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Vaidžiulienė—Kas Ji? 
Provokacijos ir Melai. 
Hitler Savo Vietoj. 
Teroras Lenkijoje. 
Geologų Konferencija.

Rašo D. .W. šolomskas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

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

ls Montreal, Kanados, prane
ša draugai, kad ten atvyko sklo- 
kininkė Vaidžiulienė ir bando 
persistatyti didele revoliucio- 
nierka. Ji niekuomet tokia ne
buvo. Tai turtinga biznierka. 
Iš Komunistų Partijos ji pasi
traukė dar 1920 metais. Kitose 
darbininkų organizacijose irgi 
neprigulėjo, išskiriant LDSA. 
Pati nei negyvena darbininkų 
apgyventose vietose, bet tūlame 
sodne, kur tiktai turčiai. Ištek
liaus pas ją nestokuoja vaka- 
cijoms. Buvo ir fašistinėje Lie
tuvoje ir, iš ten parvykus, nei 
eilutės apie fašistus neparašė. 
Montrealo lietuviai darbininkai 
privalo jos apsisaugoti, nes tai 
paprasta pagyra ir Prūseikos 
pasekėja.

Vokietijos Fašistai 
Žudys Komunistus

BERLYNAS.—Po spren
dimo, kad penki fašistai turi 
būti mirčia nubausti už žu
dymą komunistų, fašistų va
das Hitleris pareiškė: “Mes 
nesusilaikysime, mes kovosi
me ir prieš valdžios terorą.” 
Reiškia, jie ir ant toliaus 
rengias.’! skersti komunistus 
gatvėse ir namuose, kaip jie

Hollandija AtsisakoTen pat Montreale tūlas Jo
nas Gricius pradėjo skelbti me- 
lusą būk jis turi “Laisvės” sė
jų už $150.00, o “Vilnies” už 
$100.00. Tai grynas išmislas! 
Jis neturi “Laisvės” nei vieno 
Šero. Ir ne tik tas žmogus ne-. ...... v .. 
rėmė mus. bet kiek laiko atgal balistinių salių pėdomis, 
grūmojo skusti “Laisvę” Kana-' kenkia pasauliniam darbi- 
dos kapitalistinei valdžiai. Jis' ninku prieškariniam kong- 
prisiuntė registruotą laišką, ku-1 resui. Francija ir Belgija 
riame sakė: ‘“Reikalausiu vai- atsisakė leisti pasaulio dar- 
džios, kad jūsų laikraštį prižiū-1 bininkams.’ susirinkti jų že- 
rėtŲ’.. Ir drauSai mil!y |mėje ir išdirbti planus vei- 
kad jis buvo pas advokatą ir - -
teiravosi, ar negalima uždaryti 
“Laisvei” <
koki yra Prūseikos pasekėjai.

RENEGATAI IR POLICIJA UŽMUŠĖ iSėkmingos Komunistų
Prakalbos Hudsone ILLINOIS MAINIERIŲ KOVOS AŠTRĖJA P

DU DARBININKUS
Trockistai renegatai su

rengė susirinkimą pereitą 
šeštadienį ant Avė B ir 7th 
St., kur Komunistų Partijos 
ir revoliucinių darbininkų 
yra didelė įtaka. Pradėjus 
jiems niekinti Sovietų Są
jungą ir Komunistų Partiją, 
darbininkai protestavo ir 
statė trockkCų kalbėtojui 
klausimus. Trockistai iš- 
anksto buvo prisirengę muš
tynėms ir pradėjo SvaidytiĮleist SSSR Delegatus i plytomis ir bonkomis į dar
bininkus. Trockistams į pa
gelba pribuvo ir kruvinoji 
policija. Keletas darbininkųMASKVA. — Hollandijos

e_: valdžia, sekdama kitų impe- ^kau,.jžiai yamušta> suskap

kimui prieš karą. Dabar
duris7Kanadą.““Šui Hollandijos valdžia atsisa-

i ko įleisti Sovietų Sąjungos;

clytos galvos ir subadyti.

Sekmadienį jau mirė drg. 
M. Semon, o antradienį mi
rė antra auka N. Kruziuk. 
Dar keletas darbininkų yra 
sunkioje padėtyje. Tai au
kos renegatų ir policijos!

Komunistų Partijos Pir
moji Sekcija ir New Yorko 
Bedarbių Taryba išleido la
pelius, išaiškinant šį niekšų 
puolimą ir šaukiant darbi
ninkus prie kovos prieš re
negatų ir policijos bendrą 
terorą. Tai dar vienas įro
dymas, kaip toli eina rene
gatai ir kaip jie susijungia
prieš revoliucinius darbiniu- f 
kus išvien su policija.

HUDSON, N. Y. — Čio
nai kalbėjo drg. Amter, II 
Distrikto Komunistų Parti
jos organizatorius ir kandi
datas į New Yorko valsti
jos gubernatorius nuo K. P. 
Susirinko iki 500 darbininkų 
pasiklausyti. Vienas rusas 
baltagvardietis bandė dary
ti obstrukcijas, o paskui at
sinešęs geležį, norėjo sumu
šti Amterį, bet minios jis 
buvo prašalintas. Hudson 
miestas turi 13,000 gyvento
jų ir 3,000 bedarbių. Dar
bininkai entuziastiškai svei-, 
kino Komunistų Partijos 
darbuotoją ir kandidatą.

ĮVAIRIOS žinutes
Farmerių “Streikas” Pasekmingas “Vilnies”

Plečiasi Piknikas

Kulkasvaidžiai ir Žudymas Neišgąsdino Darbininką, 
Bet Tik Labiau Juos Suvienijo

BELLEVILLE, Ill.—Ang
lies baronų, pardavingų se
nosios unijos vadų ir kapi
talistinės valdžios puolimas 
ir nužudymas mainierio D. 
Laurantis nepakirto kovin
gos dvasios mainierių. Iš
naudotojai nukapojo mai- 
nieriams algas po $1.10 į 
dieną ir mano, kad jie tero
ro pagelba privers mainie- 
rius pasiduoti. Bet kovingi

I M

Laurantį ir šešis pavojingai 1 < 
sužeidė, organizuojasi gink- 1 
lų pagelba sulaikyti mainiė- 
rių maršą. Taip pat šerifas ' 
G. J. Erick iš Williamsono 
county atsišaukė į priešdar* 
bininkiškus elementus, kas 
tik sutinka f imtis ginklo 
prieš mainierius. Reiškia, 
jie organizuoja gaujas prieš 
mainierius. Robinsonas gi
riasi, kad jeigu pribus iš pie

i
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proletarai po vadovyste Ei- ‘ tinio Illinois 30,000 mainie- 
linių Narių Komitetų ir N. tai jis tiek pat apgink- 
M.U. organizuojasi kovai, i ^u°tU mušeikų prieš juos pa- 
Fulton county visos kasyk- 5’;aĮy?- .Jls rengiasi žudyti

DES MOINES. — Po vi
sas Jungtines Valstijas far
merių • streikas plečiasi.

i prieškarinę delegaciją su d. Į Biednieji farmeriai veik dy- 
Maksimu Gorkiu priešakyje. i kai turi atiduoti spekulian-

Kongreso organizatorius, 
francūzas rašytojas Rom. 
Rolland griežtai prieš tai 
protestuoja. Kongresas tu
rėjo prąsidėti pabaigoje šio 
meriėsfoj * iet kažįn ar bus 
galima tas padaryt del impe-

tams pieną, daržoves,’ ir ki
tus reikmenis’. Gi tuom pat '

Buenos Aires. — Gauta 
žinia, kad Bolivijos r altari
ja atakavo Paraguajaus for
tus Falcon, bet buvo atmuš
ta.

La Paz, Bolivija. — Gau
namos žinios, kad paragua- 
jiečiai sudegina Bolivijos be
laisvius, kurie patenka į jų !

Kaip praneša “Vilnis,” 
mūsų dienraščio vakaruose 
buvo pasekmingiausias pik
nikas, kaip bent kada pir- 
miaus. Dalyvavo tarpe 
7,000 ir 8,000 žmonių. Tąi'
atsakymas priešams, kurie - rankas.

kartu spekuliantai tą viską pasiryžo sunaikinti “Vilnį.”' 
neišpasakytai b r a n g iomis Tas parodo, kad darbininkų 
kainomis parduoda miestuo- masės yra su komunistiniais dvi dienos, kaip eina mūšiai f 
se. Eilėje valstijų Tarme-•!dienraščiais ir jokios rene^ltarpe japonų ir chinų ties'

mainierius ir • suardyt jų 
maršavimą.

Visi darbininkai privalo 
ateiti į pagelbą kovingiems 
mainieriams! Reikalauki- 

|me, kad kapitalistinė vai
zdžia sulaikytų savo šerifų' 
puolimus ir atšauktų iš 
streiko srities ginkluotas jė
gas. Teikime pagelbą ko- 

--  —---- vingiems mainieriams, nes 
fu Browning Robinson, ku- jų kova kartu yra ir mūsų 
rio mušeikos nušovė d. D.: kova.

los tapo uždarytos, nes soli
dariai visi mainieriai pa
skelbė streiką. Iš centrali- 
nio Illinois susiorganizavo 
30,000 mainierių maršavi- 
mui į Zeigler, kad privertus 
išnaudotojus palikti senas

Kapitalistinės v a 1 d ž i os 
agentai priešakyje su šeri-
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Pasklydus Vokietijoje žiniai, 

kad fašistų vadas Hutler reika
laus Reichstage pirmininko vie
tos, valdžios organas “Deutsche 
Algemeine Zeitung” jam davė 
sekamą patarimą: “Jeigu tos ži
nios yra tikros, tai mes turime 
visaip persergėti nacionalius so
cialistus nuo panašaus veikalą-,
vimo. Hitleris dabartinėje vįe- rialištų daromų kliūčių. Nuo 
toje daug daugiau yra naudin- lietuviu darbininkų organi- 
gas, kaipo fašistų vadas, negu zacįju j fa kongresą išvyko 
jis būlų naudingas, būdamas d ’ R B Karosieng. 
valdžios, priešakyje. Į______________________

Reiškia, jis dabar gali terori-' ’’
• zuoti Vokietijos darbininkus, rialistais jau senai ruošia karą 

imdamas tiesiog ant savęs atsa- prieš SSSR, 
komybę, ir žmonių akyse paliuo- 
suoti valdžią nuo atsakomybės
už Vokietijos darbininkų žudy-'grade prasidės antras visapa- 
mus.

riai atsisako > duoti reikme- ga.tępburžujų ir kapitalisti- j Peipiano. Iš abiejų pusių 
nis, kaip tai Nebraskoje, I,o- nės' valdžios atakos negalės . yra jaug užmuštų.
wa, Wk’2onsine ir eilėje ki-1sunaikint! mūsų dienraštį! ~-------------  — .

ą. Ne tik kad jie atsisako, Prakalbų drg. V. Andriuliotu.

Rugsėjo 10-tą dieną Lenin-

Lenkijoje siaučia baisus tero
ras prieš darbininkus. Vien 
per pastarąsias tris savaites lie
pos nužudyta keli desėtkai dar
bininkų ir valstiečių. Rovno 
mieste nuteisė myriop valstie
čius Petriką ir Savčuką. Vil
niuje nužudė Ignackį. Novo- 
grudke nužudyti valstiečiai Bu- 
char, Malat, Stasevič, Gavraz ir 
t. t. Juos visus kaltina šnipinė
jime prieš fašistinę valdžią bei 
prigulėjime prie Komunistų 
Partijos. .

Lenkijos socįalfašistai pela
vo “Rbbotnik”'užgiris tuos{fa
šistų žygius, jie sako, kad būk

Peiping, Chinija; — Jau Eina Didėli Mū-'
, šiai Brazilijoje

Buffalo. — Automobilio
bet pastoja kelius tiauki- ir Komunistų Partijos? atsto- nelaimėje sunkiai sužeista
niams, kurie veža tuos reik- vo d. Chaunt' klausėsi apie L

v. - ’ 6,000 publikos. Tapo priim- metų amžiaus greitai mi- 
suvezimo ta 'rezoliucija, reikalaujant 

centrus. Omaha miestą pi- valstijos prokuroro likvi- 
kietuoja 1,000 farmerių. duoti bylą prieš “Vilnį”. Su-

menis ir sulaiko juos bei pi- 
kietuoja pieno

šeši žmones. Viena moteris

rė nuo galvos sulaužymo.

saulinis geologijos mokslininkų 
suvažiavimas. Yra užkviesta 
200 iš viso pasaulio žemės sluok
sniu tyrinėtojų-geologų.

Pirmas geologijos mokslinin
kų suvažiavimas įvyko Pretoria 
mieste, Afrikoje, 1929 metais. 
Ten pasauliniai ’ mokslininkai 
sveikino Sovietų Sąjungos jau-l 
nūs geologus ir pagaliaus nuta-; 
rė antrą suvažiavimą laikyti Le-; 
ningrade, kuris dabarIr šaukia-1 
mas. i

New York. — čionai/pri
buvo ant Lenkijos laivo 
“Pulaski” jos karo orlaivis 
su lakūnais: Jerzy Kossows- 
ki ir Jerzy Webeb. Abu fa
šistai. Jie ims dalyvumą or
laivių rungtynėse Clevelan- 

! de. Negalėdami atskristi 
i per Atlantiką, tai nors lai
svu

duoti bylą prieš “Vilnį”. Su
rinkta $77.00 aukų ir gauta 
naujų skaitytojų. Parduota 
daug literatūros ir naujos 
knygos “Bolševikai.” Auto
mobilius teko vienam chi- 
cagiečiui.

Airijoje Kelia Galvą Fašistai

Lakehurst, N. J. — Karo

RIO DE JANEIRO, Bra-, 
zilija.—Sao Paulo miesto 
apielinkėje eina kruvini mū
šiai tarpę, ^valdžios ir suki
lėlių. Jau dvi dienos, kaip 
mūšyje ima dalyvumą 10,-

L TRYS ORLAIVIAI 
SKRENDA Į EUROPĄ !

I . * . ' '’•y-
1 ‘ ------------ r ’ Z it-ių
Iš Amerikos , išskrido trys 

orlaiviai į Europą. Ant jų 
visų važiuoja 12 žmogių. L. 
G. R. Hutchinson skrenda su 
visa savo šeimyna: jis, jo: 
žmona ir dvi dukterys. At
rodo, kad šis skridimas? yra 
paprasta garbės liga.

oro laivas “Akron” vėl suge- i ^^0 valdžios kareivių. Tik
ras karas: apkasai apvesti 
spygliuotomis tvoromis, 
naudojama ne tik paprastos, 
bet ir sunkios kanuolės, kul- 
kasvaidžiai, orlaiviai ir tan-

do. Jo apačioje pasireiškė1 
sutrūkimų ir todėl skrajoji-1 
mas atidėtas iki bus sutai
sytas.

Paryžius.—Prasidėjo per- 
kybos reikalais derybos tar-- 
pe Francijos ir Jungtinių 
Valstijų.

L-įfi
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atplaukė.

___________ i
. . i i

Frąncijoje plečiasi ekonomi
nis krizis. Paryžiuje atleista

ELIZABETH, Nx J.

DUBLIN. — Fašistai sek
dami Mussolinio ir Hitlerio 
pėdomis Airijoj jau suorga
nizavo 6,000 armiją, ir jie 

j rengiasi jos skaičių pakelti
PIKNIKĄ rengia ALDLD, jki 40,000. Valdžios spėkos 
i kn. ir Tarnt. Darb- An- kr™ fam,30,Q00./plieno darbiųinkų ant 54 kp. ir Tarpt. Darb. ;Ap- !yra. mobilizuojamos tam, 

mėnesid laiko; O R<ehbiautomo-| sigynįmas 28 d.' rugpjūčio i bad išlaikyti savo galią. Kol 
bilių gaminimo fabrikai paliuo- (Augūst), P. V a i č i o n i o^1 Rasi matyti, dar Airijos? fa- 

tie žmonės už pinigus dirbo. Tai-savo 18,000 darbininkų. ',IV ‘ " "rx*
jau tokia pat giesmė, kaip ir 
Amerikoje Prūseikos ir jo pase
kėjų, kurie sako, kad komunis
tai tik už pinigus dirbą, tik už 
algas dirbdami stoja "už “arkli
nę K. P. taktiką”.

Tuom kartu, kada Lenkijos 
fašistai žudo darbininkus ir ko
vingus valstiečius, tai Vilniuje 
kruvinasis Pilsudskis padarė ar
mijos peržvalgą.. Kodėl jis pa- 

• sirinko armijos parodai Vilnių?
* Todėl, kad iš čionai netoli/linkui 

Sovietų Sąjungos sienos. 0 
Lenkija išvien su kitais impe-

Var- 
gas ir skurdas vis labiau ple
čiasi. , 5

Kaip praneša iš Paryžiaus, Is
panijos fruktų prekėjai prista-

it 
f • 
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EXTRA!

Brooklyn. — Apart drg. 
R. Mizaros ir A. Bimbos 
šiandie vakare masiniame 
mitinge, Grand Assembly 
svetainėj, kampas Grand ir 
Hiavemeyer SL, kalbės dar 
angliškai vienas gabus kal
bėtojas iš Komunistų Parti
jos Antro Distrikto.

London. . Anglija skubi-i^os. Mūšis eina ant 8 mylių 
nasi is naujo atnaujinti sU |fronįo. Valdžia giriasi pa- 
Sovietų Sąjunga prekybos j sisekimais, bet veikiausiai 
sutartį. Ji bijoki nustoti įaį paprasti pasigyrimai, 
prekybinių ryšių, nes tas nes jau kelis kartus pirmiau 
dar daugiau pas ją padidin- gyrės?! apie savo laimėjimus 
tų bedarbę. ž . įr sukilėlių sumušimus, o pa- 

--------  Įsirodė priešingai.
Heidelberg, Vokietija. — 

Fašistai- studentai išvijo! 
profesorių E. ,Gųmbęl, kuris Į 
yra pacifistas,. Fašistai yra 
atviri Imperialistinio karo

7,000 DARBININKU SVEIKINO FOSTER!

& 

■

M

atviri Imperialistinio 
šalininkai.

r .......

CANTON, Ohio. — Na- 
misla Parke, kur 1918 me
tais buvo areštuotas E. 
Debs, virš 7,000 darbininkų 
entuziastiškai sveikino drg. 
W. Z. Fosterį, Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos kandidatą į prezidentus.

Drg. Fosterkt savo kalbo
je įrodė, kaip kapitalistinės 
partijos ir kartu su jomis 
Socialistų Partija puola dar
bininkus. Jis šaukė plieno 
darbininkus kovoti prieš al

Darže, MėadoJv 'Grove, Div-i gistaii sul E. de Valera 
ision Ave., Cranford, N.'J. susitarė.
Įžanga 25c ypatai. Prasi- ________ -
dės 12-tą vai. dieųą. K^l-L____ 
bes .drg. D. M. šolomškąsj

IX H AIRIJOJ JC/ x ' J

Newark, N. J., ir Bangos; pPpTTr.T4 itnlHo _Tik
i. /\ i..' \ * i ? 9 ^.*v J’i pasibaigus kariniams mane-
PASARGA: Busas įseis

nuo L.D.P. Kliubo svetai
nės; 69 South Park St., kaip
1:30 vai. po pietų. Jeigu tą 
dieną lytų, parengimas 
įvyks A. Lutvino svetinėje, 
Elizabeth, N. J.

tė prie Ispanijos ir Francijos Dalyvaus Sietyno Choras iš (
sienos 40 vagonų vaisių. Bet 
tuom kartu jau įėjo į galią nau
jas Francijos patvarkymas, pa
gal kurį reikėjo mokėti dau
giau muito už pervežimą per ru- 
bežių. Tada pirkliai visus vai
sius, kurie buvo verti miliono 
frankų suvertė į jūras. O tuom 
kartu Ispanijoje šimtai tūkstan
čių darbininkų badauja.

ne-

Argentinoje Sumažėjo 
išvežimas

Ivrams karo-laivyno, dabar 
.prasidėjo sausžemio manev
rai. Dalyvauja 50,000 kar
eivių i ir begalinis skaičius 
karo orlaivių. Tar vis ženk
lai prisirengimo prie naujo 
imperialistinio karo.

IBtienos Aires. — Pel* sep
tynis mėnesius 1932 metais 
Argentinon įvežimas suma
žėjo ant 38 nuošimčių, lygi
nant su tais pat mėnesiais 
1931 metų. Sumažėjo ir iš
vežimas. Ekonominis krizis 
smarkiai atsiliepė ant pre
kybos.

gų ’ kapojimą. Išdėstė dar
bininkams, kodėl jie turi or
ganizuotis kovai prieš im
perialistų ruošiamą karą 
nuolimui ant Sovietų Sąjun
gos.

Darbininkai entuziastiš
kai sveikino ir pasižadėjo 
ateinančiuose p r e z i d enti- 
niuose rinkimuose balsuoti 
už Komunistų Partijos kan
didatus, nes tik Komunistų 
Partija teisingai ir nuolatos 
gina darbininkų klasės rei
kalus.

V5
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Visi Skaitlingai Dalyvaukite Masinėje Demonstracijoje, Kuri Įvyks Šiandien-25 d. Rugpj., 7:30 Vai. Vakare, Grand Assembly Svetainėj, Kampas 
Havemeyer ir Grand Sts., Brooklyn. Kalbės dd. A. Bimba, R. Mizara ir Kiti. Dainuos Aido Choras. Draugai, Ateikite Masiniai ir Padėkite Apginti

Savo Klasės Dienraštį! Atmuškime Užpuolimus ant 'Vilnies! Ginkime Suareštuotus Redaktorius!



Puslapis antras..

APŽVALGA

i
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Jis tave smaugia ir badu | kompetencijos spręsti klau-į

0 vyčių sei-

juo 
šitas darbas tobulesnis, juo

nevisada taip buvo.
D. M. šolomskas.

“Darbininko”

Ketyirtad.j Rugpj. 25, 1932 
—* ' ■/   ■ — , - - , ■ - —

guš į gali įd^icbrbti, ir ūkio 
pagrindas yra ne gamta. 
Gąmtą (šįam ųkiųi yp tik
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bėgėlis”, “j

[ Tik visa bėdą' tdihe!, kkd'Išbūti, būk nieko kito būti ne- sidėjo vystytis kapitalizmas
i “Darbininko V bendradarbį jgalį.” I ’

. ■ ir redaktorių išdavė jų pa-
I Čių nelaimingas liežuvis.
j Patalpinęs tą laišką apie ro-

sijoje dabar gyvena ir ne-[jų Lietuvoje, redaktoriusVyčiai Paaukoti ir I VICVMCII gyveno. 11 X *V1^

Pavergti Kunigams vilties iš ten kuf nors;piskina editoTialą. Ten gi

Kelios dienos atgal lietu- - , „ x , ... .
viški vyčiai laikė savo sei- n^tvę pradeda negalvoti.” iš ten girdisi tas pats deja- 

a o Susirinko saujelė kata-KODĖL REIKIA BALSUOTI UZ FOSTER IR FORD? likiškų tamsių jaunuolių. O 
juos už kalnieriaus pasitvė
rę tampė ir vedžiojo keli pil
voti kunigai. Seime nieko 
nekalbėta apie vargą ir ba
dą, kuris slegia lygiai tikin
čius darbininkus, kaip ir be
dievius. Mat, kunigai so
tūs, tad jiem masių vaikis ne-

I apeina.
oįnuo “amžių” Amerikoje įsišaknėjus dviejų partijų!.. P “Drauge” tūpusio ap- 

Lt^ną padeda darbininkuose prigyti ir ląikytiy šitam [ rasymo, mątyt^ , kad. tarpe
icram hripšd'arhininkiškam atšinpšimiJT. Štidii dar tip vyciU> 11 kleboųų yra ^puvę

Štai kaip “praktiškai^ nuargumentuoja labai daug dar
bininkų: “Fosterio prezidentu vis tiek neišrinksirtiė, todėl 
neapsimoka už jį balsuoti.” Nėra jokia paslaptis, kad 
taip mano ne retas ir revoliucinio nusistatymo proleta- 
ras.į Štai kodėl mūsų; Komunistų Partijos masinė darbi
ninkuose įtaka daug didesnė, negu atsivaizduoja parla
mentariniuose ’rinkiniuose.

I

I

į

t

.” , ir šių dienų buržuazija. Ko-
,Pokrovskis nuorodo, kaipikiu būdu atsirado proleta- 

tyrinėjimas ir mokslas į, ši- į natas ir jo klasinės organi- 
pulius sudaužė “amžinumo’ 
mokinimą”, kaip likori įro
dyta, kad vienas visuomenės 
surėdymas griūva o jo vie
ton kitas iškyla—naujas su
rėdymas, nauja tvarka ir 
kad ir patsai “žmogus kei-J 
čiasi ir keisis, lygiai kaip,į 

xrir.-. i™ i,Un „ žinoma, i ;

‘v.-; H- 
X“i m..,™-
prasti gamtos Įstatymus.:' '■ zmo'

Ir jeigu mes tirdami prar 
eitį ir ateiti žinome, kas bu- r 

.tūiaMnfi.1 ■«, «tg.i;
ir kas bus tūkstančiai metų. žmogaus darba*'• 
ateityje, tai jau žinome, ko-(( 
kiais keliais eis žmonija Xis 
prie kiekyj laipsnį fcąh- ;įes)lis.^uP 
me prisirengti. ‘Kuris atei-; -y Įr ne«e.
tį numato, tas ateičiai ,kad ateity-
viespatauja, todėl, kad, atei-; • j d k^ ’ h. techn<_ 
U numatydami, mes galime atskks ; tokio tobulumo, 
pne jos pus !eng !, pa aiy7ikokio me£, įsivaizduot nega- 
ti zmgsmuu, kad išvengti r * v, • v. ’ . . ij ime. gamta žmogaus ran>ateinančiu nelaimių ir kad , ’ .° . , & v,i . i K . i koše būs minkštas vaskas,kiek galint geriau pasinau-.v , . .. , /j z„ v-L i iis kurio žmogus padirbs Vido ti tonus gėrybėmis, ku- , , . * .. „J r sa ka, kas tik jam tinka, rias šioji ateitis mums at- ^-i. v J .v . , r>. j .v, . —Reiškia, žmogus išmokstanes. Žinot—reiškia numa- ’ f5
tyli, . „umtyli-reišM. |”"'£ 
pajegt, kitaip sakant vieš- J J 
patauti. Praeities žinoji
mas, tokiu būdu, mums duo- [ 
da ateitį valdyti. Štai kam 
reikia praeitį žinot.”

Ir “Rusijos Istorija,” nė
ra tik apie carus istorija, 
bet istorija žmonijos. Kaip 

i žmonės gyveno senovėje, 
kaip atsirado povaliai pas 
juos kitokį įrankiai? Kaip 

[ atsiradus; geležiniams kir- 
'viamsžinonėygalėjoiškiys- 

liuose mieštuose gyyena, ga- ti girias . ir -pastatyti ha-

kad anas ^augmenų ir gyvų-J kiniai žvpryp ir gyyuiiai’bu-< ž 50 į į ,aldLD na- 
lių pasaulis, nebuvo, panašus vo s v a r b i ausis maistas? • • t vainos
į šiandieninį,;, kad pasaulis Kaip žmpnės pasidarė ga- • 4 ,
vis keitėsi . ilgiausių metų lingesni už1 visuu kitus žvė-
bėgyje; visa, be abejo, ir da-jris? Kokių būta kunigaikš- dabar stosįALDLD,tąsga'- 
bar keičiasi ir keisk*. Tokisjčių, tvarkos, santikių? Kaip Ii gauti šią knygą ir dar( 
jau gamtos įstatymas.

O dar šimtas metų atgal 
juokėsi iš neskaitlingų ty
rinėtojų, kurie drįso tyrinė
ti ir įrodinėti keitimąsi daik
tų. Tie mokslininkai kalbė
jo, kaip tik tai, kas dabar 
atrodo savaime supranta
ma, būtent, kad gyvybė že
mėje vystėsi palengva bega
linio metų skaičiaus* bėgyje.

Mat, mokymas apie tai, 
būk pasaulis nesikeičia, irjiovę, kada nebuvo miestų 
kad viskas esą iškarto su- fabrikų, mašinų,^ C“"’“"":., 
tverta, buvo ilgą laiką ir laivų, orlaivių,, žodžiu—ne-»spėkų dabartiniu laiku už

grobti Jehol provinciją, ^es 
pietinėje Mandžurijoje ji tu
ri pilnas rankas darbo su 
vis daugiau kylančia liau- 

tartum d*es banga. Nors Jehol pro-.

pasprukti,” šėilėja tas “pa- ’ jis sako: “Rodos, kad ne he- 
bėgėlis”, “jau apie savo se- turime laisvos Lietūyos, iiės

i, Sovietai visus vimas, kaip įš po caro pri- 
ketina sušaudyti! jslėgtos mūsų tėvynės.”

Aiškus .dalykasį fed tik ! Taigi, jeigu tas laiško au- ir. visa kas kita.
apjakėlis gali šitaip rašyti j torius tą Lietuvos pragarą tas negalima pamatyti į 
ir tik amžinai nuo koto nu-t | perstatė rojum, tai jis taip 
simelavęs redaktorius gali;pat bjauriai melavo apie So- 
tokį šlamštą talpinti, i [vietų Sąjungą, perstatyda-

Bet už tai, pashk to “au-!mas ją pragaru. Vadinasi, 
toriaus,” Lietuvoje “visi melagius nemokėjo melo ga- 
galvoja sulauksią žilos se- lą paslėpti, o

I natvės,. sulauksią ramios redaktorius Užmiršo tai, ką 
mirties.” ’ 1 ! 1 f i melagius melavo.

“nesusipratimų” į v a i r jose 
vietose. Todėl seimas, ku
nigų užkomandavotas, pri- ■ 
ėmė tuo reikalu rezoliuciją.■ 
Vyčiai visai paaukojami ku- i 
nigams. Jiems nepalieka-' 
ma jokių teisių. Jie neturi ; 
jokio pasirinkimo. Parapi- i 
jos klebonas yra visas bosas 
“jo parapijoj gyvuojančių 
organizacijų.” Gi “iškilus 
nesusipratimui su dvasios 
vadu (klebonu).”, sako rezo
liucija, “organizacija neturi

sist^ni
klaidingam, priešdarbininkiškam atšinešimui. štlail dar jie 
kaip!galvoja: “Nusibodo republikonaš.šėtonasj nualino jis 
mušjiki paskutinio kraujo lašo, tai reikia balsuoti už de
mokratą velnią! Vis gi gal bus geriau!” Ir taįp šliaužia 
rinkimai po rinkimų, metai po metų, atnešdami didesnes 
neląimes nebaisesnius vargus tiems patiems “gudriai pro
taujantiems* darbininkams.

Kodėl svarbu už Komunistų Partijos kandidatus Foate- 
rį it Fordą paduoti kuodaugiausia balsų? Kodėl darbi- 
ninlfai turėtų balsuoti už komunistų kandidatus?

Ką Reiškia Balsavimas už Priešus?
Visų pirma, darbininko balsavimas už buržuazines par

tijas! (republikonus, demokratus ir socialfašistus) reiškia 
rentimą savo mirtino priešo. JL i------------OL. L .
mafina, o tu jį palaikai ir jam atiduodi savo’ balsą irjsimo- <(^as dalykas palieka-1 
simpatiją. Ar tai nėra baisus prasižengimas prieš savo;ma.s Rūgštesnei dvasei 
interesus,? Ar tai nėra pats savęs pasmerkimas ir nutei- vyriausy’)ei •• .i muose kunigai . dalyvauja 

; su sprendžiamu balsu be ' 
mandato.”

Vietoj stengtis pasiliuo- 
suoti iš po kunigų priespau
doj nelaimingi vyčiai gi-1 
liau kiša galvą į kunigų sla
stus; . i' i ’ i 

į i į H j [ į : j ■___

Masės su “Vilnim,” Todėl 
“Vilhįs’t^mėrf^f.

Laukėme žinių iš dienraš
čio <“Vilnies” pikniko.: Da- _ .. m ••
bar jau turime. Piknikas p^ūg1!08 (ALDLD). Toji 
įvyko kaip tik tuo laiku, knyga yra istorims-mhteria- 
kuomet valdžia ir lietuviška Jotinis pei žvelgimas n isde- 
buržuązija stengiasi tą mū-;^n^s’ kod^l mums reikia 
su kovos organą sunaikinti. __
Kaip į tai darbininkai žiū
ri?’ I tą atsakė pereita sek- Jai , . TZ , .

Vilnies” krovskis. — Kokiems ga-

simes.?. ... ' r
Antra, balsuodamas už savo priešų kandidatus, darbi

ninkas stiprina priešų frontą. Jis savo balsavimu pasa- 
ko priešams: ‘“Eikite, kaip ėjote, išnaudokite, skriauskite 

omane, lupkite nuo mano nugaros visus devynis kailius 
aš vis tiek būsiu jums geras ir ištikiniąš!’! M ! ' • • ’ ’

■ i j • • Į! |; į Į į į
Ką Reiškia Balsavimas -U^ I{omumsjtjuĮ8;'

zacijos. Tai istorija žmo
nijoj suprantama, imant 
Rusiją, kaipo teritoriją ir 
jungiant jos gyventojų isto
riją su kitų kraštų istorija.-

“Taigi žmogus priguli nuo 
gamtos;—sako Pokrovskis, 

—ir istorija eina greičiau 
ar lėčiau žiūrint tų prigim
tų sąlygų, L kokias ta ar ki
ta tauta pastatyta. Bet ši-

Tai naujai išrasta bomba, kuri bus naudojama nau
jam kare bombardavimui miestų iš oro.

KODĖL REIKIA ŽINOTI PRAETĮ?

“Rusijos Istorija,” yra 
iALDLD 21 leidinys. Kny- . ’ 
įga turi 320 puslapių ir ap- ;
daryta audeklo viršeliais. 
Jos reguliare kaina $1.75. 
Bet dabar ALDLD Centro 
Komitetas skelbia knygų iš? 
pardavimą, idant palengvi- 

i nūs bedarbiams ir < mažai 
dirbantiems darbininkams.' 4.w’x*\ n rr 1 i • 1 UllUJclll Civilio tlcli U111L11 lYęiLllo.L ™ ® mąfyti), mus? Kodėl^enoveje Jau- todel k parsidūoda tik 1

Po-

Japonams Stoka Spėkų
SHANGHAI, Chinija. —

Japonija neturi pakankamai

D. M. šolomskas,
46 Ten Eyck St. 

Brooklyn, N. Y
tuo- 
100,

Ir ištįkro, tai pirmoji is
torija ne tik Rusijoš, bet is-

būk “Vilnis” paHk<x kelętos’’

z H m
Bile ‘ darbininkas, kuris ••

—Kam mes turime žinoti 
, kas buvo?—sako

se darbininku masėse.*» • 2Su tokia masine parama; 
denraštis atsilaikys ir išsilai-,1 
kys. Dar daugiau. Jis sustip
rės. . ip

‘/Darbininko” bendru 
biui “pragaras.” “Kas

$1.25 centų vertės kitą dy
kai, kaipo dovaną nuo ALD 
LD organizacijos. Visais 

tai is- reikalais kreipkitės pas:

mas buvo įr, kapitalistinėse kiška biblija, bet tokie*, 
šalyse, yra labai daugeliui kokiu jis įštikro^ buvo —

je apskritai niekas nesikei-/ kovoje su gamta

tinio gyVėmmU Kaip kei- rol^s Wang Che su 2,000 ka
tėsi pati vlšuomeriihe tvar-1 reivių pefėjo į Japonijos im- 
ka. Kas buvo pirmykščias perialiptų pusę, bet to nepa- 
gyvenimas, ! feodalinė sis- kanka, kad valdyti tą pro
teiną, baudžiava, kaip pra- vinciją.

mokslininkų ir ne moksli-!buvo dabartinio technikinio 
ninku palaikomas, ne dova- įr visuomeninio gyvenimo, 
nai, ne vien tik del jųjų ne- Bet gyveno žmogus, ne to. 
išmanumo. Šitas mokini- kis, kokiu jį perstato pasa- 
mas buvo įr, kapitalistinėse1 kiška biblija,

įaudingay. Jeigu pasauly- laukinis. Kaip ilgų Dietų
e apSKEJLlčtl< ■lUCKilB llC.»mC4-.»V'J'- kJLA ..... . .

kia, tai nesikeičia ir žmonių laiptai!, jis ėjo linkui dabar- vu}^°įe vle”as chl^ ®e.ne

■Ml

s dar?; 
iuštip- Į 

Amerikos darbinffi^ąu stovime šiandien prieš: 
nių 4pėkų surinkimo, su-

Iš antros pusės, rinkimų karr 
bininkai gali išnaudoki savo Jf 
rinimui. ;..........................
svarbiausią problemą savo'kįajs 
mobilizavimo ir sutraukimo politinių kovų frontą; Mūsų 
problema yra budavojimo politinės galios, politinės par
tijos. Tą galėsime atsiekti ne vien streikais,' demonstra
cijomis ir susirinkimais. Rinkimai ir balsavimai: yra vie
na svarbi priemonė atsiekimui šito "tikslo.

Mūsų Judėjimas Pakiltų Visa Galva
Štai ką gali suprasti kiekvienas darbininkas,: kiekvie

nas “Laisvės” skaitytojas: Jeigu šiuose rinkimuose už 
Komunistų Partijos kandidatus, daleiskime, būtų paduo
ta čielas milionas balsų, tai visas Amerikos darbininkų 
revoliucinis judėjimas pakiltų visa galva, visas darbinin
kų klasės frontas sustiprėtų šimteriopai, negirdėtas visoj 
darbininkų judėjimo istorijoj atsirastų ūpo pakilimas. 
Tasai laimėjimas nuskambėtų po visą platų pasaulį ir 
priduotų naujos energijos tarptautiniam darbininkų ju
dėjimui. Štai ką reikštų: Milionas Amerikos darbininkų 
balsavo už klasių kovą, už karą prieš kapitalizmą, už ko
munizmą, už Sovietinę Ameriką, už proletarinę revoliu
ciją! Sudrebėtų iš baimės visa Amerikos plutokratija. 
Susyk mūsų Komunistų Partija virstų milžinišku Ameri
kos gyveniiųb faktorium. Visos darbininkį kovos prieš i 
badą ir alkį, už pašalpą ir apdraudą bedarbiams, prieš 
algų kapojimą ir prieš reakciją, būtų daug lengviau lai
mėti. :' L j

Kai Kur. Išrinktumėme Savo Atstovui
Dar daugiau! Kartu su prezidenhrrinkimais eina viso-' 

kie miestų iri valstijų rinkimai. Tas piilionas balsų už 
Fosterį ir Fėrdą atspindėtų anuose mažesniuose rinki
muose. Daugelyje miestų 4 vąldyietes pąkliūtų komunis
tai. Ten jie 'galėtų sėkmingiau mobįįizuoti darbininkus 
kovai prieš kapitalizmą, kovai už darbininkų kasdieni
nius reikalus.4 , ,. * (

Na, o jeigu, daleiskime, prezidento rinkimuose mūsų 
kandidatai tegaus penkiasdešimts tūkstančių balsų. Tai 
bus didelis visos darbininkų klasės* nepasisekimas ir pra
laimėjimas. Tos kovos, kurias šiandien darbininkai ve
da prieš badą, neatspindės rinkimuose. Tas dar kartą 
parodys, kad tie tūkstančiai proletarų, kurie viena ranka 
grumiasi su bodais ir kovoja prieš skriaudas, antra7 ran
ka tebėra įsikibę prie savo priešų partijų, jas palaiko, 
joms padeda.

Argi, tad, neaišku, kaip svarbu ir kaip būtina kuodau- 
giausia laimėti baisų už draugus Fosterį ir Fordą? Mes, 
lietuviai revoliuciniai darbininkai ir darbininkės, turime 
nenuilstančiai darbuotis šiuose Tikimuose. Mes* turime 
pasiekti kuoplačjausias lietuvių darbininkų maęe$? supa
žindinti juos su šios dienos problenąąjpįp ir, ląiihę$,!jų 
balsus už Komunijų Partijos kandidatus. : . ;■

Vienas iš senų bolševikų, [ no įš knygų'( o kas dide 
nuolatinių darbuotojų ir žy- 1‘--------
miausių istorikų profesorius 
M. pokrovski, parašė “Ru
sijos Istoriją,” kurios pir
moji ir antroftdąlis yra iš
leista Amerfkclsį Lietuvių 
Darbininkų L te r a t ū ros

madienį įvykęs “ 
piknikas Chicagoje. Dien
raštis rašo:

Didysis “Vilnies” piknikas 
užvakar įrodė, kad dienraštis 
yra visų darbininkų. Niekad 
pirmiau nebuvo tiek daug en
tuziastingos publikos, kuri de
monstratyviai būtų pasisakiusi ve(pm0 epgs faktų Sako: 
už gynimą savo klasės kovų | “praeitįes žinojimas, tokiu 
įrankio, kaip; kad rtigp. 21 pik-1 mums duoda ateitį 
nike< [valdyti, štai kam reikia

Visi Grigaičio pliauškalai, praeitį žinoti.” >
Pokrovskis rašo: “Auto- 

pakvaišėlių organu, visos Prū- rįug turėj‘0 omenyje skaity- 
seikos ir Ko. tauzos, kad lietu- toją, kuriam liuoso laiko te- 
viai darbininkai ypač Chicago- pėra daug mąžiau, ne kaip 
je seka Strazdą, nenori nieko žinių troškimo, ir todėl dės- 
turėti su “Vilnia”, išgaravo.; trumpai, kaip tik bu- 

—0“ vo galima, dėstomojo daly-
“Vilnis” siose sunkiose va- įw vaizdavimui nepaken- 

landose, kada valdžia ir lietu- kįanį 
viška buržuaziją pasįmojo už
duoti skaddų ’’smūgį, ’’susilaukė

lams mums užsiiminėti 
mi, kas buvo prieš 10, 
1,000, 10,000 metų? Ar ne 
geriau kaip reikiant pažinti 
tai, kas dabar desai, ką apA 
link save matome, nuo ko 
mūsų gyvenimas priklauso.

Ir drg. Pokrovskis, po pri

atsirado mašinos ir proleta
riatas, bei proletarinės or
ganizacijos? '

“Rusijos Istorija,” 
torija iš gilios senovės, nuo 
laikų, kada gyveno žmonės 
sekiodami mamutus, tam, 
kad jų mėsa maitintis. 
Skaitant knygą, nuo šių 
dienų gyvenimo, nuo to, kas 
mus apsupa, nusileidi į gi
lią žmogaus gyvenimo se-

’ !, 
garvežių,

nepaprastos užuojautos pločio- įorjj:a* ■■ kuri ;feikid pasire- 
...... . 'mįąntį' istpi’tohi^terįąliz- 

mą, pasikeitmių isterijos 
sūįįr^tihią/ ,,v :-į Af .ri: 
j :Ruvo zmonėš, if ffebar 
■dar yra, kurie, nepAisaųt vi
sų neginčijamų faktų,' dar 
drįstav, skleisti ■ pasakaitę, 
būk “pasaulis pęr ’7 dienas 
buvęs sutvertas^, nęrs 'tas 
posakis jau senai £udužo. 
Šiandien nė vienąs, ne tai 
kad ’mpksh’nipWd,.;, bet šiek 
tiek apsišvietęs žmogus, ne
patikės,- jeigti jarn sakys, 
kad gyvidian ip. ^augmenys 
visad buvę tękife lygiai, ko
kius mes juos ^dabar regi
me. Kiekvienas puikiai ži

Melagius Išdavė Jų Nelai
mingas Liežuvis

Bostono špitolninkų “Dar
bininkas” (rugpj. 23 d.) tal
pina laišką, kokio ten sutvė
rimo, kuris neva išbuvęs 
Rusijoj dvidešimts metų ir 
dabar pasprukęs* į Lietuvą. •> 
Sovietu Sąjupga, žiųojną,

u-

čia, ■. _
visuomene. 1 Ji irgi yra nu
statyta iškart visįėms ' amži
nai: kokia ji šiahdiėn* yra, 
tokia ’ji visad buvo ir visad 
bus. Šiaip anuomet mokino. 
O . kam reikalinga, idant 
žmonės manytų, būk žmonių 
visuomene visad pasiliksian
ti tokią, kokia ji yra? Tam, 
kad tas labai yra naudinga 
tiems, kurie toje visuomenė
je visomis gerybėmis naudo
jasi; tiems, kurių ’ rankoo3 
visa valdžia, visi turtai bu
vo ir kapitalistinėse šalyse 
yra, reikalinga sakyti, kad 
taip visada buvo ir turi bū
ti, kad turtingieji ir kilmin
gieji visad būsią viršuje, o 
liaudis, darbininkai, valstie
čiai visad jiems dirbsią, vi
sad jiem tarnąusią. Ir štai 
jie stengės^ pačius* save įti
kint, o ypatingai savo val
dinius darbininkus ir, Vals
tiečius, būk 'taip ir privalą

Čia parodomas architektas Hamiltonas, kuris lai
mėjo pįriną dovaną už planą del Sovietų Palociaus, 
kuris bus pastatytas Maskvoje.
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726

klausi- 
rengia 
vietinė

Copr., 1932, 
Jha Amerkat 

Tobacco Co,

kartu 
Liet, 
pietų

Jo nėra Luckies 
, lengvinusiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte

Irs toasted
Tas pakelis lengvų Luckies

Tai Anglijos naujas didžiausias mi litarinis orlaivis, kuris pabudavotas 
naudojimui naujam kare.

čarterį? Visai 
metų atgal A 
turėjo suspen- 

už laužymą

Visi demonstratyviai 
važiuos i Waterburio

O yra daug 
kurie pardavi- 
Tikieto kaina 
abi puses 85c. 

ryte 
nes

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckiefc yra tokie 
lengvi cigaretai.

.LDSA. 53 kuopos susirinki
me padaryta ' daug gerų taria
mų. Pirmiausia priimta rezo
liucija prieš Dies bilių.1 ,

Paskiaus nutarta turėti du 
parengimai. Vienas bus ren
giama bendrai su Wilkes Bar
re kuopa, jei jos sutiks. Kitas 
parengimas bus, tai juokų va
karas. Šitas parengimas įvyks 
30 dieną spalio.

Programą šiame parengime 
išpildys Aido Choro jaunimas. į 
Programa susidės iš trijų da
lių. Viena, bus suvaidinta ko-, 
mediją “Netikėtai.” Antra da-. 
lis bus be kalbos “Surplus Dol- i

"Jei žmogui paraitytų geresnę knygą, pasakytų geresnį pamokslą, ar padarytų lobėlesnius sląstus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus m ii ko tankmėje, vistiek pasaulis iki jo durų pramins takų-** 
RALPH WALDO EMERSON. Ar šis pareiškimas negančtinai paaiškina kodėl pasaulis užgiria ir priima

' Lucky Strike? . • l

Tik reikia pažymėti, kad 
Hartforde lietuvės darbinin-

Orkestra irgi

Taigi čia aiškiai permato
ma, kad su prisidėjimu ir savo 
darbu, kiti draugai irgi neat
siliks ir bus surinkta 3 busai.

Vilijos Choras ir Simfoni
jos Orkestrą, vadovaujant d. 
Visockiui; laiko speciales 
praktikas ir ruošiasi su įtemp
ta energija. Buvo manyta, 
kad jau pirmesniuose išvažia
vimuose išdainuota visos dai
nos ir Dainų Dienai neliko 
nieko naujesnio. Bet čia ap
sirikta. Vilijos Choras susi- 
mokino naujas dainas ir cho
ro narių skaitlius paaugo ir 
galima drąsiai sakyti, kad V.

Turime 
darbuotis palaikymui brgani- 
zacioj tų narių, 
nai bedarbiai ii 
lių užsimokėti. ■ 

Augsčiausios
Amerikoj Centro Pilęl 
Komitetas.

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH

Matykite Lapkričio 7-tos Dienos 
Apvaikščiojimą 

PENKIOLIKOS METŲ 
f , SUKAKTUVIŲ 

RUSUOS REVOLIUCIJOS 
$225.00 Ir Augščiau 
Pilnoje World Tourists, Inc. Va
dovybėje Imant: Leningrad, Mos- 

Ivanovos Vosnesensk ir 
Kolektyvę Farmą 

IŠPLAUKIMAS SPALIŲ 
. OCTOBER 20

Laivu BERENGARIA
Į, šitą turą įeina moderniška 

trečios klasės ' per Atlantiką pa- 
sažieriaips 1 
bareliuose (cabins) 
vandeniu; .'3 
dieną, kelyje 
je; miegami 
mai inatomų 
Sovietų viza

žengia dideliais' žingsniais; pin- 
myn. Simfonijos Orkestrą ’ir 
Vilijos Choras važiuos sykiu— 
tame pačiame buse ir 12 va
landą, pribuvę į Waterburį, 
padarys, visi busai demonstra- 
tyvį maršavimą lietuvių ap
gyventam vietom. Delta, kitų 
miestų busai irgi turi pribūti 
į laiką ir imti dalyvumą de
monstracijoj.

Stiprus Ramstis.

lar.’j čia bus vaidinama be 
žodžių, bet visi galėsite gerai i
suprasti veikalėlio reikšmę. 
Taip pat bus juokų.

Prašome kitų organizacijų i 
tą dieną nieko nerengti, o vi-i 
siems dalyvauti mūsų parengi
me. Pamatysite, kaip gerai' 
jau prasilavinę Aido Choro Į' 
jaunuoliai, ši kuopa visuomet 
aukoja darbininkų reikalams. I 
Dabar jau jos iždas yra tuš-' 
čias. Tad šiame parengime, 
norime padaryti pelno, kad ir 
vėl LDSA. kuopa galėtų ge-J 
riau veikti ir paremti darbiniu-j 
kų reikalus. , , , , , |

Todėl visi, atsilankę į šį pa-1 
rengimą, galėsite pagelbėti ir 
darbininkų judėjimui. i

Kuopos Koresp.

prasidės Dainų Diena s
Hartforde Spaudos

Komisija Padarys Visiems
Suprysą

APLA. narius darbuotis vie
nybėj einant APLA. įstatais ir 
konstitucija ir vaduojantis vi
sais kitais šios organizacijos 
patvarkymais. APLA. Centro 
Komitetas taipgi kviečia tuos 
visus APLA. narius, kurie su-

Rinkimų kampanijos 
mu prakalbos, kurias 
Komunistų Partijos 
sekcija, įvyks rugsėjo 3 d., Ly 
ric Hali, 593 Park St., Hart 
ford, Conn., 8 vai. vakare 
Kalbės drg. J. J. Ballata, žy
mus kalbėtojas. Visiems rei 
kalinga atsilankyti.
Lietuvių Kalboj Prakalbos 
Kalbės Drg. P. Buknys, “Lais

vės” Gaspadorius

JT ES perkame puikiausią, patį 
JA puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengvą” - todėl šis

ŽVĖRIŲ KARALIUS

“Gamta savo Žalumoj** — kaip 
atvaixduota didžio gyvulių tapyto jo* 
Paul Bransom . . . jo įkvėpimu 
buvo liūto nežmoniška iega ir lau
kinis gudrumas, kas padarė jį 
Afrikos džiunglių valdovu.' 1

Darbininkų priešų spaudoj cijos konstitucija nei su ki- 
tilpo “atsišaukimas į APLA. tais kokiais patvarkymais. Jie, 
narius Pittsburgho apielinkėj.” • mat, statosi augščiau visko— 
Toksai pat atsišaukimas taipgi augščiau Apskričio, augščiau 
buvo siuntinėtas ir Pittsburgho Centro Komiteto ir net augš- 
apielinkės kuopoms bei kai ku 
riems nariams. Po tuo atsi 
šaukimu pasirašo APLA. 2 
3 kuopų bendra komisija.

Atsišaukime bandoma nusa- 
> kyti ir tikslas to suvažiavimo

kviečiamos tos kuopos, kurios Komitetas, dėlto kviečia visus Darb. Daržą, kur 
stovi už APLA. įstatus ir čar- 
terį. Iš to darosi išvada, kad 
bus pasitarimas ,kaip ginti A 
PLA. įstatus ir čarterį. Bet 
tai tik apmaskavimas paties 
suvažiavimo, šitas suvažiavi
mas šaukiamas tam, kad min
džioti APLA. įstatus ir čarterį, klaidinti darbininkų nepriete- kės organizuojasi sudaryti di 
kad sėti demoralizaciją APL lių 

♦A. nariuose, kad rengti skili 
M mą APLA. organizacijoje.

Mums gerai žinotai to šuva 
žiavimo šaukėjai. 2 kuopoj zacijos

I jie jau susiorganizavo •• kitą naudai 
f draugiją “2: kp. Lietuvių Ąųg-,, gavimui naūjų nariiį 
' ščiausia Prieglauda Ameriko

je” vardu ir reikalauja iš AP 
LA. 2 kuopos viso turto. Ar 
tuomi jie gina APLA. įstatus 
ir čarterį? Visai ne. Jie gi
na skirtingos draugijos čarte
rį ir daro sau naujus įstatus.

3-čios kuopos žmonės, kurie 
prisideda prie šaukimo suva
žiavimo, argi ištikrųjų gina A 
PLA įstatus ir 
ne. Virš porą 
PLA. Centras 
duoti 3 kuopą 
įstatų. Nueita tuo klausimu 
ir teisman. Galų gale susitai
kyta, kuomet 3-čia kuopa pasi
žadėjo pildyti APLA. įstatus 
ir visus patvarkymus. Kuopa 

'> padengė visas išlaidas. Bet 
dabar ir vėl tiems patiems 
žmonėms jau parūpo sauvališ- 
kai elgtis visai nesiskaitant su 
APLA. įstatais ir konstitucija.

Ir tie dabar žmonės suska
to kalbėti, kad čia reikia ginti 
APLA. įstatai ir konstitucija! 
Juokingiau jau nebegali būti. 
Patys laužo įstatus ir mindo 
čarterį ir, dar drįsta šauktis 
prie kitų, kad jie yra tikrieji 
įstatų ir čarterio gynėjai.,

Jie daugiausia šaukia prieš 
vienybę, kad APLA. ir LDS. 
nesusivienytų, kad lokalinės 
draugijos prie centralinių ne- 

^sidėtų. Jie priešingi darbinin- 
*kų vienybei. Jie mat persiė- 

į? mę fašistine idėja. Darbinin
kų priešai todėl džiaugiasi, 
kad darbininkų organizacijoj 
yra tokių, kurie darbuojasi 
skaldymui darbininkų eilių.

Tos komisijos šaukiamas su
važiavimas taipgi ne pagal A 
PLA. konstituciją ir įstatus. 
Visos organizacijbs suvažiavi
mus juk šaukia APLA. Cent- 
iv Komitetas. Apielinkių su
važiavimus šaukia Apskričiai. 
Pittsburgho apielinkėj yra Pir
mas Apskritys, kuris turi tei
sę šaukti suvažiavimus. Bet čia 
susimislino atskiri žmonės ir 
šaukia suvažiavimą visai ne

siskaitydami nei su organiza-busu' važiuoti. Choristų yra Simfonijos

Da’nų Diena Ir Mūsų 
Prisirengimas

Kuomet vienas draugas Vi
lijos Choro susirinkime pada
vė sumanymą, kad reikia su
rengti 3 busai į Dainų Dienos 
išvažiavimą, tad pas draugus 
kilo abejojim'as, būk šiame be
darbės laikotarpyj nebus gali
ma tas atsiekti. Bet paskuti
nėse V. Choro praktikose 
draugė D. pakužda man į au
sį, kad jau ji turi į(busą su
rinkus 20 pasažierių, o da sa
vaitė itj pusė iki <Dąįnų:Die- 

Atidengs ir išaiškins; kas ir nos išvažiavimui. Ta draugė 
kodėl užpuolė mūsų dienraštį neabejoja, kad ji viena gaus 
“Vilnį” areštuodami redakto- vienam busui žmonių.
rius drg. V. Andrulį, P. Kra- 
kaitį ir “Vilnies” gaspadorių 
Millerį. “Vilniai” primeta 
kaltę bankų bankrutavime.

Atsilankykit visi ir garsin- 
kit tarpe katalikų darbininku 
ir kitų sriovių suklaidintų 
darbininkų, čia išgirs žin
geidžių dalykų ir labai juo
kingų dalykų.

Prakalbos įvyks rugsėjo 
(Sept.) 2 d., 7:30 vai. vaka
re, Laisvės Choro svetainėje, 
59 Park St., Hartford, Conn. 
Visi Hartfordiečiai Smarkiai 

Rengiasi Prie Dainų Dienos ;
Dainų Diena įvyks sekantį 1 Choras savo pasirodymo isto 

nedėldienį, 28 rugp. Waterbu 
ry, Conn

lis, kuris nori ’ “flirtuoti0 su 
merginomis. Tai kurios ne
užsiima, tai tas ir darbo ne
gauna. Naudojasi bedarbe 
kiekvienas niekšas.

Kitos dirbtuvės, dirba dar 
mažiaus. Tad bedarbių galy
bės. Kiti bedarbiai gauna ko
kios sriubos bedarbių eilėse, 
kurias čia užlaiko kunigas 
Cox. Bet daugelis darbinin
kų jau miršta iš bado. Tuo 
maistu darbininkai negali gy
venti.

Laikas darbininkams jau 
pradėti organizuotis ir kovoti 

savo gyvenimą. Reikia 
reikalauti bedarbiams socialės 
apdraudos. Bedarbiai turi or1-

apiė 48 nariai, 
ir kitų draugų, 
nė j a ti kietus, 
busu važiuoti į 
Busas išeis 10:30 vai. 
“sharp”, nuo 59 Park St 
Waterburyj turi pribūti prieš 
12 vai. dieną. Ten suvažiuos 
ant South Riverside St. iš visų 
miestų busai ir automobiliai 
kaip 12 vai., demonstruos gat- 

čiau Seimo. ; vėmis, dainuos chorai ir or-
APLA. Centro Komitetas kestros grajys. Tai bus prole- 

ir mano, kad APLA. nariai pa- tarinių menininkų ir pritarėjų 
matys, kur tie žmonės eina ir paroda, 
ko nori.

APLA. Centro Pildomas

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill
6th & Noble Streets
8rd & Noble Streets
5th & Fairmount
7th & Green
7th & Parrish
7th & Poplar
3179 Richmond
259 South 6th
3rd & Lombard
N. E. Front & South

& South
South 3rd
& Catharine
South 3rd

1215 South 2nd
Franklin & Vin»>

darbuojasi darbininkų i delį šeimininkių skyrių šiame 
nenaudai darydami organiza- išvažiavime. Nemažiau 100 
cijai žalos, liautis tai darius ir moterų darbininkių susirašys į Į 
dirbti bendrai APLA. organi-, tą skyrių. Jau organizuokit 

r visos darbininkijos busus, trokus, gaukit būtinai 
Viši turime darbuotis pigiai busus ir trokus, parda- 

vinėkitė važiuoti - tikietus ko 
pigiausia. Nereikia žiūrėti- 

kurie jau se-! poniškumo (poniškumą paliki-' 
negali duok- me ponams), tik reikia žiūrėti,* 

kad visi bedarbiai ir dirbanti Į 
galėtų atvažiuoti.

Visiems miestams “Laisvės” ; 
Adm. išsiuntinės šiomis dieno-' 
mis spaudos pikniko plakatus 
ir showkartes. Visi gerai iš-Į 
platinkite plakatus ir show-' 
kartės, išdėliokite į langus. , į

ijoj sumuš augščiausią rekor- 
Visi choristai pasi- dą šioje Dainų Dienoje, Wa- 

žadėjo parduoti po 2 tikietu terburyj.

Rinkimų Kampanijos Pra
kalbos Drg. J. J. Baliam; Kas 
ir Kodėl Užpuolė “Vilnį”— 
Kalbės P. Buknys, “Laisvės” 
Adm.; Smarkiai Rengiasi Dai
nų Dienai; Spaudos Išvažiavi

mas Hartforde

k^rpfortiškuoęe kaip-j 
) su įtaisytu 

kartus valgyti Ipfer 
ir Sovietų Sąjuųgo- 
kambariai; išaiškini- 
dalykų ir ištaigų ir 

ant 30 dienų.
Trumpesnės Touros 

Kainuoja Tik

$210.50
WORLD TOURISTS, Inc.
175 Fifth Avenue New York City

Tel.: Al—4-6656-7-8
Laivokartės į Sovietų Sąjungą 
taipgi galima pirkti sekančiuose 

World Tourist skyriuose:
Chicago-6 N. Clark St. 
Detroit-107 aifford St. 
Cleveland-808 Engineers Bldg. 
Boston-14 Harrison Ave.
Philadelphia-629 Chestnut St., 

Room 406
Washington, D. C.-409 Colum

bian Bldg.

CUNARD LINE

|4 STEBINANČIU DIENŲ j4

/ SOVIETU
SĄJUNGOJE

Kaip kituose miestuose, taip u-ž 
ir čia yra didelė bedarbė. Dar 
bininkai badauja. Kiti dar i 
dirba šiek tiek, tai visai mažai ganizuotis į Bedarbių Tarybas 
uždirba.

Yra dirbtuvės, kuriose dirba 
mą įvairūs žaislams daiktai. 
Šiose dirbtuvėse dirba dau
giausiai moterys, merginos. 
Bet labai mažai jos uždirba. 
Pirmiaųš jos uždirbdavo po 20 
dol. į. savaitę. Dabar jos už
dirba tik po $4.50 į savaitę.

Ir tai ne visos uždirba ir po 
tiek. Kitos merginos uždirba 
tik 35 centus į dieną, kuomet 
išdirba po 9 valandas. Mat, 
čia, kuomet laikai labai blogi, 
tai bosai reikalauja visokių ky
šių. Šitos merginos ir moterys 
neuždirba nei $4.50 į savaitę 
todėl, kad jos neperka nieko 
bosienei ir “nefundina.”

Yra ir daugiau tokių dirb
tuvių, kurios nesvietiškai iš
naudoja darbininkus. Vienoje 
tokių dirbtuvių išdirba zovies- 
kus. čia daugiausia dirba jau
ni vaikinai ir jaunos merginos. 

Pikniko Uždarbiai yra tik 15-18 centų 
i valanda. O dirba tik 5 va
landas į dieną.

Be ta, čia yra taip pat bose-
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Kviečia Visus Bendras Kom.
(202-203)

PHILADELPHIA, PA.
Masinis Išvažiavimas

Sdkr. A. Senkus.
‘ (202-203)

> susirinkime 
šaukti šį susirinkimą laiškais ar at- įstaigą.

. virutėmis, jis įvyks penktadienį, 26 I 
i rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, 79 Jack-j 
son St. Visi nariai ir narės pribū-1 
kite į laiką, nes turime aptarti rei-l 
kalus abiejų kuopų. Taipgi nusiimsi- 
te knygas už šiuos metus. Bus ir 
daugiau svarbių reikalų.

Sekr. G. A. Jamison, 
(f00-102)

ROCHESTER, N. Y.
Paskutinis piknikas. Rengia DL 

K. Gedemino Draugystė, sekmadienį, 
28 d. rugpjūčio—Aūg., pas Marke
vičių. Bus gera orkestrą, grieš įvai- bininkų kandidatų šiuose rinkimu-
rius šokius. Pradžia 1 vai. dieną. Bus programa, muzika, šokiai., : 
Gerbiamieji, šis piknikas bus pasku- gerų užkandžių ir gėriipų.vjeruiuiliirji, bis pituunas mub pasivu- uz.n.a.iiviz.ių, n Budrlko

jtinis šiemet. Todėl bus vienas iš pui-jsode, bus naujų ir skanių obuolių.
kiaušių. Bus skanių užkandžių ir, Įžanga tiktai 15c., tiems, kurie ne-

I D-primn, Taipgi bus įvairių žaislų, dirba ir negali ir tiek užsimokėti,
Todėl visi rochesteriečiai prašomi veltui.

■' dalyvauti.

t

tapo nutarta se i augščiausią mūsų organizacijos M. Budniko sode-farmoj, 1911 Edge- 
brook Ave., Broklipe, Pa. ReAgi^ 
Kompartijos penkto distrikto Lietu
vių Biuras, ALDLD. 4-tas Apskritas, |
APLA. 2-ras Apskritys ij LDS. Ap-** 
skritys. Kviečia visus narius Šių or- I 
ganizacijų atkreipti atydą į Šį paren- 
girną ir skaitlingai dalyvauti, šis 
piknikas rengiamas parėmimui dar-

i kos, dainų, prakalbų, vietinio 
.1 jaunimo sporto žaislų, dovanų

PRASALINK1M BLOGUMUS K MŪS PARENGIMU J,S'Z
visos tos organizacijos rengda- gijų už reikalavimą, kad salė 
vo parengimus tame name ir būtų pastatyta ant darbinin- 
remdavo visais galimais bū- kiškų pamatų, tai Budrys pa
dais namą. ‘reiškė, kad šitoks namas visai

Vėliaus, pastačius šią sve-'būtų 
tainę, kairioji labai stambi pa
šalpinė organizacija “Aušra,” 
būdama šėrininkė to namo, 
rengė prakalbas Mockui ir 
draugui Bimbai. Bet jai bu-! 
vo atsakyta net tą pačią die-| 
ną, kuomet prakalbos turėjo 

Tik rei- įvykti. Tuomi padaryta nuo- 
Tikiu, stolių pačiai draugijai, bendro-

1 vei ir daug nesmagumų. Norš 
didžiuma eilinių , narių, buvo 
priešingi tokiai direktorių po-j 
litikai, bet jie nepaisė. O jau; 
kalbant apie tautiškumą, tai I 
ką mes tenai matome. Nėra i 
nei jokio knygyno, jokio kul- niką, kuris įvyks 4 d. rugsėjo. Bus 
tūrinio veikimo, net iŠ patrio- įdomių pamarginimų; kaip tai, lenk- 
tinio tautiško atžvilgio, Pati b6g‘mc’ Mojimai ir t.t.,Bus 
svetaine tiesioginiai įiepręnų-. orkestra grieS lieįuviškfus šokiusį 
meruoja( nei ;j.okj; , laikraštį, ų 
apart draugijų, kurios prenu-1 
meruoja vieną kitą laikraštį, i

O gyvuojant vienam kliu- 
| bui tame name
netvarka. Pavyzdžiui, 
ros” draugijos ir kitų organi
zacijų archyvai tapo išlaužti,' 
nežinau, kiek padarė nuosto-|čia bus ’diskusijos 
lių kitoms draugijoms, 
“Aušrai” tas apsiėjo apie $15. | 
O jau organizacijos tiesiog ne-; 
galėjo rengti parengimų, nesi 
ant balkono suėję “boisai” ne; 
tik spjaudė ir 
siog pavaišindavo 
čiais kiaušiniais.
“tautiškumas ir lietuvybe 
d i ir bujoja.

Dabar pakalbėsime 
tas “plienines sienas,” argi jos ', 
nepramušamos? :___ ______

I !
rių nutarimu, buvo sušaukta 8 I 
d. rugpjūčio visų draugijų ko-1 
mitetų susirinkimas, kuriame j

(Savikritika)
Važiuojant iš Californijos i . airneJ1uiai, paskaitos, vietinių 

chorų lošimai trumpų veika- 
liukų, kaip, pav., d. šalinaitė 
perstatė vieną per LDS seimą 
Clevelande. Gal kas pama
nys, kad mes tam neturime 
spėkų. Bet aš turiu pasakyti, 
kad kur yra lietuvių koloni
jos, ten yra ir spėkų, 
kia noro ir pasiryžimo, 
kad draugai atkreips atydą 

mano savikritiką.
John Baker.

rytines valstijas, mano pirma, 
stotis buvo Chicaga, ta di
džiausia lietuvių kolonija visoj 
Amerikoje. Tą sekmadienį 
buvo du dideli parengimai 
apie tautiškas kapines. Tų; 
draugijų ir vietų nepamenu, 
žinau, kad buvo kompeticiniai 
parengimai. Vieni ėmė įžan
gą, o kiti leido publiką už dy
ką. Gėrimus pardavinėjo. Di-I“ja 
dėlė didžiuma buvo išsigėru-i “ 
šių, kaip suaugusių, taip jau-| 
nų. Tuo sykiu man atrodė! 
ta visa procedūra labai keista. 
Pamaniau sau: vietoj tyrame i 
ore pažaisti, ką nors naudingo; 
pasimokinti, kas būtinai reika- Prie 
linga žmogaus gyvenime, tai' 
Čia žmonelės susirinkę užsi-: 
nuodija savo ;protą ir stumdosi 
vienas kitą. Niekeno never
čiami skriaudžia save, kaip 
protiškai, taip fiziškai.

Iš Chicagos nuvažiavau
Clevelandą. Čia suėjau senai' zacijos. Keletą mėnesių atgal 

koks tai Elizabetho/Tamošius 
fašistų laikraštyj 
neturėdamas f 
sakyti į parašytą 
ciją apie Lietuvių Statymo ir 
Skolinimo Bendrovės susirinki
mą. Bet vieton atsakyti į šią 
korespondenciją tas Tamošius 
šitaip pasigyrė apie šios sve
tainės bendrovę. Pirmiausiai 
labai žioplai pasigyrė, kad na
mas kainavo virš šimtą tūks
tančių dolerių. Tai tuščias 
pasigyrimas. Nes kiekvienas 
asmuo, turįs šiek tiek senso, 

į prakalbas.! pamatęs ir apžiūrėjęs šį namą, 
Jis i sarkastiškai nusijuoks.

Toliaus tas Tamošius pori- 
Jūs gerai žinote,

ELIZABETH, N. J
; ko Eina Laisvės Bendro
vės Svetainės Reikalai?

nepastatytas. Tas tei
sybė, nes tokis nafrias, kokiu 
dabar yra, nėra naudinga^.

Viena išeitis iš to ktizio. 
Tai perorganizuojant jį ant 

! darbininkiškų pamatų,, kad jį 
I tvarkytų patys eiliniai šėrinin
kai, o ne kokie veidmainiai.

Namo Simpatikas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Philadelphijos visos darbininkiškos ' 
organizacijos rengia išvažiavimą T. 
Darb. Apsigynimo naudai, 28 d. rug
pjūčio, Burlholme Park. Visi drau
gai pasistengkite įtraukti kuo dau
giausiai publikos, nes TDA labai rei-

DETROIT, MICH.
Rugpj. 31 d., seredoj, 7:30 vai. 

25 W.
svar-

• j bus mūsų spaudos klausimu susirjn-

PATERSON, N. J.
T-i . , .v, -i -i 1 jmikpj. oi u., sereuoj, (Linksmas ir draugiškas piknikas. • vakare> Lietuvių svetainėje,

FREEHOLD, N. J. ,

Lietuvių Ukčsų Kliubas rengia pik-

kalinga parama: daug politinių kali- Rengia bendrai ALDLD. 84, LD6A. | Vcrnor’ Hi h
mų kenčia kalėjimuose, daug arės- 38 ir TDA. kuopos iŠ T’atersono, N.J. ■ - - ■
tuotų per visą šal), kurie laukia teis., Įvyks nedėliojo, 28 d. rugpjūčio-Au-! kima7'“kur”bu“sU"apkalbam‘aU Detroito 
mų. Klasių kova^ didėja ir blle.die-lgert, a„t. Vičniausko ūkės, (fanuos). žinlų skyrius. jo trukumai ir

1 pagerinti. C 
Jei tą dieną ,|entų grupė.

mų. 
ną mes patys galime susilaukti tos Davažiuot iki vietai reikia imt North 
pačios padėties. Oras atvėsta, kar- Į Haledon busą No. 42. 
feris tik vienas davažiuoti. 
išvažiavimo bus sutvertas preziden
tinių rinkimų kliubas ir būs; apkalba
ma visa ’ tvai^a “LaisVes”’ pikniko.
Dalyvaukite kuo skaitlingiausiai. Ka
rą imkite No. 50 ir persimainykite 

j ant 26; galit važiuoti subway ir pa-i šio parengimo pelnas skiriamas ap- 1 Skyriaus
4 1 f 9 4* 1 f r-v /s OP v, 4- 17^ r*, i A n T/-k ' ZM i itl , t I 4-11 , 1 vn n w

pagerinti. Bus renkama korespon- 
Bus perorganizuota

Ant šio |Jytų, tai piknikas bus perkeltas i skyriaus komisija ir bus išnešta pro'
11-tą rugsėjo September, toj’ pačioj test0 rezoliucija prieš užpuolikus ant 
vietoj. Šis išvažiavimas yra rengia-; dienraščio 
mas naudai apgynimo 5 kalinių, ku- ’ 
riuosi Patersono buržuazija 
muotai kaltina žmogžudystėje.' ' (202-204)

(202-203) į

Vi- i nariai, Draugijų atstovai ir visi pri- | pietus> kuriuos pagamins ten pat ant 
yra : tarėjai, piliečiai ir nepiliečiai malo-> vjetos pelnas bue skiriaraas

ir nekite dalyvauti Siame susirinkime darl)ininkiskiems reikaiams.
Kliubo Sokr. V. N. _____________ _ . .Kliubb Sekr. V. N.

$ ;

f

nagrinėti, kaip ta lietuvybe ir Bendrovės, nes jai esama sko-

E* RENGIA LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 12 APSKRITYS

4

me.

M W W rVIM/l MMH

v

51
*

Vienybėj,” 
tų, bandė at- 

responden-

PITTSBURGH, PA.
Piknikas

“plienines” sienos bujoja toj 
svetainėj, kurią pastatė sun
kaus darbo lietuviai darbininkai 
ir jų organizacijos. Dar 1923

5

' bus sekmadienį, 28 d. rugpjūčio, 10 ^am *r eikit Euclid. Skersai perėję 
vai ryte, Lietuvių Kliube, 339 E. 4th tu°J rasite Park3- “

Kviečia visus. « I (
Bedarbių Tąrybių. }

I KELRODIS: Paimkite karą iki 
Nottingham. Važiuokite iki galo lai- 
nės. Po tiesiai paėję, rasit Notting-

Na, ir dar to- 
“Pas

terų Draugijos svetainėje. Visi na- kuopa, turėsime išrinkti valdybą. At- 
riai būtinai dalyvaukite šiame susi- j siveskite ir naujų narių.
rinkime, nes< turim nominuot Centro ; Sękr. P. Kašarauskas.
Pild. Komiteto narius sekantiems, 
metapis. Draugai, dabar jūsų parei-I 
ąa dalyvauti būtiniausiai fiominacijo- 1 
7 “ i l 1 : ■ ii'

GRAND RAPIDS, MICH.
ALDLD. 66 Icp. mėnesinis susirin 

‘ i kimas įvyks pirmadienį, 29 d. rugpj.

Čia svaiginanti gęppiąi
Tas

Einama dar toliau. 8 d.

l

“Vilnies.” Taigi visi mū
sų spaudos skaitytojai ir rėmėjai, he 

sufrė-1 jokįų atidėliojifnų, būkite tame susi- 
Ta(l (rinkime. Kviečia Detroito Žinių

Fiįh ' narių.
Fin. Sekr. J. J. Bakšys. 

(202-203)

skaitant pąvienH narių. Viso
se tose; ; draugijose

CHESTER, PA.
ALDLD. 30 kuopos susirinkimas

Komisija.
, (101-108)

WORCESTER, MASS. | CLEVELAND, OHIO T
Lietuvių už Komunistų Partijos LMDS. 24 kuopa rengia išvažiayj- 

Kandidatus Balsuotojų Kliubo susi-1 mą 4 d. rugpjūčio,-< Metropolitan 
rinkimas įvyks 26 d. rugpj., 7:30 vai.! bininkės malonėkite nusipirkti tikie- 
vakare, 29 Endicott St. Visi Kliubo tus iš anksto. Kaina 25c gausite ir

T“
Nedėlioje, 28 rugpjūčio, '» I ’ • » , ■ * ' ‘
, i---- 4—---- 1---—-i----- į-yv-—-4

3

Tai labai svarbus klausimas, 
■ypač šio sunkaus ekonominio 
j krizio laiku. Šiuo klausimu 
i dabartiniu laiku interesuojasi 
I visi Elizabetho lietuviai darbi- i 

į ninkai ir jų pašalpinės organi-!

pažįstamą -kanadietį. Pasida
linome įspūdžiais. Pradėjome 
kalbėti apie progresyvišką vei
kimą. Aš jam priminiau apie 
Chicagos vaizdelį iš parengi
mų, piknikų. Jis tuoj man 
pastebėjo, kad čia, Clevelan
de, ypatingai pirmiau, kol kas 
to nepraktikuojame. Už po
ros dienų mudu nuvažiavome 
į Detroitą.

Tą sekmadienį buvo net 
trys parengimai—du išvažia
vimai ir vienos prakalbos. Pra
kalbas rengė socialistai. Pir
miausia nuėjau 
Kalbėjo ponas Grigaitis, 
tuojaus pasigyrė savo “nuveik-1 
tais darbais” ir iki šių dienų no šitaip: 
socializmo išaugimu. Truputį kad mūsų plieninės sienos jums 
paklausę, apleidome svetainę I nepramušamos, 
ir leidomės į piknikus. Mano kią giesmę užgiedojo: 
akimis žiūrint, turiu pasakyt, mus tautiškumas, lietuvybė au- 
kad dętroitiečiai prastai ,pasi* ga,i žydi ir bujoja!”

' Tai čia reikia siek tiek pa- kulis nuo Lietuviu Skolinimo ,

PHILADELPHIA, PA.,
Visoš darbininkiškos organizacijos • 

įvyko tikra : bendrai rengia draugišką išvažiavi- , 
Auš- nedėlioję, 28 d. rugpjūčio, pra-' 

džia 10 vai. ryte, Burholm Parke.J 
Pelnas bus skiriamas darbininkų kla- ! 
.sės reiklus ginančiom org. Taipgi 

> svarbiais klausi- 
bet mais. Skaitlingai dalyvaukite.

(202-203)

imkit karą No. 26 ant Erie. Ave. 'gynimui tų draugų.
Komisija, i 

(100-104)I

WORCESTER, MASS. 
, I

ALDLD. 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję, 28 rugpj.'—; 
August, Lietuvių svetainėje, 29 En- j

! dicott St. Draugai ir Draugės! 
si ateikite į šį susirinkimą, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui ir 

Maine Valstijos Lietuviams ‘bus nominuojami kandidatai į cen- 
Lewiston ir Rumford ALDLD. kuo- ^ro dildantįjį Komitetą sekantiems 

l’ klykė bet tie- ! P°s ben(lrai rengia pikniką, įvyks ne- metams. Nepamirškite atsivesti nau-'
' ’smirdan-j''ČI‘°į 28 Jr-*“*"*i 

. I Hatchcry, Auburn, Me. Taipgi bus <r!
lai ‘'“P . didelė programa: Virvės traukimas ir j

ZY“ ! daug kitokių pamarginimų. šokiams į 
į grieš geri muzikanttai. Malonėkite j 

apie ! skaitlingai attsilankyti į šį pikniką, | 
; 'nes tai bus pirmas ir paskutinis.;

štai direkto-1]ei, “' "J 1 P -.as ’Vyks
sekant} sekmadienj, 4 rugsėjo.

(202-203)

nev/Ark, n. y.„
buvo svarstoma, kaip daugiau | ALDLD. 5; Tarpt. Darlį. Pagelbos 
galima sukelti pinigų, nes sve-j(WIR.) 19 kuopų jiariį atydai? Pua- 
tainė randasi blogame finansi- Į _ v < > ! •; i i i i ' L
niame padėjime.

Pagal pirmininko Budrio iš* 
sireiškimą, girdi, gautas laiš-

lingi apie $4,000. 'Mat, na
mas yra pasiskolinęs $60,000 
nuo Skolinimo Bendrovės. Už 
tą morgičių ir nuošimtį reikia 
mokėti po 630 dol. kiekvieną 
mėnesį. O dabartiniu krizio 
laiku, kada visos Elizabetho 
dirbtuvės beveik užsidarė, tai 
tokia suma pinigų sunku su
kelti kiekvieną mėnesį. O už
laikymui svetainės reikalinga 
apie $1200 kiekvieną mėnesį. 
Tai didelė krūva pinigų. Iš 
kur jų gauti. “Gudrūs” direk-

rodė, 
yra plačiai vartojami, 
mah labai nepatiko.

Sugrįžau atgal į Clevelandą, 
Čia apsigyvenau. Iš sykio čia 
nebuvo praktikuojama parda
vinėti svaiginančius gėrimus , metais visos lietuvių draugijos 
progresyvių parengimuose. Jei- ir pavieniai darbininkai, nors 
gu kuris atsiveždavo privatiš-; užmanytoj ai buvo reakciniai 
kai ir pavaišindavo savo drau- į vadai, gavo užkvietimus prisi- 
gą, tai būdavo jo reikalas. Bet: dėti prie budavojimo šio namo, 
vėlesniais laikais ta viešnia 
pradėjo lankytis į Clevelandą. 
Jpę toliau, tuo daugiau. 
“Grape juice” ant šalčio, tai 
kas tokio, ar ne ? Gal kas pa
sakys, kad tokie gėrimai nėra 
pavojingi. Bet mes dar esa
me per silpni ir 
pereiname ribas, 
apsireiškimas dar tame, kad klasei, 
patys būdami sukeltais nėr-: prisidėti su pinigine parama:! 
vais bandome sakyti prakal-' Tėvynės Mylėtoji) Draugija 
bas, kitus mokyti. O tankiai! pridėjo $300; Sūnų ir Dukterų 
patys nežinome, ką kalbame, i Pašalpinė Draugija — $300; 
Ar galima tikėtis rasti pasiti-1 Lietuvių Darbininkų Progresy- 
kėjimo visuomenėje ? Mano | viškas Kliubas—$100; Lietu- 
supratimu, ne, negalima. ' vių Darbininkių Susivienijimo

Draugai, mes turime ginti | 4 kuopa—$100 ; Amerikos Lie- 
laukan šitą neprašytą viėšnią tuvių Darbininkų Literatūros 
iš mūsų parengimų. Mes turi- Draugijos 54 kuopa--$100, ne
mes stengtis būti tųp yeidro- skaitant ęąvienių narių, 
džiii i visuomeniškam gyveni- se . 
me. Mes turime surasti nau-: apie 500• lianų'. Tai būtų pui-: miškai'ir ant ddrbinihkiškų pa
jus būdus, kad patraukti pla-'ki parama tam namui, imant matų, bet pakol švaistoma pi
gią visuomenę į mūsų parengi- atydon ir tai, kad šių organi-! nigais, kaip kad dabar, kur 
mus ir susirinkimus. Komunis- zacijų nariai yra daug veik- ■ kunigui užperkama 
tų partijos lietuviui nariai tu- P 
ri griežtai skirtis nuo sklokos, I kiškų draugijų 
fašistų ir klerikalų, 
gai dabartiniu momentu tas j žės mėnesį, 1923 m 
svarbu.“ Klasių* kova šu kiek-l 
viena diena aštrėja. Susikirti
mai tarpe darbo ir kapitalo 
auga. Kada milionai darbi
ninkų yra išmesti ant gatvės, 
kada milionams bado šmėkla 
žiūri į akis, mūsų pareiga būti 
su tais milionais ir veikti su

Tikiu, kad atsiras draugų, 
kurie susidomės šiuo pakeltu 
klausimu ir rūpinsis ' patiekti 
atatinkamą planą prašalinį- 
mui šito blogo iŠ mūsų paren
gimų ir susirinkimų. Mano 
nuomone, būtų naudinga su
rengti trumpi maršrutai muzi-

dėti prie budavojimo šio namo, 
žinoma, visos draugijos ir šiaip 
darbininkai matė reikalingumą 
to visuomenės namo. Prie šio 
darbo buvo prisidėjusios ir 
mūsų kairesnės lietuvių darbi
ninkiškos organizacijos, many- j toriai ir kiti mano tuos pini-! 
damos, kad su savo prisidėji-. gus sukelti iš draugijų iždų, 

tankiausia' mu galėsime atnešti daug nau- o reikalinga apie $8,000, nes, 
Blogiausias dos abelnai Elizabetho darbo girdi, greitu laiku ateis “pros- 

Šios draugijos bandė perity.”
Taip, kaip kad ' Hooveris' 

pranašavo “gerlaikį” už 90 ’ 
dienų. Tai tiesiog muilinimas ! 
darbo žmonėms akių. Tie' 
žmones, tai tikrai užsimerkę, i 
nes nemato arčia-u savo nosies.! 
Dirbtuvė po dirbtuvės užsida
ro, bedarbė didėja kas dieną,' 
o nemažėja, o jie dar laukia 
“geresnių laikų.” . . •

Svetainė būtų . užsilaikiusi, 
Įtyaugijogė; prigulėjo jeigu ji būtų pastatyta ekono

________________________, ____<=K„_ __„______ 1 visai be- 
lesni, sumanesni, negu katali-1 reikalingai mišios kiekvieną 

nariai. Bet metą už numirusį Dopkų, kuo- 
Ypatin-j greit tapo nusivilta, nes gegu- • met neprižiūrima tvarka, kad 

' i., to namo manadžerius galėjo pasisavin-
bendrovės direktoriai slaptai į ti $612 ir pabėgti, tai jau aiš- 
sušaukdami susirinkimą, visai, ku, kad: bloga.
nepranešant šių draugijų at
stovams, jas visas išmetė vien rugpjūčio susirinkime nekurie 
už tai, kad šių organizacijų, išsireiškė net tokią mintį, kad 
atstovai reikalavo, kad šis na
mas būtų pastatytas ne ant 
korporacijos pamatų, bet kdo- 
peracijos. Ypač kad konsti
tucija atatiktų darbininkiš
kiems reikalams, Tame susi
rinkime direktoriai taip toli nu
važiavo ,priimdami rezoliuci
ją uždraudimui šių organizaci
jų dalyvavimur bendrovėj.. 
Duodama absoliute galia di
rektoriam priimti ar atmesti šių ir visų įdėtų pinigų-.

priversti pirkti visus šėrininkus 
daigiau serų, pagal korpora
cijos pamatų, žinoma, tas gali
ma padaryti. Bet tai būtų nu- 
skriaudimas šėrininkų, nes da
bartiniu laiku negalimas daly
kas ,nes visi beveik bedarbiai. 
Tas tik pagelbėtų stambiems 
šėrininkams. paimti savo galu- 
trnon kontrolėn šią svetainę. 
Mažieji šėrininkai nustotų tei-

Ka-

St. Draugai, ateikite visi į laiką,1 , _ ”
i nes turime daug visokių naujų reika- | PHILADELPHIA, PA.
lų, kurie reikės aptarti ir bus nomi-, šiandien, rugpjūčio 25 d., bus la-

, navimas Centro naujos valdybos, bai svarbi bedarbių demonstracija,
Yra pradėta organizuoti Amerikos ant Reybum Plaza, priešais Cw.

7:30 vai. vakare, Liet. Sūnų ir Dūk- Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Hali. Prasidės kaip 2 vai. po pietų. .
Visų užduotis būtinai dalyvauti šio
je parodoje ir paremti draugijų de
legaciją, kuri eis į City CoubciI rei
kalauti bedarbiams tuojautipes pa
gelbos.

‘LAISVES NAUDAI PIKNIKAS
„ III* ' ’

WILKES-BARRE Ir SCRANTON APIELINKEJE

Nedčlioj, 28 Rugpjučio=Aug., 1932
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA. PRASIDĖS 10-tą VAL. RYTE S

S
S
3
J

į
f

m ■ t W-*
F J
' i?'

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 Chora? šiuo kartu pasirodys su naujom dainom kurios linksmins visus.

BUS GERŲ KALBĖTOJŲ Iš BROOKLYN, N. Y. IR KITŲ MIESTŲ
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’ M T T T** K O K T O *Mti, kad nepasirodė?—Jeigujbai žemą rėndą arba ir Visai cba^
W I K1 H’Ti T 1 I I i !būtlJ miręs kokis turtingas sa-
V A iLj Ji m A > Aut k/ JL JL 51 JI ! liūnininkas, tai jie visi būtų

________ 1 ant kapinių sugužėję,—nugir-
ĮSPUDINGAI PALAIDO- d raugo Perkūno mums pavyž- ^au v*en4 daibininką atsakant 

* TAS D. J. PERKŪNAS dvs ir palikimas. P klausimą, o Peikūnas
i i buvo vargdienes žmogus, kan-

Nors drg. Perkūnnas, jau fi- kinys, iš kurio nebuvo galima 
žiniai nebepataisomas ligonis/ pasinaudoti Pruseikai ir “Nau- 

! nebuvo Kom. Partijos nariu,! josios Klampynės” štabui, 
kovas; bet jis dvasioje stovėjo su ko/ Dalyvis.

•_ miMiistiniu judėjimu, ir daly-' 
. vavo pirmame Lietuvių Komu-i 
’į nistų Sąjungos !

i 1919 metais. O ir iki pat mir-;  
ties jis giliausiai domėjosi So 
vietų Respublikos 
revoliuciniais Kom. Partijos 
darbais. Jis troško ir Ameri
koj matyt darbininkus pasi- Laidotuvių 
liuosavusius nuo bado, nuo be-. ]viattheW P 
darbės, nuo dejavimų ir nusi-’^g) 
minimų "del rytojaus. Mes, to-į 
del, gyvieji juo smarkiau nuo;' 

'šiol darbuokimės, kad ir čia WGPlTPQTIi'P 
kad I Amerikoje Įsikūnytų draugo' VY vn vEl) 1 IvlAud.

uolus'Jono Perkūno troškimai ir ide- Visų Worcesterio Progresyvių parke (Olympia Pk.), Shrews- 
Lietuvių Pareiga Remti I bury, Mass., prasidės 1 vai.

Savą Namą 'j po pietų. Apart valgių ir gė-
--------  rimų, bus įvairi programa.

Suvienytos Worcesterio Lie-, Dainuos Aido Choras, J^us ke- 
; tuvių Draugijos 1 
'spėkomis užlaiko nuosavą sve-i kumštininkų.

1 ‘ v’ -11 , 1 Virs pikniko vietos

i buvo vargdienis žmogus, kan-

Puslapis penktas
11 .'/r ■ aaa
Taipgi ir su įžangos ti

už dyką duoti,- o užlaikymas' Mėtų yra proga laimėti vieną rimaiiuivt
atsieina labAi brangiai. Į iš penkių aųgštos vertės daik- uuKIlllnŲ ga ir jie praneša saviškiams

T ' Įv MADRID.—-Ispanijos bur- .laiškais apie padėtį SSSR
Kviečiame visus atsilankyti,1 žuazinė valdžia bijosi dai- ir juos seka kiti tūkstan- 

dolerių. šį metą apdengimas praleisti smagiai laiką ir tuom. bimnkų sukilimų. Barcelo- ^čiai. Gal būti vienas, kitas 
,v. pačiu sykiu paremti finansi- nou mieste padaugintas po-j elementas nebūna patenkin-

licijos skaičius ir labiau ap-į įas Sovietų šaliA padėtimi, 
ginkluoti. Eilė kelių, vedan-; ^eį- ne masės

Kas metai' visokie pataisy- ta
rnai kainuoja po kelis Šimtus

ga ir jie praneša saviškiams

stogo ir gatvės pataisymas iš
tuštino SWL. Draugijų iždą.

Kad palaikius mūsų namą 
geram stovyj ir kad mūsų dar
bininkiškos organizacijos 
tų naudotis svetaine už 
namas rendas, tai visų

(Tąsa iš 6-to pusi.)
klasines, tarptautines
tik pasKui jos vadovybė pasi
darė oportunistinė, sutižę ir 
visiškai susmulkėjo, išsigimė, 
pati unija. Kaip drg. Perkū
nas būtų džiaugęsis, jeigu jis 
būtų galėjęs matyti pažangą, 

'’kurią daro komunistiniai vado
vaujamos dabar revoliucinės 
industrinės unijos, susitelku
sios į Darbo Unijų Vienybės 
Lygą! Kaip džiaugsmingai ji
sai darbuotųsi tose didžiulėse 

^Industrinėse unijose!
Drg. Bimba atžymėjo, 

Jonas Perkūnas buvo 
darbuotojas ir politinėje ir alai. 
mokslinėj laisvosios minties' 
srityje, kovodamas prieš reFi-' 
ginius prietarus. Už tai tie! 
patys broliai, lietuviai darbi-1 
ninkai, sufanatizuoti klerikalų,1 
ir padarė jam tokį razbajų 
Hoosick Falls, amžinai jį su-, 
žalodami, ko pasekmėje štai; 
šiandie matome drg. Perkūną! 
nebegyvą, po keliolikos me-i 

■ji tų kančių. Perkūnas žinojo,; 
kuom jis anais laikais rizika
vo, eidamas į tamsias minias;' 
bet jis nepaisė sau pavojų; jis 
rodė pavyzdingą pasiryžimą tam laikui apleidusių darbą, 
ir drąsą, kovodamas už savo darbininkai grįždami tarp sa- 
idealus ir nepaisydamas, ko- vęs kalbėjosi: O kur sklokos, „ _ _ . _
kios bus jam pasekmės asme- vadai, Pruseika, Butkus, Pauk-■ todėl svetainės komitetui pri-■ eikite į pikniko vietą, 
Diskai. Čia yra kitas didelis štys, Kuodis, Garbačiauskas ir sieina randavoti svetainę už la-,1 Žemeikis suteiks visas informa-j

Drg. A. Bimbai užbaigus 
kalbėti, buvo sumanyta sūdai-, 
nuoti Internacionalas. Kacįąn-, 
gi dalyvavo ir būrelis Aido I 
Choro narių, tai su ] 
prisidėjimu labai įspūdingai 
tapo sudainuota vienas punk-;

j tas to tarptautinės revoliuci-i 
i jos himno.

O ramus, malonus ir gied-
'rus oras prisidėjo prie to liūd- vo parengimus, 
' no įvykio iškilmingumo . 1

Matydami būrį 1 
pasiryžimą tam laikui apleidusių

galė- 
pri ei
ni ūsų

niąi mūšų įstaigą.

Taipgi visi, kurie esate pa-! v. . ... j t ‘anstatv-1 
ėmę platinimui laimėjimo ti-l ... 5_..’ • > “ ■
kietų, sugrąžinkite pikniko ita kare,viaiL'- Bijosi darbi-1 
rengimo komisijai ne vėliaus 
27 dieną rugpjūčio^

SWLD. Rast. J. Norvaiša.

ninku sujudimo ir demonst-1 Aštresni Žingsniai Bus
Naudojami prieš Kenkėjus• • A A W A A A W A. V-z A A V/A A-v A..7 • vtv A V A VA Ą A A VA KJ V ■

suvažiavime MIRTYS - LAIDOTUVĖS pareiga yra sudrūtinti tą labai 
---------  I svarbią musų įstaigą finansi- 

Edward , F. Michel, 59 m., 'niai.
pažąnga ir 97.02 Jamaica Ave., mirė rug-! ■ .

)S pjūčio 24 d.; bus sudegintas b draugai, woices-
b krematorijoj rugpjūčio 27 • tci iečiai.

apeigas prižiūri J™ P.r°8a tai Pa^ryti,
Ballas (Bieliaus-1 Suvxenytos Worcester^ Lie-

I tuvių Draugijos rengia pikni-
1 ką namo naudai. Piknikas

• ‘ i atsibus nedėlioj, rugpjūčio ■ vyko Jungtinių Valstijų im-
1 (August) 28 dieną, Lietuvos Į perialistų atstovas Davk’, 
;.Sūnų ir Dukterų Draugijos kuris b„vo “nusiginklavi-.' ‘fsovietu Šąkingą?’ŽjnonTa,1

’ nių Valstijų imperialistai 
vis daugiau • ginkluojasi ir 
smarkiau rengiasi karan, 

SIELIU JU1U- A^CHAAUVO muv VUUIflS, {r’LlS JVC- . .. . .

bendromis lios poros smarkiu ristiku jr: bet Jie^ tą bando paslėpti po 
1................. _ - I “nusiginklavimo skraiste.

publikos Įajnę 29 Endicott St. 1 Virš pikniko vietos skrai- Minimas asmuo Piko, kad
Šita svetainė yra centras vi- dys trys orlaiviai, kurie nu-'u el n e p a V y K usio nusi-

• / I *1 I • 1 I ii

so mūsų 
mo šiame mieste. ! 
nėj visos mūsų organizacijos 
niekeno netrukdomos turi sa-

teatrus, pra-

Dabar kaip tik ir Paprastos Pasakos apie 
j Nusiginklavimą

WASHINGTON. — Par-

Pripažįsta, kad Tūkstančiais Maskva. — Sovietų vai- 
IBėga į Sov. Sąjungą' id?ia ašt>’esn.i’i ?;ngs- j 5 1 w nių pnes tuos, kurie užlaiko •

--------  j fabrikų dirbinius bei žalią- 
HELSINGFORSAS.—Fa--ją medžiagą ant gelžkelių ir 

šistinė . Finlandijoš valdžia laivų stočių. Bus vartoja- 
pagaliaus pripažino, kadįma mirties bausmė prieš 
tūkstančiais finai darbiniu-'!tuos elementus, kurie tiks- 

(kai, neturėdami darbo, begaliai tą daro. Pasirodo,"kad 
' atsiranda. buržuazinio nusi- > 

ji bando šmeižti Sovietų ša-į statymo elementų, kurie pa-»i 
lį, sakydąfna, kad būk pa- gelba sabotažo trukdo sek- 1 
bėgusiems yra labai blogai, minga budavojimą1 socializ- 
ir jie prašosi, .kad juos išgcl- mo.

.į darbininkiško veiki-'mes šimtus konvertų, kelioli-'ginklavimo” yra kalta Ang- 
šioj svetai-'ka tų konventų bus su laimė-'lija. Suprantama, Anglijo- 
•gnni-zaniihS I jimais/. Kam papuls laimikė, ‘ je imperialistai sako, kad

Ir taip jie visi,'!Amerika.gaus gerą daiktą.
_ Prie to, yra padaryta,,sutar- versdami vieni ant kitų be- 1 

kalbas, pasilinksminimo vaka-’tis su orlaivių kompanija, kad patys vis daugiau ren-' 
..xl.’i-ic Iv nnoiviriVirnnc rlionn kuria nnroe nnskrai-i • • ilaisviečių, rėliųs ir visokius susirinkimus tą dieną, kuris norės paskrai- 

—susirinkimėlius.' ' dyti orlaiviu ir pamatyti pik-
Kadangi darbo žmonių or-;niką iš oro, galės tai padaryti 

ganizacijos yra neturtingos, i už nužemintą kainą. Tik at- 
o D.

Ūkėsų Neprigulmingas 
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

Pirmininkas — Herman Anson, R. Į 
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinln- į 
kas—A. Jasiukevičius, No. 3. Free
hold. N. J.; protokolų raštininkas— 
John Urbei is, 40 Bowne Ave.. Free
hold, N. J.; finansų raštininkas — 
Antony doviams, Box 288 B. Jer- ■

IIIQIIIOIIIQIIfQtllSIIISIIiaillSllli IIIISIIIQIIISIIIQIIianiQIliQBiailieillOIIISIIOIIISIIfOIIIQIU

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
Šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tine bonka v v

"RENGIA jAM?'MET. JDWRB. LIT DRG, 5^ KP- ,R TARPTAUTINIS DARĖ. APSIGYNIMAS
.• t i S ' : ' • ‘ ' • M ' •* I * l < 4 i • « ‘ i '• 1 1 t i. . , . i i I ' , 1 ■■ I ! 1 i i

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN !

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St. 
Vice-pirm. P:. Krikščius, 33' Hamilton St. 
Prot. Rašt. į. Kazmuskas, 481 Hudson St.

i Fih. Rašt. J. Pilkauskas 7 Seymour Avė. 
j W. Hartfdrd, Confi.
! Iždininkas A. Klimas. 36 Russel St.

IŽDO GLOBĖJAI
J. Vasiliauskas, 70 Ward PI., 
M. Naktinis, '42 Putnam St. 
Maršalka J. Girailis, 174 Ashley 
Organo prižiūrėtojas M. Seliokas,

31 Amity 
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta

dienį kiekvieno mėnesio, Laisvės Choro Sve
tainėje, 59 Park St., pradžia 7:30 vai. va
kare.

NARZAN pagelbsti viduriams maistą virškinti, 
akstiną žmogaus kūno veikimą ir priduoda , 

jėgos*. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyhe Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekahčiose Vietose: ;

St.

st.

62
K. DĖPSAS VALGIŲ KRAUTUVE

Union Avė. kampas Scholes Street.

f. VAIČIONIO-MEADOW GROVE, DIVISION AVE. CRANFORD, N. J.
ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI PRASIDĖS 12 VAL. DIENĄ.

K MARčIUKAS, RESTAURACIJA
417 Lorimer Street, kampas Ten Eyck St

Sietyno Choras, Newark, N. J.vadovaujamas B. Šalinaitės

KALBeS DRG, I). M. ŠOLOMSKAS, ALDLD Centro Sekretorius
Draugai ir Draugūs:—Visi kviečiami dalyvauti ant šio parengimo nes bus vienas iš puikiausių. Par

kas labai parankus vienas iš gražiausių šioj apielinkėj, bus galima pasilinksminti kaip seniem ir jau
niem. Yra gera svetainė patogi visiem, ypatingai šokikam. Taigi nepamirškite atsilankyti. Atva
žiuodami paremsite apšvietos draugiją ir TD Apsigynimą kuris teikia pagelbą kovojantiems darbi-, 
ninkama ir sykiu išgirsite keletą chorų. Programoj dalyvaus:—

SIETYNO CHORAS Iš NEWARK, N. J. BANGOS CHORAS Iš ELIZABETH, N J.

KELRODIS: Iš Elizabeth paimti ant West Grand St. Union gatvekarį, važiuokite iki Garwood, Center St. 
ten matysite C.R.R. Station. Praėję stotį eikite iki North Ave. ir pasukite į dešinę, į Cedar^t. iki .painatysite 
Brookside PI. ir vienas blokas iki Division Ave., paėję kiek pamatysite parką.

B ūsas išeis nuo L.D.P. Kliubo, 69 South Park St.: kaip 1:30 vai. po pietų. Jeigu tą dienai lytų, parengimas 
jvyks A. Lutvino svetainėj, Elizabeth/N, J. ’ ‘ ’•‘ ?

GINKUS PALACE CONFECTIONERY STORE
495 Grand Street, kampas Union Ave.

Mo

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL. , i
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yiifika, 325—4th Avė 
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St„ Moline, 111.

Fin. sėki. B. Daucėnskas, 1552—10th 
Avė.. E. Moline, III.

Prot. sekt. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė.. Moline, Ill.

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

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th AVe., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St 
Moline. III

BROOKLYN LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ įstaiga 
«aUs del Balių, Koncertų, Ban- 
kle'tų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
Lt. Puikus steičius su naujau- 
dais įtaisymais. Keturios bo 
H'j lilleys.

k liNoa Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave, 
tel.. Btagg $841.

ii.it i a iitMuii i JUiii.j ,-,r

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
BiGdnUorttenės Dvisdvaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : ;

“BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų 'ir Wino biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
ciją, Max Lhborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tttdtn pat tfemia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai 0il6Š fdiištų valdžią, 
menes gyvėiiimo ir f fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbihirikaš ir dAipbinitikS pri- 
: ^ald užsišakyt “fialsĄ.” :

“&ALSO” KAINA AMERIKOJE:
Mėtams . . . . . $1.60 
šešiems., mOriefiiams , . .80
Tayienio“ pųm. • kaina į . .05

427 Lorimer St
“LAISVE”

Brooklyn, N. Y.

IIIQIIiaillQIlIQIIIQIIIQIIiaillQIHQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIiaillQHISIIIQIIIQIIIOIIOIII HISIHOilIOr^

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon S136 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nei’vų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės, taip pat 
Plaukių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 

t ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomiš 
si-sa) pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 

Mano kainos yra hebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

j naudojama ^-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
ž&j. / Chemiški Egzaminavimai.z

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Z I KS no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. Mba Lietuviškai
Nedėliotu—9 A. M. iki 4 P. M. Įsikūrę* 25 Metai

SS
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Wal-

*

DR. O.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

Drg. Jonas Perkūnas tapo j
Ifridntns Mnnnf. Olivpf. knni- 1

4C2

BROOKLYN, N. Y.
“LAISVĘ.

5ir
DEKAVOJU PACIENTAMS

ir Medi-

jauiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiioiiiauiamoinjiiijiiiaHisinaiitsiiisHiamaiiiaiuamaiusiii

prie
pa-

TEL. STAGG 
2-5043

Į
A

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y,

DR H. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

1ŠRANDAVOJIMA1
PARSIDUODA /‘front room setas,”

giaus, 
giai. 
iki 9, 
šinei.
hattan Ave., Brooklyn, N. Y.

•’ 1 / • I (100-102)

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedėldienfų

Telefonas: Stagg 2-9101

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKĄ 
VALANDOS]

Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

56 Stagg St., Apt. 26 
N.Y., arba pasiklauskit 

ofise
Stato Naujus Mūrinius

nius Namus, Puikiausios 
Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTARY
PUBLIC

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

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

■ ’ ’ ’ Ateikit Persitikrint.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare 
z ■ ' . • • ’ ) i

Telefonas, Midwood 8-6261

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

fityrln* krawjo i Ir » llapa**.

DR. MEER
44th Room IS2
New Yerk, N. t. 

V» landės PriiMimoi 
Ryte nuo 10 iki 1. Po pletxj niv 1

< į ■ Iki 9 yral. jrakare • • ,
Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 1 pe pietį) 

Telefonas Lackwanna 4-2180

Graborius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja Ir laidoja numirusius 
ant višoklų kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagysles, niekinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų jdegimq, yra gy

domi be operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Seredomis ir 
11 ild 1, 2 iki «, » .VOKIETYS SPECIALISTAS 

Kraujo, odos, šlapinimos ir 
gimdymo organų

DR. M.
215 E.

Tarp .2nd
NEW

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8 

Nedžliom nuo 10 iki 2
Odos ligos1 gydomos su X-ray ir 

patinusias gyslas įčirškinimais

i '

156 W.

i darbi-j 
. Vieni su-

— - - — — — y I 1 ♦

Bet strei-■ važiavo 13 automobilių, kiti1 • ♦ I A 1 • • • V -J-l 'll 1 •

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

» UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
7 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų žaliu, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ* IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

į I j I f I ■■■■■! 'l i I į l j UI II III n t ' i

i: NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ M1CKŪNĄ
Brooklyn, 
“Laisvės”

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y. 
Tcl. Dičke na 2-1182

pusėtinai geri rakandai ir pi- Į 
Kreipkitės > nuo 6 vai. vakare 
ant žemės į Mjardą,” po de- 
Juozas B. Lelionis, 203 Man-

------------------- y------- 1 4

KRAUJQ SPECIALISTAS
Gydau Qmiaa ir chroniika* vyne ir 

‘ ftiaterq ligai krauju Ir’ adaa. > r 
Padarką

JONAS STOKES
' ■ Fotografas ' ’

Siuomi pranefiu savo koptume
riams, kad Derlėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
6’2 Marion St^ 
kamn. B r C 3 d- ' 
way, Chauncey 
Street stotie 
Brooklyn, N. Y.

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

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
rųetuB.

Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS

revoliucinės čias Pien0 bonkas'

i Skaitlingiausiais pulkais su
eikite į šį mitingą, prisidėkite

jaučius greiciausios paramos.
Liet. Komisija.

k tais tūkstančiais lietuvių dar
bininkų prieš ____________

Visi j šio vakaro griausmin
gą mitingą!

TD Apsig. 17-tos Kp.

Komisija.

KHHNHNKImMBmnhK

tačiaus jūs esate Socialfašistų Armija Negali
Kviečiami per spaudą. Mes « ■ v o. »i
juk turime dalyvauti tokiuose Sulaužyt SiaUCIŲ Streiką

Draugai Darbininkai ir Darbi
ninkės!

> Šaukiame ir raginame jus spaudos nevidonus! 
visus šiandie vakare i didį ir, 
svarbiausią masinį mitingą, 
Grand Assembly svetainėje, 
kampas GraAd ir Havemeyer 
Sts., Brooklyne.

< Tai ne paprastas prakalbų 
susirinkimas. Tai darbo mi
nių protesto mitingas prieš ne
vidonus, kurie padarė “Vilny- i 
ję” kratą-ablavą

laikraščiai pasilaiką pinigais (sembly svetainėje, nes mitin
is Maskvos. Fašistai su vai-1 gas ant greitųjų šaukiamas ir 
džia, užpuldami “Vilnį,” nau-' todėl nebuvo progos oficialiai 
doja tą Pruseikos-Butkaps me- užkviesti, 1 
lą, kaip liudijimą, būk “Vii- kviečiami per spaudą 
r.is” yra leidžiama “sovietiniu 
auksu.”

Vrsi šį vakarą į protesto mi
tingą. Išgirskite drg. A. BIM
BOS ir R. MIZAROS prakal
bas, kuriose bus nuodugniai 
nušviesta tie ir kiti dalykai. 
Pasiklausykit Aido Choro dai- i sembly svetainę, 
nų. Protestuokite išvien su Korespond. J. S

je suplaukė į “Vilnies” de-; 
monstracinį pikniką, išreikšda
mi :pritarimą “Vilnia^’ ir pasi- 
piktinimą josios priešams. Tai 
tinkamas darbininku išreiški- 
mas savo klasinio pasiryžimo. 
Mes, (brooklyniečiai, į , tai at* 
siliepdami, bent sausakimšai 
užpildykime didelę Grand As
sembly svetainę. Tegul sudre- , 
ba. niekadėjai nuo susipratu
sių. darbininkų balso! choras, turi prisidėti prie pro-

Duokim masinį antausį pro- testo; visi choro nariai ir na-l 
vokatoriams iš “Naujosios- rėš turi dalyvauti ir sudainuo- 
Klampynės.” Jie piktai išmis- ti kelias dainas. Nors mes ne
lijo ir paskleidė tą bjaurų me- buvome specialiai užkviesti

VIDURDIENI ŠIANDIEN SU Acme Judžiy Teatro Dar- 
TUŠČIAIS PUODAIS DE- i bininkai Greitai Laimėjo.
MONSTRACIJA BROOKLYNO Streiką 

^BEDARBIU IR VAIKŲ

Š( VAKARĄ Į SVARBIAUSI PROTESTO 
MITINGA DELEI ‘VILNIES’ GELBĖJIMO!

Didelės Prakalbos ant 
ir areštavo Kampo Union Avė. ir

Rugpjūčio 27- d., šeštadienio 
tu savo balsu prie revoliucinio vakare, bus didelės prakalbos 
dienraščio “Vilnies” gelbėji
mo. Sykiu su kitais Brookly- 
no ir apielinkės darbininkais 
Grand Assembly priimkite 
protesto rezoliuciją, kuri bus 
pasiųsta valdžios prokurorui 
Chicagon, reikalaujant tuojaus 
paliuosuoti visus “vilniečius”. 
Pasakykite fašistiniams biznie
riams, socialfašistams ir sklo- 
kiniams renegatams: “Šalin 
savo purvinus nagus nuo dar-1 
bininkų dienraščio!”

Ar mes, brooklyniečiai ir 
apielinkės lietuviai, brangina
me savo kovingą, darbininkiš
ką spaudą? Parodykime ta
tai, sudarydami didžiausią 
protesto mitingą, kokis tik ka- | 
da buvo Grand Assembly. Ne- , 
pasilikime nuo čikagiečių. 7,- 
OOO iki 8,000 žmonių Chicago- Draugai ir Draugės, Aidiečiai: 

Visi šiandieną, rugpjūčio 25 
d., 8 vai. vakare, būkite Grand 
Assembly svetainėje, kampas 
Grand ir Havemeyer Sts., 
Brooklyne, kur yra šaukiamas 
masinis 1 ‘ mitingas protestui 
prieš visu\ neprietelius, kurie į 
kėsinasi užsmaugti lietuvių 
darbininkų klasės dienraštį 
“Vilnį.” 1 • ;

Aida, kaipo darbininkiškas

atvirame ore ant kampo Union 
Avė. ir Grand St., Brooklyrie.

Šias prakalbas rengia ben
drai Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo pirma kuopa ir Lie
tuvių Vote Communist Kliu- 
bas.

Bus geriausi kalbėtojai, vie
nas iš kurių yra Kom. Par

tijos kandidatas šiems rinki- 
■ mams.

Visi ir visos būkite tose pra
kalbos®, subatoje.

Kviečia Bendra Komisija.
Sekr. J. Seeger.

Aidiečiai, Šiandie Sueikit 
Dainuot Masiniam Mitinge

. aplemavojimais; norėjo tąja 
vėliava užtiesti Perkūno gra
bą, bet tatai užkliuvo už ko
kių tenaį taisyklių ,ir negalima 
buvo taip papuošti paskutinį 
velionioNEW YORK.—Acme juda

mųjų paveikslų teatro darbi- 
. ninkal buvo išėję 
■juos iššaukė kairioji Industri- 
| nė Ofisų Darbininkų Unija. 
Streikas tapo laimėtas į 8 
landas.

Streikas kilo iš to, kad
vininkai pavarė iš darbo ka- tais Hoošick Falls.j N. Y., taip 

'sierių, narį tos unijos. Darbo sužeidė Perkūną, kad nuo to 
. Unijų Vienybės Taryba ir Ofi-, prisimetė liga, nuo kurios jis 
įsų Darb. Unija privertė savi po keliolikos metų kankynių 
ninkus sugrąžint pavarytą ka-’jr mirė. Už ką jį taip nukan- 
sierių; duot kasieriams vieną kino? Už tiesą, kurią jis skel- 
valandą pietums; duot vieną j bė darbininkams, šviesdamas 
liuosą dieną kas savaitė vi-'juos, trokšdamas jiems gero, 
siems darbininkams; vieną va-! Geriausias drg. Perkūno pami- 
landą sųtrumpint darbo laiką I nėjimas mums bus jo .darbai ir 
šaukėjams į teatrą; ekstra mo-( 
kestis. už viršlaikius ; 8 darbo 
valandos vietoj 12. (

Drg. J. Saulėnas rašo, jog 
daugelis lietuvių darbininkų 
manydavo, būk tas teatras pri
klauso kokiai revoliucinei dar
bininkų ‘organizacijai, kad ro
do vien tik sovietinius juda
muosius paveikslus; bet ištik- 
ro taip nėra; teatras priklau
so privatiškiems biznieriams ir j

Pirm 
streikan; Siurba, 

pasakė 
: žymėjo 
ir audringą gyvenimą; pabrė- 

• žė, kad, religiniais prietarais 
sa- sukurstyti žmonės, 1914 me-

Brooklyne Bedarbių Taryba 1 
šiandie vidurdienį ruošia be-i 
darbių demonstraciją. Bedar-| 
bės moterys demonstruos su1 
tuščiais puodais ir kitokiais in
dais. Vaikai neš iškėlę tuš- 

Dalį laiko 
įdirbantieji neš vėliavas ir ob-' 
I alsinius plakatus—vis tai su 
[reikalavimais greiciausios pa-j 
ramos visiems bedarbiams iš ' 
miesto iždo ir greito išleidimo 
bedarbių apdraudos įstatymo. 
Kurie tik gali dirbantieji taip
gi yra šaukiami dalyvauti.

Demonstracija prasidės 12 
vai. dieną, nuo Bedarbių Ta
rybos centro, 61 Graham Ave., 
kampas Moore St.'

Demonstrantai trauks Wil- 
liamsburgo gatvėmis prie mies
tinių pašalpos ' biurų 1 ir prie 
įvairių valdininkų namų, pro
testuodami prieš bądu marini
mą bedarbių, jų moterų ir kū
dikių. ’

Lietuviai bedarbiai ir dalį 
laiko tedirbanti, ypač moterys 
su vaikais yra šaukiami šian- tik specializuojasi ant sovieti-1 pasisHaldyma* 
die, lygiai 11 valandą dieną nių judžių. 
susirinkti “Laisvės” svetainėje, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
St. Iš čia lietuviai darbinin
kai ir darbininkės su vaikais de 
monstratyviai maršuos į Be- 

I darbių Tarybos centrą, o iš 
! ten sykiu su visų tautų prole- 
, tarais trauks gatvėmis į svar
biausias bedarbiams vietas.

Lietuvės darbininkės, atsi
neškite į “Laisvės” svetainę 
tuščius puodus ir indus, o vai
kams tuščias pieno bonkas. 

! Tai demonstracijoj bus Hoo- 
verio buržujinės “gerovės” 
ženklas.

Taipgi atsineškite visokių 
triūbų, dūdų, skambąlų, kurie 
demonstracijoj bus paleisti 
darban, kad atkreipti kitų dar
bininkų atydą, kada rharšdosi- 

. rhė gatvėmis. > Pačioje “Laiš- 
i vės” svetainėje taipgi bus pa
rūpinta, ypač jaunuoliams įvai 
rių įrankių daryti paskui gat
vėmis triukšmą ir ardyti bur
žuazijos ramybę, o mobilizuo- 

i ti bedarbius ir dirbančius į 
demonstraciją.

Draugės ir draugai, nepa- 
. mirškite; ypač atsiveskite be

Jis nėra susirišęs 
su Darbininkų Filmų ir Foto-, 
grafijos Lyga.

Savininkai buvo 
tęsti judžių rodymą 
jiniais darbininkais,

bemėginą 
su neuni- 
bet strei- 

kieriai greit juos prispyrė 
sienos . ir privertė suteikt 
gerintas sąlygas.

Šokikė Meiliai Privedė 
Skūpuolį prie Mirties

“namelį.”
kūną išlydint, drg. J.
“Tiesos” redaktorius, 
trumpą prakalbėlę.

drg. Perkūno kovingą

.kentėjimai už darbininkų rei
kalus, -—tarė užbaigdamas kal
bėtojas. * • « • r •» * » • .... •

Ant kapinių jautrią ir pamo-, 
kinahčią prakalbą pasakė drg. I 
A. Bimba. Trumpai suminėjo 
jo gyvenimo istoriją nuo Per
kūno atvykimo Amerikon virš 
30 metų atgal. Didelės domės 
kalbėtojas kreipė į Perkūno 
tarptautiškumą politikoj. Jis 

■ kovojo prieš tautinį darbininkų 
j jis stovėjo už 

į Lietuvių Socialistų Sąjungos 
į susiliejimą su S. Partija ir vie- 
! ningą darbą su visų kitų tautų 
darbininkais, kaip politinėje, 

i taip industrinėje dirvoje. Jis 
kovojo prieš Amerikos Darbo 
Federacijos biurokratiją ir prieš 

. darbininkų pasiskirstymą toj 
I organizacijoj sulig daugybės 
! amatų amatėlių. Todėl Per
kūnas tais laikais pritarė In
dustrinei Pasaulio Pramonie- 
čių Unijai (IWW.), nes tais 
laikais ta unija vedė dideles

(Tąsa 5-tam pusi.)Quogue, Long Islande, 
ter Downs, buvęs policmanas, 
užmušė “pustelninką” skupuo- 
lį, kojū kornij “daktarą” F. i 
Tuthillį, kad pasigrobt iš jo 1 
$10,000, kuriuos tas' > vadina-,, 4 šmotai: lova, kpmodė ir dau 
mas daktaras nešiojosi įsisiu
vęs į šVarką; Tokį liudijimą 
policijai davė’ kabaretų šoki
kė Mitzi Novak, lenkė, moteris 
ex-poliemano Downs. ■ Jinai 
prisipažino,' jog tai ji meiliais 
būdais atsiviliojo Tuthillį į pa
jūrinį Downsu namuką, idfint 
•jos vyras galėtų atlikti tą kri- 
minalį darbą.

lUv ir padaiciuu lij ujaurŲ me- DUVOTTIC SpCCIdllcll UZKVlcoll , , •it • *i i ’ ITV vi IT *• I i
lą,c būk komunistiniai lietuviu dainuoti tą vakarą Grand As- . u0J}es 11 UO?1US’ rei a au UziIlUStclS, UpCIl įDiestclS

BROOKLYN. — East Rivėj, 
ųrie Hudson Ave., vandenyj 

j atrastas lavonas nežinomo vy- 
įro, dailiai pasirėdžiusio, 6 pė- 
: dų ilgio, apie 40 metų am
žiaus. Prie kūno dratu pririš-mitinguose, kad ir be specia-;

lių užkvietimų, bi tik matome,! NEW YORK.— Socialfašis-,ta 10 svarų švino gabalas, kad 
kad rengimo komisija mus tų dienraščio Forwardo Są- lavonas taip greitai viršun ne
kviečia per mūsų spaudą. [junga ir menševikų Work- iškiltų.

Todėl visi šiandien vakare, ’ men’s Circle samdė gengste-1 
8 vai., sueikite į Grand As- rius ir pakartotinai juos siun- 

I dė laužyti streiką Five-Star če- 
įverykų šapos darbininkų; jie 1 T Tl 1
chuliganiškai užpuldinėjo pi- (aS(| J; ferfcŪliaS
kietuojančius1 streikienus. Bet ’wajaMMMv
jiems per šešias suvirs savai-, —:-----—
tės nepavyko streiką sulaužy
ti. Todėl bosai išvien'su so- palaidotas Mount Olivet kapir 
cialfašistais kreipėsi į valstijos nėse, Maspęthe, antradienį, 

taugščl teismą, ' kad išduotų rugpjūčio 23į d., 4 yal. po pię- 
■ indžiokšiną prieš tą kairiosios tų. Paskutiniam atsisveikini- 
' unijos vadovaujamą strėiką.-mui su Jonų susirinko porą1 
Jie( tikisi su' įstatymais, apvy-ĮŠimtų žmonių, gražios 
niotais apie policmano buožę,. ninkiškos publikos, 
sudaužyti streiką.
icieriai sako, kad tie ponai nu- gatvekariais iš Brooklyno bei 
svils sau nagus ir šį kartą. 1

ALDLD. 23 Kuopos Susinu 
kimas (vyks Sekmadienį

28 d. rugpjūčio (Aug.), 10 
vai. ryte, pas P. Olek, 1517 
Charlotte Strt., Bronx, Apart
ment 4 E, įvyks ALDLD. 23 
kuopos susirinkimas.

Visi nariai būkite, nes yra 
labai svarbių reikalų aptari
mui. Važiokite Downtown, 
East Side Subway, ir išlipki
me ant Freeman Street/

< ■ Valdyba.

pešti iš Maspetho atėjo.
Perkūno kūnas buvo išlydė

tas iš Ballas—-Bieliausko lai
dotuvių gražios įstaigos, 660 
Grand St., Brooklyn, kur ilsė
josi pašarvotas. Laidotuvių 
tvarkai pirmininkavo drg. Ch. 
Nečinskas* Amalgąmeitų siu
vėjų unijos 54-to lokalo pirmi
ninkas. 54-tas lokalas oficia
liai rūpinosi Perkūno laidoji
mu. Nuo lokalo buvo ir dide
lis, vienintelis gelių vainikas. 
Krizas ir baisus darbininkų su- 
vargimas neleido daugeliui 
papuošti gėlėmis karstą to re
voliucinio darbininko. *Lais- 
vięčiai bųvp įtaisę raudonu vę- 

lliavą su juodais gedulingais

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium




