSalka 
P. KruSaft,. j41i. Sjmtell Avė.
Visi. Montello, Mn«n. r

■ Drauvtta r.usirinkirnus laiko kiekvieno mė. 
rfe»io nirjną aeredą, 7-tą vai. vakare. Lietuvių 
TytHRknn'i

i Pirm.
I Pirm.

Vara'S u

PITTŠBURGUO IR ; APJELINKfiS 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931 s

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

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

Prot. sekt,, A, K. Sliekienė, 3121 
roy Avė., Pittsburgh, Pa,

Ižd. J. Gatąyėckas,. 109 Cress
Carnegie* Pą./......................

Fin. Sekr. 'J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

414

El-

St.,

GARDNER, MASS
/ , A,L.D.L’.I>.Į 63 Kitopos Valdyba
Orgiųvz.atoriuB. M. Šleiva, 
L y- . lt - 80 Lannan St.
Iždininkas B. Bartulis.

, 6Crawfbrd St.Finansų; raštininkas, A. Siekis.
Protokolų raštininkas, S. Rn«(mnvičiu»?X

' 140 Mechanic St.

Laisniuotas Graborius f
* I * I

Pennsylvania ir New Jer- ' y
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon S136 
Keystone— Main 1417

J

t

SERGANČIU VYRŲ IR,MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir MeŠlažarnės, taip pat 
Plaučių ir Plaūčinių Dūdų ir kilęs bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
friokėjiiho patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

vt—1 ’, " 
Veltui Patarimai , ir Ištyrimai

ŽI Ns 110 EAST16th Št N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 t*. M. Kalba Lietuviškai
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P. M. įsikūręs 25 Metai
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VIETINES ŽINIOS
Minių Mitingas Apgynimui "Vilnies

Didelės lietuvių darbininkų ! Ilavemeyer, Brooklyne. 
armijos praeityje puldavosi Prakalbas sakys drg. A.
apginti savo revoliucinius laik- Bimba ir R. Mizara. Bus at- 

' raščius, kada ant mūsų spau-j idengta ir aiškiai parodyta, 
dos užsimodavo buržuaziniai j kaip Pruseikos-Butkaus prbvo- 
heprieteliai. 
kį būdavo 
ir “Vilnis.”

Tikimasi,
tuvių darbo masės apgins “Vil- 

,nies” gyvybę nuo lietuviškų
fašistinių bankininkų, nuo prū- 

iseikinių provokatorių ir vai
zdžios užpuolimd. Tam ; yra 
šaukiamas didžiulis masinis 
mitingas rytoj, ketvirtadienį 
vakare, Grand Assembly sve
tainėje, kampas Grand St. ir

Ir kiekvieną sy- kacijos apie “Sovietų pinigus 
apginta “Laisvė

kad ir dabar lie-

Visi į Rugpjūčio 25 d. 
Demonstraciją, Ketverge!

tarnauja fašistams ir valdžiai 
prieš “Vilnį” ir “Laisvę.” Bus 
išdėstyta ryšis tarp krizio, re
akcijos ir to fašistų, socialfa- 
šistų ir renegatų žygio prieš 
“Vilnį.” Sykiu taps nušviesta 
svarbiausi abelndi ekonominiai 
ir politiniai įvykiai Amerikoje 
ir pasaulyje—kas reikia daryt 
ir ko galima laukti ? Visi ur
mu į tas prakalbas!

Majoras Walkeris Nesitrauk 
siąs be Milicijos Spėkos ,

I

Šią demonstraciją rengia 
Bedarbių Taryba, kurios cen
tras yra 61 Graham Ave., 
kampas Moore St.

Bedarbiai ir dalį laiko dir
bantieji, arba kurie tik galite i<ių padaužų, 
išlikti iš darbo, skaitlingiau
siai dalyvaukite ir kuo dau
giausiai vaikučių atsiveskite.

Sueikite visi kaip 11 vai. 
dieną po 
Avė.

num. 61 Graham

demonstracijai, visi 
j protesto mitingą 

užpuolikus,

O po 
trauksime 
prieš “Vilnies 
kuris tą patį vakarą įvyksta
Grand Assembly svetainėje.

Bedarbių Tar. Narys 
J. Seeger.

.Vienas iš Kiekvieną Šešią 
Gyventoją “Ne Visi Namie”

“Laisvės” Piknikas 
Philadelpliijoje

Dviejų Dienų Šventėje, ant 
Rytojaus Bus Labor Day 

Švente

UŽ $2 i ABI PUSI
Iš Brooklyno eis busai, 

lionė tik $2 į abi pusi,
met piknikas bus pačioje Phi- 
ladelphijoj, 70 mailių arčiau, 
negu kitąis metais.

Ko geresnio ir belaukt iš* re
negatų trockistų bei lovesto- 

j niečių, su kuriais yra brolijoj 
ir lietuviški pruseikiniai ?

Pusdzūkis.

ke- 
šie-

Sėkminga Kova sn Darby 
Agentūrom už Sugrąžinimą 
Darbininkų {mokėtą Pinigą

Užmuštas “Ptistelninhs”
Riverhead, Long Islande, 

rado kūju primuštą ir nušautą j 
vienui vieną gyvenusį “pustel- 
ninką” Ff-anką Tuthill, kojų 
“kornų” daktaraųtoją. Jis, 
kur eidamas savo drabužiuose 
nešiodavosi iki $20,000 ir pen
kis revolverius. Areštuota tre
jetas asmėnų, nužiūrimų žmog
žudystėje.

K

K

New Yorko majoras Walke
ris jaučiasi, kad šičia turįs la
bai stiprią gengę. Jo vaiskas 
—tūkstančiai politikierių pe
niukšlių, taipgi ir pulkai visoj sižymėjęs.

NEW YORK.—25 darbinin
kų komitetas, išrinktas masi
niame mitinge, privertė .Chrys
ler darbų agentūrą sugrąžinti 
darbininkui $3. Jis buvo įmo
kėjęs agentūrai $5 už žadamą 
darbą su $12 algos j savaitę. 
Jis gavo dirbt tik dvi savaites 
ir tai .po $10. Bedarbių Ta
rybos vadovaujamas, komite
tas) leido ągentūrai pasilaikyt 
tik $2\

Tada tas pats komitetas nu
ėjo į Radio darbų agentūrą, 
Sixth Ave., tarp 25 ir 26 Sts. 
čia vienas jaunas darbininkas 
buvo įmokėjęs $4 už žadamą 
darbą su $10 algos per savai
tę ; bet jis tegavo dirbti tik 
pusę dienos. Komitetas pri
vertė agentūrą sugrąžinti jam 
$3.95; agentūrai už “patarna
vimą” ] 
centus.

Sherman darbų agentūrai,

ALDLD. 1 Kuopos Nariams
Draugai ir Drauges! Iš prie

žasties šaukiamo masinio su
sirinkimo “Vilnies” reikalais 
25 d. rugpjūč:o, Grand Assem
bly svetainėje, tą vakarą nega
li įvykti ALDLD. 1 kuopos su- 
sirinkimas.' ( Vis| dalyvaukite 
masiniame susirinkime.

ALDLD. t kuopos susirinki
me perkejiamas į. pirmadionio 
vakarą, 29 d. rugpjūčio, 7:30 
vai. vakare. Įsitėmykite visi 
ir visos ir būtinai dalyvaukite 
■ALDLD. susirinkime, nes bus 
nominacijos Centro Komiteto 
kandidatų del 1933 metu.

ALDLD 1 Kp. Valdyba.
—----------- -—

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

LORIMER RESTAURANT
' LIETUVIŲ VALGYKLA

■ Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

i ; ■ f •; ’ < ■. ’

> SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRIN^IT
, Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417; Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

( t. j ; Tel. Evergreen 6-4614
j- < Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

rVioijfVjOoOoOcrVioirxrxjoooixVirVjoooocxirtorionixxJOL

NOTARY 
PUBLIC

JI C'

TEL. STAGG 
' 2-5043

RPARDAVIMAI
leido pasilaikyti tik 5, PARSIDUODA “front room setas,” 

4 šmotai: lova, komodė ir dau
ginus, 
giai.

Jonas Bagočius
Bagočius dar jaunas vyras, 

tačiaus ristynėse yra gerai pa-Į 
, Jis dar Europoje1

Todėl majoro būdamas pagarsėjo sugabumu ninkas buvo umokėjęs 
advokatas John J. Curtin’drą-j įr patvarumu šioje sporto sri- ' 
šiai pareiškė Albany, valstijos (tyje. čia, Jungtinėse Valsti- 
sostinėje, kad jeigu guberna-j jOse Bagočius turi gero pasi- 
torius Roosevelt nutartų išmest sekimo. Jis dabar kaip pro- 
majorą Walkerį iš vietos, tai I fesionalis ristikas darbuojasi 
to nutarimo negalėtų įvykdint, Philadelphijos a p i e 1 inkėje.

“Laisvės“ piknike, Phila., jis 
susikibs su galingu vyru Da
ny Winers. Negana to, dar bus 
įdomiau, kada Karolis Požėla, 
lietuvių čampijonas: laušis su 
žiauriu drūtuoliu, » vadinamu 
arenos tigru Tony La c k y.- 

Bus puiki muzikalė progra
ma: Aido Choras iš Brookly
no, Lyros Choras iš .Philadel
phijos, Sietyno Choras iš New
ark, Aido Choro Merginų 
Sekstetas ir kiti talentai. Drg* 
A. Bimba pasakys prakalbą.

Brooklyniečiai! Tuojaus už-, mose vietose įvyks Kom. <Par- 
sirašykite, kurie norėsite va-, 
žiuoti į Philadelphiją.

be valstijos milicijos-armijos 
pulkų.

“Šeimynai Pragyvent Gana 
80c.,” Sako Miestiniai 
Labdariai Demonstrantam

BROOKLYN.— Už vadova- 
| vimą bedarbių demonstracijai 
'liko areštuotas 'Max Schapp, 
komunistų kandidatas į miesto 
valdybos narius. Demonstra
cija buvo prieš miestinį šelpi
mo biurą, Gravesand Ave. ir 
Albermarle Road. Dalyvavo

pusėtinai geri rakandai ir pį- 
Kreipkitės nuo 6 vai. vakare

. ” Po De
Juozas B. Lelionis, 203 Man- 

bet jis už tai tegavo dirbti hattan Ave., Brooklyn, N. Y.
tik vieną dieną. Keli šimtai 

I bedarbių ir dirbančiųjų de- 
I monstruodami atėjo reikalau
ti jam pinigus sugrąžinti. Ag
entūros savininkas norėjo pa
leist kėdę į darbininkų komite
tą, bet kėdė buvo išmušta jam 
iš rankų. Įvyko kova, per ku
rią vėik visi agentūros rakan
dai tapo" ' sulaužyti. Po to, 
darbininkai atlaikė didoką ma
sinį mitingą, kurio nei pribuvus 
policija nedrįso išardyti.

t i [ į- į j'h 'V j .•------ —

Kom. Partijos Rinkim!!
Vajaus Prakalbos

' ' > • u...... , ■ •. '/
Ketvirtadienį vakare

1183 Sixth Ave,, vienas darbi- g, anį žemesnį “jardą,; 
’ ■' > $15,

INC
šinei.

(100-102)

IŠRANDAVOJLMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 4 apšildomi kamba
riai su maudyne ir šiltu vandeniu.

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

(196-201)

seka-
NEW YORK. — Suvažiavo 

200 žymių daktarų ir kitų 
mokslininkų į tarptautinį eu
genikos kongresą, dabar einan
tį New Yorke.—Eugenika už- gimtai darbininkų; protestavo 
siima klausimais žmonių veis- prieš pašalpos nukirtimą be-j 
lės pagerinimo. , darbių šeimynoms nuo ’ $5 iki -

Vienas iš kongreso kalbėto- $3 per savaitę. Biuro virši
ju, newyorkietis daktaras J. ninkai sakė drg. ! 
H. Landman įrodinėjo, kad kad “galima” savaitę pragy- 
vienas iš šešių bei septynių gy- Į venti su 80 centų. . . 
ventojų Jungtinėse Valstijose! Demonstracija buvo tokia 
yra silpnaprotis bei beprotis, energinga, kad atpleškčjo spe- 
Taigi ištisoj šalyj tokių būtų cialiai policijos būriai 
18 milionų. Jis rekomendavo tininkams malšinti;” 
išpjaut veislę fiziškai netin- riuos apdaužė, o Schappą ar- 
kantiems vyrams. Tai jau ne- eštavo su jo moteria ir keturių 
bepirmas buržuazinis moksli- metų kūdikiu.
ninkas bei filosofas duoda to-Į Tos Brooklyno dalies bedar-

tijos rinkimų kampanijos pra- 
Iš* kalbos atvirame ore: ’ I

anksto norime žinoti kiek bus 18th Ave. ir'68th St., Brookly- 
norinčių važiuoti ir išanksto 
reikia pasamdyti busus. i

Atsiminkite, kad desėtkai Bridgewater Court ir Coney 
! žmonių'grįžo atgal 14 rugpjū-

ne; kalbės drg. 1. Cabin ir 
Rezwick.

'Maudymosi Sezonu 
. Coney Island

Geriausia > Lietuvių Užeiga 
čia fchlife. persirengti,‘eidami į 

maudypeą, skaniai užsikasti ir pa- 
Sirandavoti kambarį- Jratamavi- 
maą geriausias ir teisingiausias.

2809 West 17th Street 
' * ■» ; Coney Island \ t
Telefonas Mayflower 9-8863

SAVININKAI:
J. Jurevičh ir K; Galiūnas

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A GORIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIŲ, 

) KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIĄ. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I. MUS, O MES 
KUOGER1AUS1A1 PATARNAUSIM.

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

i

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydan fintai Ir’ chroniikai vyt. Ir 

' 1 ' * tnatarų lirai kraujo Ir odos.
Padarau iltyrlm* kraujo ir itapiat.

DR. MEER
186 W. 44th St., Room S82 

Now York, N. X.
Vatandoi Priiailmoi

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo ■ 
iki 9 fal. rakari 

Boknadiefiiaii nuo 11 ryto ik! 1 po pletq
Telefonas Lackwanjia 4-2180

JONAS STOKES '
Fotografas

ftiuomi praneiu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton,; 
po numeriu; 
fi’2 Marion SU 
kamp. Bread* 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naudoj vietoji 
. t u d rj a daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

Telefonas: Stagg 2-1181

DR. A. PETRIKĄ
• PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS i

Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Pėhktadieniaf« Ir šventadieniais 

tik sanitarus.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagysles, mažinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo* 
gyslų įdegimo, yra gy

domi be operacijų
DR. O. MEYER

208 West th St 
New York City

Valandos:* 2 iki 6, Ser odomis ir 
Sukatomis 11 iki 1, 2 iki 8, 
Apart Nedžldienių

Island Avė.,—vietiniai kal
bėtojai.

15th St.- ir 5th Avė., Brookly
ne,—M. Weich ir A. Vladi
mir.

West 21st St. ir 8th Ave., New 
Yorke.

2nd Ave. ir East 25th St., New 
Yorke—kalbės Leslie.

Albany ir Bergen Sts., Browns
ville, Brooklyn,—Fishman ir 
Abrams.

• East N. Y. 
Ave., Brownsville,—Gibbs ir 
Alkin.

A. Savo kalbėtojų platformą. Linwood St. ir
buvo apsistatę ginkluotais sa-Į 

1 viškiais sargybiniais. Kaip tik ( 
aplinkui suspitę komunistiniai

k»aJakUu-;K«m- Balsuotoju Kliubas 
vi vz V *1.1 IlltllIlJS xY Cv 1IJ L LOj (U I lo 11.1 UI l • •

simus, sargybiniai- šoko . juOs Gerai Darbuojasi 
mušti. Dąrbininkai kovoje hū^ . ■ t .___——
gaĮėjOituos' padaužas, kurie iįr j i . .iii

Schappui, I či° negaudami busuose vietos 
__ I važiuoti i New .Terspv snandosĮvažiuoti į New Jersey spaudos 

pikniką. Grįžo todėl, kad 
užsiregistravo iš anksto.

ne-

ka^ku- Trockistai Renegatai 
Užmušė Darbininką

NEW YORK. — Trockiniai,
kią rekomendaciją. Kapita- biai, ypač veikliai rengiasi da- Kom. Partijos priešai pereitą Sackman St. ir 
l’stai šią operaciją pritaikytų lyvauti visa-miestinėje bedar-: sekmadienį turėjo savo mitin- 
ypač revoliuciniams darbinin- bių demonstracijoje rugsėjo 10 ant kampo 7th St. ir Avė.
kams . d., New Yorke. Pitkin Aye., 

Brownsville, — Feinstone ir 
Valis.

KETURIASDEŠIMT AŠTUNTAS METINIS

RENGIA DRAUGYSTĖ ŠVENTO JURGIO 
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ, ’ ’

Rugpjūčio (August) 28 Dieną, 1932 m.
DEXTER PARK ,

Jamaica Avenue ir 75th Street, Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 2-rą Valandą Po Pietų. 

- - - ---**---  ------- - ---- - -
Gerbiami Brooklyno ir apielinkės lietuviai ir lietu

vaitės ! Kviečiame visus atsilankyti į mūsų puikų meti
nį pikniką., čia turėsite progą matytis su pažįstamais 
ir “frentais” ir prie puikios muzikos galėsite linksmai 
pasišokti. Prof. RICH Orkestrą grieš Įvairius lietuviš
kus ir angliškus šokius, susidedant iš dviejų orkestrų.

Visus kviečia— -
ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

Rengėjai.

KELRODIS: Brooklyniečiams geriausiai važiuoti Jamaica Line 
“LT ir išlipti ant Elderts Lane stoties. Parkas yra po kairei nuo 
"L” linijos ir arti prie stoties.*

t į Lietuvių Balsavimo- už Ko- 
tui^ėjbi įpąbegti šu visu f skUI munistus- ĮCĮiubo susirinkimas
kremti. į: I j . ; v : ■ .* <

Tuomet buvo pastatyta kita 
platforma; tapo pakviestas ko- 
mi|i)istąs kalbėtojas, j Tub tar
pu trockistai buVo ?j’au susi- 
kraustę ant artimo namo stogo 
ir prisinešę bonkų f 
Nuo to namo stogo ir pro ki
to namo augštutinius langus 
trockistai paleido visą plytų ir gy> kurie rūpijnsisi rengimu ;pra- 
butelių lietų ant darbininkų, kalbų per dvi, savaites, tai yra 
susirinkusių į komunistų pra- iki kito susirinkimo'. Tuą lai- 
kalbas. Vienam darbininkui kų turi būt įrengta berit dve- 
Michael Semėnui plyta sukriu- jos prakalbos. '
šino galvą, taip kad jis ant 
rytojaus mirė ligoninėjė.

buvo skaitlingas ir visais. at
žvilgiais pasekmingas; prisira
šė 7 nauji .nariai. -

Nutarta surengti prakalbas 
šeštadienio ivakane, rugpjūčio 
27 d., išvien su LDS. kuopa, 

Avė. i • irir plytų, ant kampo Union
Grand St.

Išrinkta komisija iš 6 drau- , i . U 4 U d , • *

Nutarta reguliariai Kliubo 
Ki- susirinkimai laikyti kas dvi sa- 

tam darbininkui, rusui taipgi vaitės, tai yra kas antras pir- 
pavojingąi pęrskelta galva; ir madiehis, 8 vai. vakare. Taigi 
jis guli ligoninėje. i sekamas t susirinkimas įvyks

Trockistų1 šaįka taipgi, pra- rugs. 5 d., “Laisvės” svetainė-
jis guli ligoninėje. ____ _

Trockistų ‘ šaika taipgi, pra-' rugs. 5 d
Važiuodama, automobiliais, at-(je, kampas. Lorimer^ ir ’Į’ęn 
akavo plytomis komunistinį Eyck Sts 
susirinkimą. Sėkr. J. Seeger.

JONAS STOKES
812 Marion St., kampas Broadway 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, bdos, šlapinimos ir 

gimdymo organų 
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos-gydomos su <X-ray
patinusias gyslas ičirškinimais .

"! ! " ... ..........     r

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

if

NAMU SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA ' J

Norintieji'budavotis liahiUs, ar tu
rintieji namus 'ir' esant reikalui 
taisyti: perbųdavoti frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti,kambarius, 
sudėti naujus langus arba, laiptus 
(gkaduš), j norint 1 pleįįsteritioti ir 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKONĄ
56 Stagg St.,. Apt, 26 Brooklyn, 
N.Y., arba pasiklauskit ^Laisvės” 

Ofise
Stato Naujus Mūrinius ir Medi

nius Namus, Puikiausios 
Architektūros

Tai geriausias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems ti^c Mickflnas yra 
naujus namus budavojęs, taisęs 
senus, plėisteriąy^s,5 ar maliavojęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo gerą

• ir rūž pigiai patarnaujantį :
.« budavotoją

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

: ,'į UNDERTAKER.. .
I^IlfcTČVIŲ DIREKTORIUS

lėbalzanaHoja ir laidoja nemirusius 
ant visok|i}'kapinių; parsąmdo ąu- 
tomobiliu«| ;lr ^karietas yJseHjoms, 
:krikitynoxns 'ir pasivažinėjimams.L

231 Bedford Avenue

U BROOKLYN, N. Y.

402

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

“LAISVĘ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavujii 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 
metūs. l

5

DR H. MENDLOWITZ 
į 2220 AVENUE J 

puu 1 iki 8 po pietų ir, nua 6 iki 8 vakare 

Telefonas, Midwood 8-6261

BROOKLYN, N. Y.

lliSri-i'^fr-iiiCiIlCtilCIIiZlIlCIIlCItlClIlCIIlClIlCIHCIIiCIIICIllCIItCIIlCIIICIHCIIIClttČiilS

. L.. .. .........,' 1 H.I.K u i......i i




