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KRISLAI
ALDLD Reikalai.
Studentai Ubagai.
Plaukiojanti Sanatorija.
“šalin Beraštija”.
Masės su Mumis.

Rašo D. M. šolomskas.

Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, j 
Vienykytės! Jūs Nieko
N e p r alaimesite, Tik
Retežius, o Jšlaimesite 
Pasauli!

Nesenai socialfašistas Vilkelis 
per “Klampynę” palaidojo ke
turias ALDLD kuopas Wilkes- 
Barre apielinkėje. žinoma, tai 
paprasta darbininkų neprietelių 
giesmė, ko jie nori, tą ir rašo. 
“Mirusia kuopa” buvo paskelb
ta ir ALDLD 12-ta kuopa Pitts
ton, Pa. Dabar aplaikėme nuo 
d. A. Valinčiaus, ALDLD 12-tos 
kuopos duokles už 11 narių,, ir 
draugai pasižada kuopą išlaikyti 
nenupuolusią nariais, nepaisant, 
kad ten baisus krizis viešpatau
ja. Reiškia, pergeltai apsidžiau
gė komunistinio judėjimo prie
šas.

Drg. S. Tilvikas iš Chicagos 
prisiuntė ALDLD 150 kuopos 
duokles ir tarpe kitko rašo: 
“čionai yra čekis ant $18.95, tai 
duokles už 17 narių. Ant blan
kus rasite 1d senų ir 3-jų naujų 
narių vardus. Pereitais metais 
turėjome 15 narių, o dabar jau 
turime 17. Vadinasi, jau da
bar turime du nariu daugiau, 
kaip pereitais metais.” Reiš
kia, ALDLD 150 kuopa prisidė
jo prie eilės tų kuopų, kurios 
jau pralenkė 1931 metus, o dar 
yra 4 mėnesiai šių metų laiko. 
Dar yra laiko kuopai daugiau 
gauti naujų narių.

“Pravda” praneša, kad “dau
gelis studentų, kurie moka vie
nokį ar kitokį muzikalį instru
mentą vartoti, tai ubagauja Ber
lyno gatvėse. Jie sudarė nedi
deles orkestras, ir tokiu būdu 
palaiko savo gyvenimą. O dau- < 
gelis dirba prie kelių arba me- | 
džių kirtimo, jeigu tik gauna 
darbo.” štai iki ko dasirito ka
pitalistinė tvarka: žmonės, ku
rie lavinos, mokinosi, tą viską 
turi mesti ir griebtis špato ar
ba kirvio bei muzikalio instru
mento, kad palaikyti gyvybę.

,. ....... . . ,. z

Demagogas katalikų kunigas Cox suorganizavo “Liberty Party” ir pats “r unija” ant Jungt. Valstijų 
prezidento. Jis pasirodė didžiausiu fašistu ir apgaudinėtoju Pittsburgho bedarbių. Kaip šita karika
tūra perstato, kunigo Cox’o obalsis: “Bedarbiai, būkite ramūs ir nužeminti, o po mirties apturėsite 
dangaus karalystę.”

IŠ KULKASVA1DŽIŲ ŠAUDO Į 20,000 
KOVINGU MAINIERIŲ

Kruvinieji Šerifai Naudoja prieš Mainierius: Kulkasvąidžius, 
Šautuvus ir Kitus Žudymo Įrankius. Mainieriai Laikosi 
Tvirtai, Nors Yra Sunkiai Sužeistų
STAUGTON, III.—Pirma-tjama, kad čionai nebuvo vi- 

sis kovingų mainierių būrys' som mainierių spėkos, mano- 
iš 10,000 išmaršavo iš čio-į ma, kad kiti būriai eina į 7 A I r-y • •• • 1 • J • 1 1 • • T'l * l— — - ----------------------------~ |

nai. Jie išvažiavo ant 800 
automobilių ir trokų su ko
vingais obalsiais. Priešaky
je buvo dūdų benas. Mai- 
nierių tikslas pasiekti Fran
klin county, o ypatingai

Zeiglerį kitais keliais. Ei
lė kovingų mainierių yra 
areštuota. Bet nei ginklai, 
nei areštai nepakerta jų ko
vingą dvasią. Jie yra pasi
ryžę pasiekti Zeigler ir pa* 

1
gams švankioje kovoje. Vi-' 
sas centralinis ir pietinis, 
Illinois yra sujudęs. Visur 
kyla* kovos ūpas. Išnaudo
tojai mobilizuoja daugiau 
mušeikų. Artinasi dar di
desni kruvini susirėmimai 
alginių vergų už duoną ir 
gyvenimą. Visi darbininkai 
privalo ateiti į pagelbą. 
Kiekvienas susirinkimas, or
ganizacijos ar taip masinis 
mitingas privalo protestuoti 
prieš kruvinąjį valdžios te
rorą.

Sovietų Sąjungoje kiekvienas 
mokslininkas, kiekvienas stu
dentas, kada jis baigia mokslą, 
tai jo jau laukia darbas. So
vietų Sąjungoje nereikia sukti 
galvą besilavinantiems studen-

CH1NŲ RAUDONOJI ARMIJA LAIMI
* į -------------------------------------

Chang Kai-sheko Armija Pereina j Raudonos Armijos Pu
sę. Chinijoje Komunizmas yra Nenugalimas

ĮVAIRIOS ZINUTĖS FYTRA!
____  fi-jjfik JL JPLji">•

Berlynas. — Hindenburgo

HANKOW.—Antra dalis Vakar baltagvardiečiai nu- 
Chang Kai-sheko 13-tos di- žudė savo pulkininką ir du 
vizijom sukilo prieš jį ir per- majorus, pasiremiant tuom

tams: ar jie gaus darbą, kada --jQ į Raudonosios Armijos įstatymu.
baigs mokslą, nes jie žino, kad I 
darbininkiška visuomenė ’ juos 
ruošia del reikalingų profesijų.

pusę, kuri dabartiniu laiku i 
pliekia baltuosius Hupeh 
provincijoje. Pirmesnė da- 

Sovietų Sąjungoje ant upės! Bs šjos divizijos perėjo į

Vėliausias pranešimas sa
ko: “Hankowo miestui pa
vojus iš komunistų armijos 
pusės. Blogiausiai,; kad

Berlynas. — Hindenburgo BENTON, (ILL.,Ang- 
valdžia uždarė savaitei lai-1 glies baronų ginkluoti mu
ko fašistų organą. Mat, jis šeikos ir speciale policija už- 
užsipuolė ant Hindenburgo puolė mainierius ginklais, 
valdžios. i Kruvinieji budeliai panau- 

jdojo šautuvus, revolverius,
Newark. — L. Russomano buožes, kulkasvaidžius ir

peršovė savo brolį Josephą, blakdžiakius. Vienas mai-j bet nakties tamsoje nerado, 
susivaidinus del motinos lai-. nierys krito ant vietos, 10 Robinsonas gins streiklau- 
dotuvių išlaidų.
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Zeigler miestą ir padėti sa- gelbėti kovojantiems drau 
vo draugams kovoti prieš 
streiklaužius.

Visu keliu prie mainierių 
armijos prisidėjo nauji pul
kai. Iš Belleville išmaršavo 
3,000, kad prisidėti prie ge- 
neralio skyriaus. Iš Lang- 
lay—1,500 ir t. t. Visu ke
liu vyrai, moterys ir vaikai 
entuziastiškai sveikino mai
nierius. •

Maršuotojams p ašie kus 
Mulkeytown miestelį juos 
užpuolė šerifas Browning 
Robinson su 300 apgųikluo- 
tų specialių policijų. Puo-,. v. n i •• • 
lė šautuvais, kulkasvai-' Areštavo Belgijoj . l 
džiais, gazinėmis bombomis Ada Wright 
ir kitais ginklais! Ant mai- " 
nierių puolimas padarytas | b RUSELIS. — Čionai ta- 
naktį. Anglies baronų ber- ** * 1 w 1 ’
nai atidengė pasiutusią ug
nį.. Sužeidė daugelį mainie
rių, sušaudė automobilų ta- 
irus ir sulaikė maršavimą.

Mainieriai įpasdtraukė at
gal, palikdami apie 30 auto
mobilių. Šerifai jieškojo, ar 
neras nušautų mainierių,

sunkiai sužeista. Sužeistų- žius, jis sako: “Mes duosime 
jų tarpe yra ir moterų, jiems tinkamą apsaugą. OIU1J/V J XM, O J1VUW UAllXiC*lllCį< Cip>JU,lA£,<£. vy

Shanghai. — Japonija at- Užpuolikai daužė mainierių! jeigu mainieriai bandys at-
Dniepro tapo įrengta plaukio- Raudonosiom Armijos pusę Chang Kai-Sheko armijos vegg daugiau savo karo jė- automobilius ir vertė juos į 
janti sanatorija. Tai pirma vi- kelios dienos pirmiau. Rau- ūpas nupuolęs.” Raudono- j gų į šį miestą. Boikotas jos griovius.
šoje Europoje plaukiojanti sa- donoji Armija supliekė bal- 
natorija. Ji bus pavadinta tuosius ant 200 mylių fron- ■ atgal, dešiniame sparne pri- 
vardu drg. Vorošilovo sanatori-|
ja. Apžiūrėjo ją Amerikos Pastaruoju laiku vis dau- 

giau.Chang Kai-sheko kar- 
perejna j Raudonąją 

Armiją. Galvų kapotojai 
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naudinga būtų įrengti ir Ameri- nusigando ir išleido patvar
kymą: : žudyti tuos oficie- 

) rius, kurių kareiviai reiškia 
simpatiją komunistams bei 
pereina į komunistų pusę.

kad visais žvilgsniais ji»atsa-Į 
ko savo užduotims. Amerikos 
daktarai išreiškė nuomonę

koje tokios sanatorijos, kur jų 
dabar dar nėra.

Drg. Kalininas sako, kad po 
Bolševistinės revoliucijos Sovie-

Pastaruoju laiku vis dau-

ji Armija varo baltuosius įavorų vįs labiau plečiasi.

įspyrė juos prie upės Yang- Tokyo. — Japonijos im- 
tze. Į komunistų rankas i perialistai sako, kad jiems 
patenka daug ginklų ir amu-i įurį prigulėti visa Azija nuo 
nicijoš, kurią galvų kapoto-j Suezo kanai0 iki Kamčat-
jams atvežė užsienio imperi
alistai. Komunistinės armi
jos laimi ir kitose provinci
jose, kaip tai Kiangsi ir tt.

kos. Imperialistų troški
mams niekuomet galo nėra.

Madrid. —Impanija bijosi
Chinijoie komunistų spėkos nauj0 monarchistų sukilimo, 
nenugalimos. Buržuazinė valdžia yra kra-

ventojų nemokėjo rašyti ir skai-1 Fašistinė Italija Reikalauja j 300,000 Vaiky Gyvena J.
Valstijų. Gatvėsetyti. O moterų tarpe net 89 

nuošimčiai. Dabar gi yra de
damos pastangos iki 1 dienos I 
spalių, 1932 metų visai likviduo
ti berašti ją. Per pastaruosius

Paskolos

tomą iš visų pusių, darbinin
kai kovoja už savo teises, o 
manarchistai už > grąžinimą 
seno režimo. > > . .• •>

J : . j ; ;»

ROMA. — Fašistų vadas 
du metus 19,000,000 Sovietų Są- Mussolinis planuoja UŽ- 
jungos gyventojų išmoko rašyti traukti naują 75,000,000,000 
ir skaityti. Tame darbe labai ' 
daug pasidarbavo organizacija
“Šalin Beraštija”, kuri nuo pra- uždeti daugiausiai ant Sa

lirų (apiė $3,840,000,000) 
paskolą. Planas daromas

džios revoliucijos išmokino ra
šyti ir skaityti 28,000,000 žmo
nių. Ir kas turi drąsos sakyti, 
kad dabar SSSR nėra paaksti- 
nimo lavintis, tas yra bjaurus 
šmeižikas.

vo šalies gyventojų, tai yra 
priversti darbininkus nu
traukti nuo savo burnom ir 
atiduoti fašistams paskuti
nius jų uždarbius. Mat, fa
šistai su pasiutimu rengiasi 
karan ir tam daug reikia 
pinigų. O ir taip šimtus 
tūkstančių užlaiko gaujų,

“Vilnies” piknike buvo tarpe 
7,000 ir 8,000 žmonių. Tas 
parodo, kad mūsų įtaka darbi
ninkų minioje labai smarkiai, kurie nieko negamina, tik 
auga, nepaisant visokių melų ir darbininkus terorizuoja, o
šmeižtų iš priešų pusės.

(Tųsa 5-tam pusi.)

i'čA

tas viskas reikalauja pini-.

Savo laiku Jungtinių Val
stijų kapitalistinė spauda 
labai daug prirašė apie 
SSSR karo paliktus našlai
čius benamius—“bezprizor- 
nyje”. Dabar Sovietų Są
jungoj benamių vaikų visai 
nėra. Bet užtai Jungtinė
se Valstijose yra 300,000 
berniukų ir mergaičių, ku
rie neturi namų, kurie turi 
maitintis‘išmatomis. Jie va
žinėja tavoriniais trauki
niais ir žūva. Tik viena 
kompanija sako, kad perei
tą žiemą ant jom gelžkelių 
buvo užmušta 50 ir 100 su
žeista benamių. '1. 1 ?'

Asbury Parky N. J. 4— še
ši asmenys areštuoti už pa
skleidimą neteisingų pinigų. 
Jie kaltinami, kad platino 
po $10.00 ir $20.00 dirbtinas 
popierines.

Los Angeles, Cal. — Bal- 
čenas rengiasi skrysti į Pie-. 
tų žemės ašigalį. Jis jau 
yra tyrinėjęs tas vietas, pa? 
dengtas ledais.

eiti ir pikietuoti, tai jie bus 
užmušti! Kas drįs perženg
ti. Franklin county rubežių, 
tas turės mirti!” Taip sako 
kapitalistų bernas.

Kovingos mainierių eilės 
nepuola dvasioje; po pirmo 

Mūsų dienraštis “Vilnis” nepasisekimo jie šaukė: 
praneša, kad draugai buvo ‘'Mes ateisime savo drau- 
prisirengę stoti paskirtu Jai- gams į pagelbą! Jūs negali- 
ku į teismą, bet valdžios 1 te mus visus užmušti!” Spė-bų. <

po areštuota Ada Wright, 
kuri yra motina dviejų neg
rų jaunuolių, nekaltai nu
teistų nužudyti Alabama 
valstijoje. Motina dviejų 
savo sūnų ir drauge kitų 
jaunuolių važinėja po Euro
pą. sakydama prakalbas. 
Belgijos išnaudotojai eina 
ranka rankon su Amerikos 
kapitalistais ir todėl ją areš
tavo. Belgijos darbininkai 
ir kitų kraštų proletarai rei
kalauja greito jom paliuosa- 
vimo.

"Vilnies” Teismas
Atidėtas

Berlynas. — Diktatorius 
Von Papen ir plieno indust
rijos karalius G. Krupp 
svarstė bedarbės klausimą, 
nes Vokietijoje yra 6,000,- 
000 bedarbių. Jie planuoja, 
ar nebūtų galima surasti 
del 200,000 darbininkų dar-

prokuroro p a g e 1 b i ninkas 
Bellows teismą atidėjo iki 6 
d. rugsėjo. Kaip matyti, 
lietuviški fašistai ir kapita
listinė valdžia neturi pakan
kamai įrodymų, kaip apkal
tinti mūsų draugus, ir td- 
del jie teismą atidėlioja ant 
toliaus.

Visos darbininkų organi
zacijos ir pavieniai draugai 
ateikite “Vilniai” į pagelbą! 
Gelbėkite mūsų kovingus 
draugus! Kiekvienas, kuris 
tik dirbate, siųskite aukų, 
kiekviena organizacija su
teikite finansinę pagelbą ir 
kartu reikalaukite iš val
džios, kad “Vilnies” byla bū
tų panaikinta.

Atlantic City.—-J. E. Jan
son sako, kad jo išradimas 
pakelti nuskendusius subma- 
rinus iš jūrų dugno tapo už
tvirtintas karo laivyno de- 
partmento. Jis dirbo ketu
ris metus ant to išradimo, grąžinami.

Helsingfors, Finlandija.— 
Bus paliuosuota 20,000 kali
nių, kurie buvo areštuoti del 
svaiginančių gėrimų įstaty
mų laužymo. Mat, dabar 
Finlandijoje svaigalai yra

20,000 DALYVAVO LAIDOTUVĖSE
NUŽUDYTŲ DRAUGU

Trečiadienį tapo palaidoti 
draugai M. Semen ir N. 
Kruziuk,kuriuos užmušė re
negatai trockistai, išvien su
sidėję, su rusais baltagvar
diečiais ir policija. Šie 
draugai žuvo nuo darbiniu? 
kų neprietelių rankų! Iš 
bedarbių tarybų namo jų 
karstus išlydėjo apie 2,000 
darbininkų. Priešakyje ėjo 
Raudonojo Fronto Kovoto
jai ir nešė raudonas vėlia
vas. Juos sekė pionieriai ir 
kitų darbininkų organizaci
jų nariai. Prie laidotuvių 
eisenos kelyje prisidėjo tūk
stančiai darbininkų ir dar
bininkių, kurie visi reiške 
užuojautos krįtusiems drau
gams ir pasipiktinimą rene-

getams ir baltagvardie- 
čiams!

Kelyje kelis kartus buvo 
apsistota ir eilė kalbėtojų 
sakė prakalbas. Darbinin
kai ir jų užrašyti obalsiai 
šaukė: “šalin su Bosų Te
roru! Šalin Trockistai ir 
Lovestonieciai Išnaudotojų 
Bernai! Plytomis ir Kulko
mis Jūs Nesulaikysite Mūsų 
Kovą už Duoną!” Ir dau
gelis kitų obalsių. Kritusie
ji draugai palaidoti masi
niai, atiduodant iš darbinin
kų pusės jiems paskutinę 
pagarbą.

(Daugiau Pasaulinių 
5-tam puslapy])

žinių
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SLA. ŠTABAS PAKINKYTAS Į VALBZ. VEŽIMĄ
Juo toliau, tuo aiškiau darosi, kad Susivienijimo Lietu

vi1#'Amerikoje ponai viršininkai (ponai Gegužiai ir Jur- 
gėEūtės) yra bjauriais ryšiais susirišę su reakcine Ame- 
riKos valdžia. Tas šiek tiek paaiškėjo du metai Utgal, 
kuomet jie darė niekšiškus, provokacinius valdžiai skun
dus prieš Lietuvių Darbininkų Susivienijimą. , Dabar gi, 
įsidrąsinę, tie ponai pradėjo oficialiai dalyvauti veikime 
Hooverio valdžios organų prieš lietuvius ir visus ateiviui 
darbininkus.

Tas be galo svarbu visiems SLA nariams ir visiems 
lietuviams darbininkams. Svarbu dabar, kuomet kruvi
na1 reakcija visur siaučia, kuomet su visi didėjančiu žvė
riškumu puolami yra ateiviai darbininkai, kuomet bjau-

New Yorke įvyko trečias 
tarptautinis eugenikos suvažia
vimas. Pora šimtų daug maž 
žymesnių daktarų ir. šiaip mok
slininkų svarstė, kaip pagerint 
žmonių veislę. t

Pats žodis eugenika iš dviejų 
graikiškų žodžių šaknų:, ,eus 
(geras) ir. genės (gimdytas). 
Tai reikštų “gerą . gimdymą”. 
Bet abelnąja šiandieninę pras
me eugenika yra “mokslas”., sar- 
ba teoriją apie tai,' kaip page
rint žmonių veislę. ’ -

Iš įvairių šalių suvažiavę gė- 
rintojai žmonių veislės siūlė šio
kius ir tokius tam i būdus. Vie
nas, pav., newyorkietis dakta
ras savo paskaitoje įrodinėjo; 
kad reikėtų išromyt netinkamus 

Bet tai, ži- 
■ noma , ne naujas sumanymas. 
• Jau gerokas laikas pirmiaus 
buržuaziniai galvočiai ir moks
linčiai tatai siūlė; ir tas pasiū
lymas, ypač pastaraisiais lai
kais, randa dikčiai pritarimo 
pas kapitalistų politikierius, 
kad išskapyt revoliucinius dar
bininkus.

Dabartinį eugenikos kongre
są New Yorke, tačiaus, gana 
nustebino Texas Universiteto 
profesorius H. J. Muller. Jis 
savo v prelękęijoj privedžiojo ir 
įrodė, jog kol viešpataus dabar
tinė pelnų ir išhaucįojimo tvan
ka, tol negali būtį nei rimtoj 
kalbos apie fizinį; bei įgimtai- 
proBinį pagerinimą. ’ J h

Toliau^ (šiame! rašiny, paduot 
sime ištį-aukų įš profesoriau^ 
Mullerio kalbos; daba*r gi pat 
žvelgsime į praktiškas • galimy* 
bes pagerint savų veislę milži
niškai daūgumai žbioni jos—pra
monės darbininkams ų- lauko 
dąrbų proletaram,š xr pūsprole- 
tariams, ' kapitalistinėje “tvar
koje”.

Be kitų dėsnių, eugenika skel
bia; kad po daktariško ištyrimo 
reikia poruotis tiktai sveikiau- 
siems, gerai fiziniai subudavo-

41SKU1UU puuiaiui yia ateiviai umuiiimnai, nuumct ujau- vaisintis asmenis. 
rus pasikėsinimas padarytas valdžios ir lietuviškos bur- * 
žiiazijos ant dienraščio ^Vilnies”.

SLA susideda iš darbininkų ir turi apie 16,000 narių. 
Bet štai jojo viršininkai begėdiškai susivienijo su reak
cine valdžia smaugimui, persekiojimui ir terorizavimui 
tų darbininkų. Vadinasi, pavojuje atsiduria kiekvienas 
SLA narys. Nes organizacijos keliais, turimais ryšiais 
kuopose ir Centre Gegužis ir Jurgeliūtė gali sėkmingai ir 
jųdošiškai išdavinėti darbininkus Hooverio valdžiai. Tie 
SLA fašistiniai vadai nevidonai virsta valdžios gdnčais 
medžiojimui, kalinimui ir deportavimui lietuvių darbi
ninkų.

Gegužis ir Jurgeliūtė Valdžios Agentų Rolėje
Neretas SLA narys veikiausia labai nustebo, paskaitęs 

“Tėvyhes” 34-tam numery j (rugp. 19 d.) pono Gegužio 
raportą iš “konferencijos” su Hooverio valdžios kruvi
nuoju ’“darbo” sekretorium ponu Dodk, kdri įvykus lie- 
pospZ d. Sako, kad toj konfęreįncijoj dalyvavo car nuo 
dvylikos tautų jam panašūs valdžios agentai ,ir konąpi; 
ravo prieš ateivius. Gegužis sako, kad jis senai pasipa- 
žįsta1 su tuo valdžios šulu' ir pasižymėjusiu ateivių darbi- 

~*nių^ų ėdiku. Gegužio misijai pritarus panelė Jurgeliū
tė. *tVadinasi, du diskredituoti visuomenės akyse politi- 
niaįšalbieriai, tik smurto pagelba pasilikę SLA viršinin
kais, susitarė ir nuvežė Hooverio valdžiai paaukoti visą 
organizaciją ir visus 16,000 narių! Jokio nuo narių įga
liojimo jie nereikalavo. Veikė sauvališkai, smurtiškai, 
kaip ir pačiam SLA Pittsburgh© seime.

Ponas Doak pasirinko SLA ponus atstovauti “visus lie
tuvius” todėl, kad šitie ponai, matomai, įrodė savo loja- 
liškumą Hooverio valdžiai, jai padėdami ir talkininkau
dami/ Savo ištikimumu, paklusnumu ir atsidavimu val
džiai, ipatyt, SLA ponai geriau pasižymėjo,, net negu vir
šininkai tokio klerikališko Rymo Katalikų Susivienijimo.

Kas Tai Yra Darbo Departmentas ir jo Sekretorius Doak?
Valdžios Darbo Departmentas yra ta įstaiga, kurios 

vyriausias uždavinys yra Šnipinėti, areštuoti, terorizuoti 
ir deportuoti ateivius darbininkus. Kiekvienas deporta
vimas, kiekvienas federalės valdžios puolimas ant atei
vių yra Darbo Departmento apiekoje. O tūkstančiai atei
vių kasmet sumedžiojama ir išdėpdrtuojąma. Tūkstan
čiai sugriaunama ateivių namų ir suplėšoma šeimynų.

Garsieji “raudonieji raidai” 1919 metais buvo po to de
partmento komanda, štai nesenai New Yotkė Darbo 
Departmento kruvini agentai užklupo vieną darbo agen
tūrą, suareštavo apie 40 ateivių darbihittkų ir dabar te
rorizuoja juos ant Ellis Island. Kiekvienam streike Dar
bo Departmento šunes gaudo kovingus streikierius ir de-. 
portųoja/ 

]
Chiaflg’Kai-sheko budelių nagus ir draugą Serįo į Muso
linio kruvinos valdžios nasrus. Šitas Darboj Departmen
tas iškamavo šešis mėnesius Bostono imigracijos kalėjime’ 
draugą Krąucevičių. Šis departmentas baigia į kapus 
be laiko varyti Lawrence audėjų streiko vadovę draūgę 
Berkmaniutę. > L

mia arba bankas bankrutuoją 
ir nuneša visus jųdviejų cen
tus. O čia moteris pastojus nėš
čia. Tėvas ir motina badmi- 
riauja, arba faktinai palengva 
badauja. Buržujinė labdarybė 
nekreipia domės į juodu, kaip ir 
į milionus kitų bedarbių šeimy
nų;. Nauja gyvybė yščiuje trau
kia stačiai badaujančios moti
nos sveikatos isyvus; Negaunant 
motinai pieno ir kito būtino 
maisto, gemalas savo kauliu
kams budavoti ima medžiagą iš 
motinos dantų; raumenims ir 
kitiems savo organėliams augin
ti jis ima medžiagą iš sunyku
sio motinos kūno. O ir tai kū
dikio gemalui tokiose motinos 
sąlygose neužtenka įvairių būti
nųjų medžiagų tame svarbiau
siame naujos gyvybės laikotar
pyje. To sėkmėje fiziniai su
nyksta motina; kūdikis gema 
be svarbiausių pagrindų getam 
fiziniam ir protiniam išsivysty
mui.

Ar ta pora ir toliau pasilieka 
eugeniškai-sveika? Ar kūdikis, 
jeigu jį paskui kas ir išlaikytų 
gyvą, turi fundamento išaugt į 
fiziniai pavyzdingą vyrą bei Jėgos, 
moterį?—Daugiau, negu abejo
tina.

Bet, leiskime, kad 
tinkamose sąlygose; £yyęno, ka-

dikį vįsaįi sveiką.; Dabar užei
na įeaąr'bė; pirmais < metais 
tėvai skurdžiai įgyveną,- o ant
rais/aid 1$ sausas duoiips nebe- 
išteiįlia. Taip gywndąijii, o dar 
kokioj pašvinkusioj iiPdyinėj, jie 

■ne ’kitaip* ir savo kūdikį maiti
ną ir auginą. Pirmi antri me- 
*tai ’gimusiam kūdikiū svarbiau
si; bet užtenka pųsipečio pana
šaus gyvenimo, kąd pažeist bei 
spžąlot ir tole'sniąm laikui tin
kamą vystymąsi jo kaulų, ner
vų, smegenų bei kitų organų,— ( 
jeigu vėliau per, kokią laimę ir' 
pagerėtų mažyčiu} sąlygos.

“American Jounrnal of Di- 
tiems žmonėms, kurie tuo pa- seases of Children” išspausdi- 
čiu laiku būtų ir protiniai drū- no kūdikių ligų žinovo T. Win

gate Todd’o straipsnį, kuris pa
rodo, jog iki šešių metų am
žiaus smegenys organiškai be
veik užbaigia vystytis. O juk, 
suprantama, kad smegenų už- 
skurdimas tuo Jaiku blogai atsi
lieps ir į visus žmogaus proti
nius gabumus toliaus.

Tai tokis eugenikos pritaiky
mas net šimtams tūkstančių al- 
ginių amatninkų. O kaip su nu
sveriančia mase paprastų darbi-

Į reję sveikatingų sąlygų ? Ąr 
> i tad ne aišku, kad jiems “veis

ias gerinimas” yra tik pašaipin- 
t‘a' pasaka? t,"
Dabar įeiskijne pačiam jįręfę- 

soriui Mųllęiriui savo žodžjįjs 
pasakyt, ką JŲ, niąno ąįie euge
niką kapitalistinėje visuomenė
je. Taigi va:

“Kapitalistiniame ekonomijas 
sutvarkyme... auginimas nau
jos gentkartes užkrauna per
daug sunkią medžiaginę naštą; 
pridėjus prie to kitas ekonomi
nes sunkenybes, paliečiančias di
dėlę daugumą gyventojų, ypa
tingai moteris, dabartiniame su
rėdyme, tad ir susi 
kenčiamas vargas;
nominiai apsiskaitliavimai dau
giau nulemia'Veisimiąsi, ki®k jis 
būna t HuoSanoris, ir, eugenika 
turi liktis tuščia svajonė.. ( Y ■

• “Ko reikia. . .tai kad Tvisuo-

MINIUKO VERBAVIMAS Į
Iš Knygos '‘Lietuvos žvalgyba" 

‘ į t f ' J >
žvalgybos tarnautojas '■ Kaz

lauskas taip pasakoja apie Uk-. 
mergės Miniuko (Vasiko) ver
bavimą į žvalgybą. Miniukas, 
viešėdamas Ukmergėj pas savo 
dėdę valdininką ir padėdamas 
jam dirbti raštinėj, atsispausdi
no sau ant švarios popięros šar 
firografu komjaunimo parai
komo štampus, kuriuos

i re j o

kiek laiko pabėgo iš Biržų ir 
pabėgdamas pąliko laišką, ku
riame prisipažįsta, kad jis da
vė sutikimą tarnaut žvalgyboj.

Kada komunistų partija suži
nojo apie Miniuko tarnavimą 
žvalgyboj, išmetė jį iš komjau
nimo. Iki išmetimo jam pasi
sekė susirišt su LKP CK įtariu 
K. Požėla ir matyt Miniukas 
davė siulus žvalgybai, kaip ga
lima lengviau pagaut K. Požė
lą. ‘ 1

Miniuko asmenyj mes matom, 
kaip silpnavalis žmogus pakliū
va į žvalgybos tinklus ir vėliau 
lieka, judošium. čia dar reikia 
priduri,, kad Miniuką s gyven?

tu- 
pasiųsti į paraikomą, 

tų blan
kų tai pąstebėjo jo dėdė iy 
paėmęs vieną bląnkų, jam ■ ne-1 
matąnt atnešė juos Kazlauskui. 
Kazlauskas pąsiųaudojo ta gali
mybe, susitiko su 1 
ir, grasindamas teismu,, .... x .
komunistui, pasiūlė jam ben-j^ ir Pa^u/. padėję valgybai

iįjrc) 1 bepa- Laike spausdinimo 
Todėl ęko- i>u <aj nastehėio in

tuo mokinių’ | ^o dėęię fašistą, kuris pir- 
v • !mųtims ir išdavė savo giminai- 

mene butų suorganizuota bęnd- komunistui pasiQlg jam i^.tj ų pajskui padėjo, žvalgyba, 
rajam labui, taip kad ^oznam dl.adarbiaut. Rezultate teĮ kad! užverbuot j| į žvalgybą, • 
žmogui užtikrint ąyahas ekono-, Miniukas buvo didclls fantazie.' . _____
minių išteklių; reikia visuome- . ... T. . . . .. ... i- x i i • irx -Tas, prisiėjo Kazlauskui ji iti-' . < . .

o °.t’ JįLL it ;i * kint, kad jis, bendradarbiauda- Kritikiioiamas ALDLD. 
mas, nebus nei snipas, nei isda^ ■ jįį /, _ ,
vikas, nurodė jam patriotų, RfflKUIIII LaDCllS 
žvilgsniu žalingumą ir neteisė-i ”
tumą komunistinio veikimo ir 
į tai, kad jis, Miniukas, bendra
darbiaudamas, kaip sykis liks 
žmogus gryna sąžine. Miniukas 
bendradarbiaut sutiko, nes bijo
jo kalėjimo. Miniuko dėdė bu
vo Kazlausko paimtas, kaip pa- 
gelbininkas toj provokacijoj. 
Kazlauskas manė, kad Miniu
kas yra populiarus komunistų 
partijoj, todėl jam buvo paves
tą susirašyt su komunistų par
tijos centru arba nors užmegst kuris susideda veik iš šimto 
ryšius, jei ne su centru, tai su žodžių, parašytas į vieną saki- 
vietiniu paraikomu. Užtat Kaz- nį. Jame daug dalykėlių su- 
laūskas paskyrė Miniukui atly-' minėta, bet nei vienas neper- 
ginimą padengimui važinėjimo statytas aiškiai. Papr^tas 
išlaidų. Vėliau, žadėjo daugiau darbininkas, kuris nėra skai- 
duot.: • Iš karto Miniukas Kaz- tęs mūsų spaudos, darbinin- 
huska Pasitikėjo, oavo k1''1! kiškos literatūros, perskaitęs 
atsargus ir nesakė'kokią vietą Įminėtą sakinį, negalės supras- 
jis užima partijoj. Bet, su lai-'ti apie ką ten eina kalba.

; l 2. Bandoma išaiškinti trtf ų 
kapitaljstimų. partijų tikslai 
vienu trumpu paragrafėliu. Ir 
nė viena nėra perstatyta aiš
kiai. Būtinai reikėjo nors 
trumpai ^paaiškinti apie re- 
publikonų, demokratų ir so
cialistų partijų vartojamą de- 

; magogiją šiuose rinkimuose.

atlikti savo pareigas < ir delei 
jaunosios ir delei senesnės kar-- 
tos, kuri gimdo ir augina jau
nesniąją. Visa tai reiškia, kad 
gamybos priemonės turėtų pri
klausyt visuomenei”..,.

Valdančioji kląsė kapitalisti
nėje tvarkoje, vaikydamasi vis 
didesnių pelnų, st^ngiąsi. kuo pi
giausiai mokėt ųž darbo jėgą 
ir delei naujosios gentkartes 
auklėjimo, kaipo šviežios darbo

Prof. Muller toliau muša bur-’
žuazijbs didžiavimąsi, būk ji,

motina įus
augščiau stovi protiniai už ki- 

Jis sako: .
“Idant pateisint baisias eko-

da buy0 (nėščia, ir pagimdė kū- nOmines ir visuomehines nely-

syveną,- o ant-

. Taip gy^ndąijii, o dar

gybes tarp klasių, tautų ,ir as
menų, paeinančias iš dabarti
nio mūsų ekonominio surėdymo, 
tai šios tvarkos apgynėjai atra
do, reikalą paskelbti th paiką 
‘mokslą’, būk ėkonomihiai ‘vieš
pataujančios* klasės, thutos ir 
asmenys įgimtiniai' augščiau 
stovį.” .( 1 1 ■ • ( *
'Prof. Muller nurodo; kad ne 

tik protiniai', o ir moraliai tos 
augštesnės klasės neturi faktų, 
sulig kurių galėtų įrodyti savo 
“dvasinę” viršenybę. Jis tei
singai atranda, kad ąbelnai vis
kas priklauso nuo ekonominių 
sąlygų.

kb; po artimesnės’ Ipalzintiės ii’ 
pažadėto didešriioi ' atlyginimo, 
jis hasidarė labiau atviru, bėt 
visgi visko nepasakojo. Kaz
lauskas mano, kad jis taip dą- 
re, nes buvo svajotojas, ar kaip 
kitaip galima pavadint, ir skai
tė negarbingu išduot savo drau
gus lietuvius nors kalboj su juo

ALDLD Centro Komiteto iš
leistas lapelis rinkimų klausi
mu neatsako tikslui. Čia 
nors trumpai pažymėsiu jo 
trūkumus.

1. Lapelis parašytas ne pla
čioms masėms skaityti, bet tik 
klasiniai susipratusiems darbi
ninkams.
kia, kad darbininkams sunkų 
suprasti.

Kalba vartotą to-

Pragrafas antras,

ti.
Imame tad, pavyzdžiui, pui

kiai, nuaugusį vyrą, sakysime, 
amatninką, kuris pirm dabarti
nio krizio vidutiniai gerai už
dirbdavo. Imkime ir panašiai 
išaugusią merginą iš darbo 
“aristokratijos” šeimynos., Dak
tarai pripažįsta, kad čia bus 
puiki eugenikai pora, ir jiedu 
apsiveda.

Užeina bedarbė; po kiek lai
ko jųdviejų sutaupymai išsise- j ninku, kurie niekada nebuvo tu-

rį jis vadina “konferencija”) vyriausias tikuląs buvo ta- 
mė, kad padėt valdžiai sumedžioti ir iŠdėportiibti nele- 
galiskai atvykusius ir visus kitus “nepageidaujamus” at- 
ėiviuš.

sąlygų. j nurodžius tą ar kitą asmenį ir Jos visos duoda savo progra-
.Kapitalistinės tvarkos apgy- jis pisaKcduyo apie ji. Kas !h k

nėjai tvirtina, būk visuomeni- nariįį žydų, tai apie juos
a į kalbėjo viską atvirai. Jis zval-į bininkų suvilsnėję kovoje “geresnieji” iš^yk 

į viršų. Bet tas mokslininkas 
stato klausimą:

“Argi ypatybės, kurios dabar 
priveda žmones frrie ekonominio 
pakilimo, yrą labiausia geisti
nos iš visuomeninio atžvilgio? 
‘Gerbiamasis’ pramonės kapito
nas, karinis vadas arba politi
kierius ir pasekmingas gengste- 
ris psichologiniai (‘dvasiniai’) 
nėra jau taip toli, nuo viens ki
to. Jeigu Žmogus yra kilta- 
dvasis; idealistąs, duosnuš, są
žiningas arba perdaug inteligen
tiškas, kad rūpintis yįęn tiktai 
savo asmenišku (medžiaginiu) 

tokis veik iausia

mą ir “radikališką” programą, 
jis Į Aišku kad tuomi daugelį dar- 

oumo. Kaip tik IV 
gybos neapgaudinėjo, bet tik'reikėjo duoti aiškų paveikslą, 
kai kada ką nors užtylėdavo. 
Vėliau i.aip fantazicrnis dirbo 
atsidavusiai ir stengėsi išpil
dyti duotus jam uždavinius.

kad lietuviai darbininkai ne
balsuotų už jas.

Ypatingai reikėjo plačiau 
pabriežti apie socialistų val-

Kazlauskas mano, kad Miniukas domus miestus, Milwaukee ir 
sugalvojo—toj srityj padaryt' Reading, kuomet jie daužė be- 
karjerą, tapt geru šnipu, o dar- ’ darbiams galvas, areštavo ir 
gi gali būt ir politinės polici- kalino tik todėl, kad bedar- 
jos v:r- ninku. Tai ?txa2>‘,,s«ko biai reikalavo duonos ir buto 
nuomo? buvo pęrskail/ų ro- nuo išnaudotojų ir jų valdžios. 

Įmanų j? ka. Kazlausku.- 'itu Į 3. Lapelis ištisai parašytas 
na, kad darbas

• bb', k^da y

-..-Hu | 3. Lapelis ištisai parašytas
su bendra- generaliu tonu. Nieko kon- 

kits as-1 krečio dienos klausimu nekal- 
muo, kuris daug žino apie ben- t>ama. Ypatingai bedarbės 
dradąrbį, baisiai sunkus, nes, klausimas visai apleistas. O 
reikia ramint ne tik bendradar-, rinkimų klausiipas ir yra tuo 
bį, kad jis nebijotu, bet ir kitą, Į svarbiausiu klausimu. Orga- 
žinantį apie tai. ‘Mat tas as- Į nizavimas bedarbių ir kovoji
mu© labiau bijo* iššifruot, negu; m»s prieš badą, prieš algų ka- 
pats bendradarbis. Be to ben-' Pojimą ir imperialistinį karą 
dradąrhU, Miniukas labai pri- ’ yja vyriausias tikslas Šiuose 
klausė nuo savo giminaičio (dė- rinkimuose.
dės) ir. negalėjo laisvai raši- Į M. ž.
net.; Darbas su tuo bendradar
biu i (iMln uku) buvo peri i t ik- 
tas po. to valdininko persikėli
mo į kitą tarnybos vietą, Mi- 

likt negalėjo. • ' n <

pa,sisekimu,
Ibus paliktas užpakalyje šiandie- 
jninėje kovoje” (už asmenišką 

■ p'ralbbimą).
1 Taigi ir ■ Vienam kitam iš

Smetonos Ranka Irgi Veikia
kr • i ‘ U v f •'’/^z , į >iaigi ir vienam Kiram is
Nęvidonas Gegtas dar gražiomis frazėmis, nori ispro-»buržuazinių mokslininkų atida- 

j vokuoti lietuvius dąrhininjtpb, kad jiė patys nueitų ir 
t z ;• ' . ! geruoju pasiduotų į Darbo'Departmento nhgus, o ponas

Šitas departmentas bandė isdeportuoh draugą Lee i ; Doak «igveš„ juos į jų “tėvynę”, tai yrę. j budelio Smeto- 
noš Tankas. Už tai ponas Gėgužis, po tos J“konferenci-

- pasak jo paties, aįilankė Smetonos agentus Wash- 
■ihgtbnfe , į)d.hŪ£i Balutį jr Bagdonų, kūfiė> ^ih$;“yra labai 
mąloniiš, Svėįirigi, sayo rŽigoms, at$idavę Meilės, žo- 
džių,jtekri Lietuvos džeritėlūienai”..į/-.\l4’į|4L. i 

Doak sūdaręš pastovią “ateiviiį atštbVij^ komišij ą. Ir 
ponas Gėgiižjs buvęs prašytas j on įeiti, bet kol kad heap- 
siėmęs. Tačiaus siūlo, kad SLA Pild. Taryba pasiųstų ir 
palaikytų savo nUųlatinį atstovą tame Doak “kabinete”, 
kurio vienatinis tikslas bus persekioti ir terorizuoti at
eivius. ' • ■ : ' y . • . r-' ■ ’ ‘ -•

Darbininkai, Budėkite, Saugokitės Nevidonu!
SLA nariai darbihinkai, budėkite! Jūsįi fašistiniai vir

šininkai atvirai susidėjo su Hooverip valdžia. Jie veikia 
kaipo tos valdžios agentai. Jų iliėkšiška ranka slaptai 
veiks tirpė jp ir padės vald^ai ^ejiageidaupuF’ me-] ^ikąlaujant jis buy<? 
džiūti ir tėrohzuoti. Apsisaugokite! Dabar žihotė, kad Dabar ąpro’a ir dGegužis ii- Jiir^eiiutė yra rė^cioiįie^ųs boak ii- jo !<įe- llfo
phrtmento žmonės! Mes nito šitų nevidonų persergsti-Ltį‘ atsakys viešpataujanti 
me yisu

į . - Visas Reakcijos Frontas prieš Ateivius
Darbo Departmentas veikia rankaj rankon su Fišės 

komisija prieš ateivius. Darbo DėpArtmentas yra prisif 
dėjęs prie sudarymo ir įnešimo visų pasiūlytų kongresui 
įstatymų prieš ateivius. Paskutinis kruvinas Dies Bi- 
lius taip pat sudarytas su pagelba Darbo' Departmento.1

O to departmento galva yra ponas Doak, buvęs geležin
keliečių brolijų pardaviku. Dar niekados pirmiau Darbo 
Departmentas taip kruvinai nepersekiojo ateivių, kaip 
prie pono Doak. Tas sutvčrimay yra tūkstančius sykių 
Išsimaudęs terorizuojamų ateivi# aŽdrosb. (Ji dabar, ma
tote, ponas Gegužis yra to niekšo Dbak draugas ir. šū jii(J 
liepos 7 d. konspiravo Washingtone. ’Kaip jis pats savo 
raporte begėdiškai atvirai prisipažįsta, to suokalbio (kū

ro akis šiuolaikinis ' kapitalizmo 
krik imas. '• ■ ■ ! • f/ . f .

Sveikų kūdikių* gimdymas ir 
auklėjimas bei gamtinis žmonių 
veislės gerinimas tebus įgalimas 

1 tiktai socializmo-kdmunizmo ga
dynėje. ?, .Sovietų Sąjungoj yra 
jau padarytą1 įpilžihiškų žings
nių pirinyn delei naujosiom kar
tos auklėjimo tąja /kryptim.

C. Bevaikis.
• —j?.1 t •• *.Įlyv?—

Klasių Kovos Kankiniai
, HARTFORD, Conn. —
Už bedarbių ir alkanų, mąr- 
šavimo vadovavimą viešpa
taujanti . įcla^ , ; .areštavo 
draugus: J. Jackson, F 
Powers?. ir G. Foster. Pasta
rasis draugas gręitąi susir
go ir masiniai dešiniukams

klasė

ELIZABETH, N. J.

Kazlauskas daro h 
Tauria .. pasalinius

UkmergSj pasi’ • PIKNIKĄ rengia ALDLD 
54 kp. ir Tarpt. Darb. Ap
sigynimai 28 d. rugpjūčio 
(Augūst), P. Vaičionib 
Darže, Meadow Grove, Div
ision Ave., Cranford, N. J. 
Įžanga 25c ypątąi. Presi
des 12-tą vai. dieną. Kal
bės drg. D. M. šolOmskas. 
Dalyvaus Sietyno Choras iš 
Newark, N* J., ir Bangos 
Chonas iš Elizabeth, N. J. 

L PASARGA: - Husas išeis 
inuo/L.D.P. Kliubo svetai- 

grasi-inėe, 69 South Park St., kaip 
Nu- L30 vai. po pietų. Jeigu .tą 

tai būsi dieną lytų parengimas 
aikštėn.) įvyks A. Lutvino svetainėje,

išvadą, kad 
mkes į 

nors 
lietu- 

ki
uu- 

nega- 
būtų

tai ir būtų “ištikimiausi lietu
viai, '' K< /buįsko nhdmt i.< ki 
tą kart darbas dėl ausčiau \u- 
rodytiį priėžaš^iiį beveik nega- 
1 imas, nors bendradarbiu butų 
pątš ,įįriaiišiaš..

Mi* iukąs, persikėlęs i U Gus, 
iš pradžių ten žvalgyboj netar
navo,, bet kada - vietos žvalgyba 
sužinojo apie jo tarnavimą 
Žvalgyboj .Ukmergėj, vėl grasi-

viai,

: rodė jam, jei nenutiksi, tai bus 
iššifruotas (iškeltas aikštėn. 

Miniukas sutiko tarnaut, bet po
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Amalgameitų Siuvėjų Unijos Prezid. HillmanopriVCTts. juos 
“Stapičius” N. YĮ, N. J. ir Pa. Valstijose -Yra ApJ! 
gavystė, su Kuria Jis Stengiasi Dar Labiau Nu- i 

mušt Algas ir Aptaksuot Darbininkus.
Ketvirtadienį, 

d., Hillmanas su savo 1 
Amalgameitų Siuvėjų Unijoje 
paskelbė savotišką “streiką.“ 
Visai nešaukė darbininkų į mi
tingą pirm paskelbiant sustab-! 
dymą darbų; nedavė jiems! 
progos apsvarstyti priežastis, j nriv’.Qf 
kodėl darbai sustabdomi, j 
išdirbti reikalavimus bosams. 
Tik vieną vakarą prieš tai dir
btuvių darbininkų pirmininkai 
ir Pildomosios Tarybps nariai 
iŠ visų lokalų buvo pašaukti Į 
susirinkimą; jiems buvo pasa
kyta “priežastis“ Šio darbų su
stabdymo, ir be jokių svarsty
mų bei diskusijų susirinkimas 
buvo uždarytas “blizgančio
mis“ prakalbomis, kurias pa
sakė “smetona“ Amalgameitų 
centraliniai ir Bendrosios »Ta- finansinį stovį New Yorko

Sacco ir Vanzetti buvo ką-
*«* ’FffWrV* 1 v!

.! demokratų .ir republikonų— ringi, darbininkai. Jie nepasi- 
• valdomose įstaigose. Verčia davė bosams save papirkti. 
( darbininkus; dirbti ųž du, o pi-i Todcjl sudaryta, ’galimsakyti 
nigus patys sau kraunasi į ki- suokai b i s, primesta jiems 
genius. Jie naudojasi visais žmogžudystė, nuteisti ir jeJl 
prieinamais dalykais, kad tik tros kedėje sudeginti. Dar 
darbininkus apgauti. , *
\‘Visi darbininkai turi sekan-, Darbininkai dar labiau koi

' čiais rinkimais bhjąuoti už ko-1 prieš kapitalistų klasės
1 ihuni'stiĮ kandidatus.
i vesti kova prieš kapitalistinių 

partijų graftą.
Dainų Diena

r Visieih Hartfordo!
viams darbininkams jau
žinoma, kad Connecticut val
stijos chorų (ruošiama Dainų 
Diena jau; ,čia pat. Įvyksta 
rugpjūčio. ;28. dieną, Lietuvių 
Parke, Waterbury, Conn, šia-! 
me piknike dalyvaus visi šios 

i • / ...

'Tuoj po (tam buvo i jų atsa-rašo korespondenciją, o ne tą/ninkai kapitalistinių partijų— 
nieko prieš juos nerašė 

Milda Krancė.

pa-
kymas , “Naujojoj (• Gadynėj.“ kas

Amalgameitų .Eilinių. Narių Jie g^e draugą Krencių, kad 
Komitetas, vienintelė organi- ■ 
zuota opozicija šioj unijoj, nu-į 

(maskavo ir aikštėn iškėlė tuos da.' 
(gudrius Hillmano klikos ma-'mo jiems, 
: nevrus.

.jis 'atsilankė jn pritarė jų jpik- , 
Įnikiii ir judėįj rhuį. Tad į fc J ai- .

* Jis ten' ej’o1 ne del pritari- 
bet pažiūrėti, ar 

šis komitetais atsišau- teisybė, kaip ; žmonės . kalbą į 
įkė. Į darbininkus, kad atsisą- apie skldkinintys. ; Ir kaip bu- Į' 
, ........... x ....... -•i v0 ra§yta apiė-juos, tai- tikrai*

HARTFORD, CONN.
' j Viskb; Fo B:®kj • j

’ T I • I I Į I » < *
Musų > mieste; įvyko djraugo

rugpjūčio 
Reikia pasakyti, 

literatūrą, ■ kad į prakalbas prisirinko ga- 
tarhšesnius ■ na • daug darbininkų.: Apie 

..... JV. kams sąlygų.; .Tatai buvo ne- darbininkus su gėrimais, kurie 15-16 šimtų darbininkų daly- 
kčmpaniją 1 ^kai • smagus Hillmanui dalyp vjsai jų smegenis užmigdo.

kas. : ■> . : . : • . ; ,
Darbininkai parodė kovin

gumą vadovybėj. Amalgamei-

rugpjūčio 4-varyt “atsilikėlius“ jos narius kytų grįžt atgal į šapas su 
klika atgal į organizaciją; i numuštomis algomis; taipgi at-'teisybė. Jie skleidžia ne pro-, Fosterio prakalbos

3. Kad padėt Cooper Expre- Įįsišaukė, kad apgavingą sta-^gpggą jr apšvietą, nerodo, kaip į 10 dieną, 
so Kompanijai (trokais išve-'pičių jie paverstų į tikrą strei- geriau pardavinėt 
žančiai darbus iš’miesto) prieš ką-delei pagerinimo, darbiniu- jie mulkina 
Branch Storage Kompaniją. į 
Mat, norima šią ___

; tarnauti Hillmanui , 
nei taip, kaip Coopėr Kompanija; 

jam tarnavo ir tebetarnauja, i 
tai yra perduot jam koritrak- tlI UniJ°s Narių Komi- 
torių šapas delei’ priverstino, ^1° visur pikietų eilėse. Jie 
išrinkimo iš jų darbininkų mo- nai’šhii kovojo prieš visus, ką 
kesčių > ir tdksų*. >• Cooperio bandė jiems pastoti kelią. New 
Expreso Kompanija 'tatAi pa-1 YoUko policija, dirbdama pe- 
darė PasšAic’e 'ir‘buvo nori- Petin su Bhlmanu-, nekliu- 
ma, kad Branch Storage Kom- gydama gengsterių,- tačiaus 
panija taip padarytų PennJsyl- šaudė J pikietų eiles, kur prie-
van i jos miestuose • ’ir 
liuose.

4. Kad pataisyti bankrutiš-

Apie

. | ninku klasė nepamirš juos.

Reikia; kalbius ir visas neteisybe

Dainų Diena

Rugpjūčio 28 dieną, 
būryj įvyksta lietuvių 
ninku visų chorų ruoši 
piknikas. Šitą pikniką vadina- ' 
me “Dainų Diena.“ ,

Programa bus labai puiki. 
Dainuos visi Conn, valstijos ; 
čhorai. Taip pat bus kalbeto-

i. Kalbės draugė; šalinai- ♦ 
te ir V\ Bovinas. • i
f f <

Visi lietuviai darbinįnfcai j

Water-
vavo. Kapitalistinė spauda 
meluoja apie darbininkų pra- 

j kalbas. Jie visuomet nAažina, 
i tai ir dabar parašė,' kad tik 
j apie 12 šimtų.'

Laisvės Choras snddihhvo 
i Internacionalą. Būtij : dainavęs 
I ir daugiau dainų, bet laiko 
'nebuvo. Reikėtų Laisvės CHc- 
i'rui jau1 pradėti mokintis ir ari- 
| gliškai dainuoti, 'nes pradeda 
> dalyvauti i tarp tautišku ošė pa- 

Aš pasilikau Worcesteryj 'rengimuose. O ; chore 'yra 
ant 2 savaičių komunistų mo-1 daug jaunimo, kuris; yra čia gi- 
kyklėlėj ir parašiau tą kores
pondenciją. Per tą laiką man 
teko sueiti su keliais skloki- 
ninkais ir patirti, kaip jie veid
mainiauja ir ardo organizac. 
Ir dabar matau, kaip mums, 
jaunuoliams, reikia greitu lai
ku organizuotis, nes jau seni 
veikėjai klysta. Jau mums 

j reikia tartis kaip juos sugrą-

Toliaus jie jau išpeikia ir Į 
bara Krenčių, kad jis taip pla-: 
čiai parašė apie jų , blogus: 
darbus, ir parodo visiems dar
bininkams ir darbininkėms, .ko
kie .jie ’ darbininkų apgavikai j t; > 
ir; mulkintojai, j Hr vėl,i < ne,’1 
Krenčius parašė ta .korespon-i • * *■ i 'denciją, kaip jie mislina, bet, .. 
Krenčiūtė.

lietu- 
gerai

valstijos ,chorai. . Visi, kurie 
mano VsLŽiuotiį tai gaukite bu-' 
sų tikietus. ■ fikietus galima dalyvaukite šiame piknike?Ta

i miestd- ^y*ie Sparno; dar
bininkai.; tuo būdu sužeidė 
Eilinių Narių Komiteto narį I. 
Landesmaną ir primušė kitą 
darbininką vardu H. Seleko- 
witz.

Nors Hillmanas dabar ir 
laimėjo sau pergalę, bet tuom 
dar nėra suvesti visi su juom 
rokundai. Darbininkai atbun- 

|da; jie nesutinka, kad juosi 
j blofintų ir mulkintų į algų nu- ;

da-|SikaPojimus. Ir nieko nėra; žinti ant ke)1-Oi kas'da‘r 
siu- stebėtino, kad skylių darbiniu- ne pervėlu. ~

Šiandieną kai, turneriai ir fitteriai i Baigdama sakysiu, kad tie 
,v . - - sklokininkai kolioja ar bara

sakė grįžti darban su nukapo- katras apie juos teisybę ra- 
tomis algomis; taip padarė ir tai tegul bara tą, kas pa- 

Expreso kitų šapų darbininkai. i

rybos lokaliniai viršininkai.
Nebuvo leista diskusijų tarp verstiną kolektavimą 

darbininkų del labai aiškių 
priežasčių. Reikėjo siuvėjus 
dar sykį apmulkinti; o leisti 
diskusuoti, tai reikštų duoti 
progą “raudoniesiems“ paliet 
viršininkų barščius, ir tuomet 
būtų buvę nebegalima arba 
bent sunkiau Hillmanui įvyk- 
dinti savo planus. Todėl Am
algameitų Mussoliniai paskel
bė fašistinę demokratiją, už- 
drausdami visokius svarstymus 
to klausimo.

Kokie gi buvo tikrieji išro- 
kavimai, del kuriij Hillmanas 
paskelbė tokį “stapičių,“ kaip 
kad jie tatai pavadino? Visų 
pirma, aš matau reikalą nu
rodyti, kad nuo pereitų metų, 
kuomet panašus prigavingas 
streikas buvo padarytas (būki 
tai už pridėjimą 10 procentų 
uždarbio, o tikrumoje buvo už
dėta 5 procentai taksų darbi
ninkams vietoj ūždąi*bio prie
do), darbininkams algos likos 
nukapotos nuo 15 iki 55 nuoš.

Su algų kapojimais vyriškų HkS‘“HiHm^ =,7pSnti “prieTpfuda
rl v o K ii vi ii riorhimnuai Now . . ’ 1 r ' ‘

Joint Boardo ir Centro, per 
augštų 

duoklių ir taksų iš darbinin
kų. (Dabartiniu laiku darbi
ninkai gauna $2 bei $3 
žiau, kas eina Hillmano 
sui del “duoklių.“)

Tai su šitokia padėčia 
bar susiduria New Yorko 
vykių darbininkai. I 
Hillmanas deklamuoja apie sudarė bendrą frontą ir atsi-1 
“puikius“ laimėjimus laike šio 
darbų sustabdymo, arba “sta- 
pičiaus.” Cooperio 
Kompanija vąro savo darbą, Amalgameitų Eilnių Narių’ 
kaip ir paprastai, išveždama Komitetas išleido perspėjantį I 
darbus iš New Yorko kitur, atsišaukimą į visus Amalga-j 
šios kompanijos trokuose da- meitų siuvėjų unijos narius, j 
bar jūs jau rasite Amalgamei- _ visose šapose New Yorke i/ 
tų unijos.O. K. (užgyrimą).'kitur, kad stovėtų savo reika-1

ma- 
ofi-1

Branch Storage, kaip kad sa
koma, “nebus užčarteriuota 
del siuv. darbu išvežiosimo 
bet, jinai dirba savo darbą, 
kaip ir paprastais Kontrakto- 
rių Sąjunga . (Aspęiacija), .su
organizuota; darbininkams vėl 
algos nukapotos. Tai

hj sargyboje.
lįillmanas ir toliau stengia

si mažinti darbininkams algas . 
visokiomis, męklerystėmis irh. 
apgavikiškais ^lą^nais. Dar-,' 
bininkai į tai turi atsiliepti, < 
organizųodamiesi į (eilinių -dar- 

tokie bininkų grupes šajposę, , idąnt .
yra “puikūs“ Įaimėjimai, kurių Įdaryti, galą). ąlgų, kapoji- 
t 1 • ’ ___- - •_

ri r a b u ži ų darbininkai New 
Yorke taip yra jau apsipratę, 
kad j tai žiūri, kaip į savaime 
suprantamą dalyką.

nas su savo sėbrais.
Kol “stapičius“ tęsėsi ir 

Vienok/ pirm to, darbdaviams buvo’

i šapose ir , atsteigt darbininkų 1 
teises unijoje., > ( , ( , ;

Tiktai per visų, darbininkų 
nežiūrint“dagelio "algų kapo- suteikta“’ teisė“ urminei' algas susiorganizavimų į Eilinių Na-j 

jimų, New Yorko darbininkai kapoti, 
teturi trumpus darbo sezonus 
o tai todėl, kad fabrikantai ga 
Ii pasidaryti daugiau pelno, iš-j 
siųsdami savo darbus j Penn- į 
sylvanijos arba New

rių Bendrą Frontą mes ,tegalė-. 
sime sumušti: bosus ir jų ofi- j 
ciėrius Amalgameitų unijoje, 
ir žengti pirmyn prie savisto- • 
vių kovų, per senųjų viršinin
kų galvas, ir atmušti algų ka
pojimus, laimėti geresnes są
lygas ir žmonišką gyvenimą , 
darbininkams vyriškų drabu- 
žiu gamyboje.

Domenick Flaiani.

Paduosime tik keletą 
(atsitikimų. Wm. P. Goldma- 
i no šapoje nukirsta 5 procentai 
:algų; Howard Clothing Kom
panijoj 7 ir pusė procentai; 

sylvanijos arba New jersey C. D. Jaffee 25 procentai, Ted 
šapas, kur jaunos mergaitės ir Į Lewis 22 procentai; Interna- 
vaikinukai jiems dirba už ba-'tional Tailoring « Kompanijoj 
daujamąją algą po $5 į savai-‘ nuskelta 10 procentų; pana- 
tę, kaip kad dedasi Passaice, | šiai nukapota darbininkams 
N. J., ir Scrantone, Pa. I algos pas J. Friedmaną, Witty, 

Tie faktai labai trumpai nu-1 Brothers, Levinson Brothers,,! 
rodo esamąją padėtį, kiek tai į Gordon and Son, ir daugelyje 
liečia darbininkus. Bosai, an-! kitų siuvyklų. Jeigu aš no-( 
tra vertus, dar nesitenkina sa- rėčiau surašyti visas šapas, kur | 
vo pelnais, nori vis daugiau unijos viršininkai sutiko nuka- 
pasipelnyti; ir jie pradėjo poti algas, tai aš i
spardytis, kad Hillmanas ir jo (i laikraštyje nei tiek vietos. Tai . yra daug bedarbių, bet dabar i - 
bernai negana greitai įvykdo tokius dalykus Hillmanas-va-Jau palietė bedarbė ir mus. 
bosų reikalavimus, negana 
sparčiai kapoja algas čionaiti- 
niams darbininkams.

Kad “sutvarkyti“ dalykus, 
Hillmanas apšaukė “stapičių,“ 
norėdamas sumulkinti 
ninkųs ir patenkinti bosus. 
Kai del darbininkų, tai stapi
čius buvo paskelbtas būk tai 
prieš algų kapojimus, būk tai 
kad sustabdyti darbų išvežimą 
į pašalinius miestelius ir panai 
kint 
pose, 
labai 
bose, 
de“

BRIDGEWATER, MASS
Lig šiol dar mažai buvo gir- 

negaučiau ! dėti, kad čia, Bridgewateryj, j

dina “puikiais“ laimėjimais. | čia čeverykų dirbtuvė, L. Q. 1 
Murray Weinstein, buvęs White Shoe Company,, buvo 

algas kapojantis manadžeris užsidarius mėnesiui laiko.. Šią 
Philadelphijos Bendrosios - Ta- savaitę vėl ,prądėjo; dirbti. Bet 
rybos (Amalgameitų unijos) J mažai, darbininkų, ir tię patys 

darbi- buvo davęs didžiausių prižadų • vos uždirba, ant pragyyęnimo.
kirpikams; tačiaus jis padarė i Manau, kad biskis po bi^kio 
su bosais- sutartis,- pagal ku- 'šita dirbtuvė ant visados užsi- 
rias kirpikai yra pašalinami iš Į darys. iJei taip, tai ■ jiks tik 
kirpimo kambarių, o išmetami j lietuvių korporacija.. Nors , ir ■ 
į gatvę, kaip kad padaryta šitoje buvo numušta didelis 
pas C. D. Jaffee; Walner and procentas algų, bet vis dar ge-^ 
Smith, ir Wm. P. i Goldmaną resnes algas , gauna, negu kito 
(paliekant juos čia įdirbti tik sei dirbtuvėse. .
dalį laiko); panašiai ir kitose 
vietose.

Ponas Charles

Girdėjau, kad tuoj atidarys 
naują čeverykų dirbtuvę, 

Ponas Charles Weinstein, North Abington, Mass., ir ka- 
Philadelphijos Bendrosios Ta- tras pirks šėrų yęrtėą $150, tai 
rybos vedėjas, linkėjo Hillma-Aam bus parūpintas darbas toj 
nui pasisekimo pradžioj “sta- dirbtuvėj. Nors blogi laikai, 
pičiaus,“ i 
nes, jis turėjo pasveikint savo' atidaryti • dirbtuvę, 
“čyfą“ su “< 
mais.“ ! 
neišbandyti panašų skymą
Philadelphijoj, kaip kad Blum-(respondencija iš Worcester, po Į 
berg ir Licastro bando pada-' parašu M. Krance. Joje buvo 
ryti Baltimorėj, Md.? • | darocĮymai .ir tikri faktai,; kaip 

Siuvėjai nėra sumulkinti,: sklokinįnkai dirba prieš mus 
didelių bosų organizaciją ir su- nors Hillmanas su- savo mušei- iy ąrdo mūšy organizacijas..

prakaitines sąlygas ša- 
šitie pasakymai buvo 

išpūsti viršininkų prakal- 
geltonąjame “Forwar- 

ir jo itališkoj sesutėj
“Stampa Libera,” kitame gel- 
tonlapyj, apmokamame iš Am- 
algameitų iždo.

Bet tikrumoje šis prigavin- 
gas streikas buvo paskelbtas 
sekančiais tikslais:

1. Kad suorganizuoti Kon- 
traktorių Sąjungą, arba Aso
ciaciją, idant geriau išnaudot 
darbininkus;

2. Kad sudrūtint Drabužių 
Biržą (Clothing Exchange),

j “sta- dirbtuvėj.
ir dabar, be abejo- bet manau, kad jam pasiseks

. Dirbtuvė
“dideliais pasiseki- bus po vardu P. Shatąs and

Ir kodėl gi Weinsteinui Company. • »
j..*: ------skymą! Nesenai “Laisvėj“ tilpo,ko-

gauti pas visus Laisvės Choro 
narius. Busas išeis 
te, nuo 59 Park St. 
sos orgjanizuokites 
šiame iškilmingame 
me.

Prisiėjo kalbėtis su kaiku-j 
riais darbininkais ir paklausti, 
kur jie dirba. Tai paaiški
no, kad dirba valstijos name. 
Apie tą darbą pasakoja 
karnai, kad dirbama taip, 
prie darbų, kur pirmiaus dir-j 
bo po du darbininku, tai . 
bar jau dirba tik po vieną paminėjimas, 
darbininką. Bet darbas taip rengta gatvėje. 1 
sutvarkytas, kad reikia labai, susirinko apie 400. Tai reiš-; nijos imperialistai negali tu- 
skubinti. • j kia, kad dąrbininkai nepamirš-, rėti šiemet karinius manev-

Tai taip išnaudojami darbi-j ta savo, klasės kovotojus.

męs.
Bedarbe

se- 
jog

da-' vo

rėsimė gerą programą. Bė' tb, 
tai reikia paremti darbininkų 

! ęhorų ruošiama parengimą.
dalyvauti Į Meno darbas darosi vis labiau 
parengi-labiliu reikalingas darbinin-1 I, . . _. ... •

Žinantis.

10 vai ry- 
Visi ir vi

WATERBURY, CONN.

I kų judėjimui. Tai dalis mūsų 
■judėjimo, be kurio veik nega- Į 
j Įima apsieiti. Todėl Šį paren- | 
I girną reikia ir paremti. Visi .
i jame dalyvaukime. r

Rugpjūčio 23 dieną čia bu-į ____________ _
surengta Sacco-Vanzetti ■ v 7 * B'

Prakalbos su- ; Bucharest as, Rumunija.-—
Darbininkų 1 Del finansinio krizio Rumu- 

rr^ • .I** * * 1 * 1 * S'* XX " '

f rus.

DAINŲ DIENA
RENGIA ,AM. LIETUVIŲ PROLĘTARŲ MĖNO SĄJUNGOS GQNN. VALSTIJOS 1-TAS APSKRITYS

Nedėlioj, 28 dieną Rugpj.-Ag., 1932LIETUVIU DARŽE, Už LAKEWOOD EŽERO, WATERBURY, CONNECTICUT
PIKNIKAS PRASIDĖS 11-tą VALANDĄ DIENĄ. ĮŽANGA 25c. YPATAI

Choras Daina iš New Haven, Conn. Vadovaujamas Latvio

Pirma dalis programos prasidės 4-tą valandą, kiekvienas choras dainuos skyrium ir grieš Jaunųjų Dar
bininkų Stygų Orkestrą. Antra dalis programos prasidės 7-tą vai. vakare. Bendrai dainuos 4 chorai; 
Waterbury Vilijos Choras; Hartford Laisves choras; New Haven Choras Daina ir New Britain Vilijos 
Choras. . ( t

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

KELRODIS: Atvažiavę į Waterbury imkite Lakewood gatvekarį ir važiuokite iki Lakewood Park, išlipę iš karo 
imkite Chestnut Hill Road ir eikite į kitą pusę ežero,, tenai rasite dainų dieną. Atvažiąyę automobiliais, važiuokite 
North Main St. iki Lakewood Park ir įnikite Chestnut Hill Road ir tiesiąi rasite vietą.

S
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PIONEER CORNER
fifth Plank in Communist
Party Election Campaign

5. Against capitalist terror; i cause the^ organized workers 
igainst all forms of suppres-*’n fiancisco at a time 
non of the political rights of'when the bosses wanted them! 
workers. (5th Plank in the!alltogo and fight in the 
Communist Party Election' ^Yorld War’ The P1?1. against 
Campaign.)

Then we have Mooney and 
Billings who are still rotting 
away in California jails be-

Mooney went a little bit 
wrong. He was not executed 

Many of you have read the j for murder although the po- 
k ..x ’ ; ]jce tried the same bomb

bomb
terrible mystery stories about
Dr. Fu-Manchu who thought throwing theory.
up terrible and horrible tor--was thrown at the prepared-

1 TyjįįjS ~r~ 
ąKrf n ,

And

The
The

a club sandvich from the cop 
9

rich get richer every day
poor get poorer by the way

10
had a petition list
eve'ryohe
VOTE COMMUNIST!

WILKES-B ARRE, PA. te šios progos, o būsite., visi pa- 
tėnkiįnti!

Penktad., Rugpj. 26, T932

A worker
And made

WHY I AM A PIONEER?
On Thursday, June 23rd, I 

went for the first time in

Levisohn 
with my 

turės for his victims, I know ness Day Parade, and the po- ther, my sister, and

my life to the 
/

dium Concert
Sta-
mo-

my cou-
that most of the boys have, lice, who wanted to get 
And then j the stories of the ’ active organizer, Mooney 
Spanish Inquistion »and the of the way, said that he 
middle ages when people thrown the bomb. They 
were boiled in oil or torn ap- plenty of fake witnesses 
art by wild horses. And sto- gOt him sentenced 
ries of witch burning? You 
all know those. You’ve been 
told about them in school.

But how many of you know 
the horror stories of our own 
country? You never learned 
about them in school; these 
itories are more horrible than 
any of the ones in the old sto- 
~y books and they are all' 
rue. They are all stories and Vanzetti, the Scottsboro --.---- ------------ - ------
f what happened and what Boys; the list is long and the I here within a few blocks from 

was done and what is being storįes are almost unbelieva-■ the Stadium and all about us, 
there are thousands of chil
dren starving. Their parents 
cannot even dream of taking 
their children to hear beauti
ful music.

lone to those workers who do 
\ot think as the masters and 
ilers of this cuontry want 
lem to think. They are all 
Lories of workers who refu
nd to remain the slaves of 
he bosses and who 

free their fellow
wanted 

workers

theisin. ■ •!
out •

I looked about athad 
got 
and

Visų Darbininkų Atydai

Parėmimui dienraščio “Lais
vės” piknikas jau čia pat, 
įvyks nedėlioję, 28 .rugpjūčio 
(Aug.), Valley View Porke, 
Inkerman, Pa. Prasidės 10- 
tą vai. ryte ir tęsis iki vėlai 
nakties. Pikniką .rehgia ALD 
LD.’12-ito ApskZ ir LDSA. 4- 
to Rajono ir K. Partijos Sek
cijos bendras komitetas.

Virš minėtam piknike, drau
gai darbininkai ir “Laisvės” 
skaitytojai1, vietiniai; 1 ir apie- 
linkės dalyvaukim šiame diėh- 
raščip. ‘/LaisVėš” piknike. Tei
kime moralę1 ir materialę pa
ramą! savo klasės Morganui. 1

"Laisvė” yra darbo klasės 
gynėja. Ji atmuša

PRANEŠIMAI Iš KITUR

MONTELLO, MASS.
27 rugp'j. (Aug.). Tarpt. Darb. 

Apsigynimo kuopa rengia šokius, Lie 
tuvių Taut. Namo Parke, Montello. 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti ir 
tuomi paremti minėtą organizaciją. 
Pradžia 8 vai. vakare.

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioję, 28 rugpj.«— 
August, Lietuvių svetainėje, 29 En
dicott St. Draugai ir Draugės! Vi- 

j si ateikite j šį susirinkimą, nes yra 
l'daug svarbių reikalų aptarimui ir 
hus nominuojami kandidatai į cen
tro Pildantįjį Komitetą sekantiems 
metams. Nepamirškite atsivesti nau- 

narių.
Fin. Sekr. J. J. Bakšys.

jų

first ;ep-i
the sur-

r reikalų
I tought a while and then be- renegatų Pruseikos, Butkaus,

I thought of mil- Strazdo ir jų pakalikų, mela-

| joying the music and 
to death* lrOundingS' 1 Was very happ^

Only the tremendous protest 
of workers all over the world, came sad. j. mvugnu vx ----
particularly in Russia saved ūons and thousands of wor- gjngus šmeižtus' ir provokaci . . . _ . . ... . . . i__  ... j .v-u__  ...i t; ..zxvvU., j irl,his life. But he is still in pri-’kers and their children who jas. Ji remia darbininkų strei-į 
son _  after sixteen years _ i could not afford to see and kus.ir visas kovas už darbiniu- i

MONTELLO, MASS.
Rugpjūčio 31 d> bus svarbios pra

kalbos apie valdžios ir lietuviškų 
fašistų užpuolimus ant darbininkų 
dienraščio “Vilnies,”' Chicago, Ill. 

i Areštuota du redaktoriai ir adminis
tratorius.1 Warraritai išimta areš
tuoti visus ręd,aktorius ir Board Di
rektorių Tarybą. Drg. J. Siurba, 
“Tiesos” redaktorids paaiškins areš
to priežastis ir apie patį teismą. Vi
si būkite Tautiško (NamQ ąvetainėf- 
je, seredos vakare. Ginkite savo 
dienraštį nuo neprietelių.

; (203-204)

PHILADELPHIA, PA.
Visos darbininkiškos organizacijos 

bendrai rengia draugiškų išvažiavi
mą, nedėlioję, 28 d. rugpjūčio, pra
džia 10 .vai. ' ryte, Burholm Parke. 
Pelnas bus skiriamas darbininkų kla
bės reikalus ginančiom org. Taipgi i 

' čia bus diskusijos svarbiais klausi- ■ 
rnais. Skaitlingai dalyvaukite;

DETROIT, MICH. į į
Ęugpj. 31 d., seredoj/' 7:30 vai. 

vakare, Lietuvių svetainėje, 25 W. 
Vemor Highway įvyks labai svar
bus mūsų spaudos klausimu susirin-- 
kimas, kur bus apkalbama Detroito 
žinių skyrius, jo trukumai ir kaip 
pagerinti. Bus renkama korespon
dentų grupe. Bus perorganizuota 
skyriaus komisija ir bus išnešta pro- *• 
testo rezoliucija prieš užpuolikus ant 
dienraščio “Vilnies.” Taigi visi mū
sų spaudos skaitytojai ir rėmėjai, be 
jokių atidėliojimų, būkite tame susi
rinkime. Kviečia Detroito Žinių 
Skyriaus

Komisija.
(101-103)

GRAND RAPIDS, MICH.
ALDLD. 66 kp. mėnesinis susirin- 

j kimas įvyks pirmadienį, 29 d. rugpj.,
(202-203) ’7:30 vai. vakare, Liet. Sūnų ir Duk

terų Draugijos svetainėje. Visi na- 
riai būtinai dalyvaukite šiame susi
rinkime,' nes turim nominuot Centfro 
Pild. Komiteto narius sekantiems 
metams. Draugai, dabar jūsų parei-

, Maine Valstijos Lietuviams
Lewiston ir Rumford ALDLD. kuo

pos bendrai rengia pikniką, įvyks ne- ’ 
dėdoj,. 28 rugpjūčio-rAugust,, Fish į" kiaušiai Nominacijo

se į augščiausią mūsų organizacijos 
įstaigą.

WORCESTER, MASS.
Visiems Lietuviams

Hatchery, Auburn, Me. Taipgi bus ir ~ 
didelė programa: Virvės traukimas ir £ 
daug kitokių pamarginimų. šokiams , 
grieš geri muzikanttai. Malonėkite j 
skaitlingai attsilankyti į šį pikniką,1 
nes tai bus pirmas ir paskutinis.for thinking what the bosses j hear such beautiful things. But kų reikalus; ji rodo darbiniu- . . . . ,

........................... 1------------- - the Soviet Union kų klasei išsiliuosavimo kelią. Pranešame, jog mes sutverėme Li- jei tą dieną lytų, tai piknikas įvyks 
dnrhininkii narnio-n vr„ thuaniah World’s War Veterans or- sekantį sekmadienį, 4 rugsėjo. |theatres for Tad darbininkų paieiga yra' yisus ex.kareiv Some-----------------

their children, ir remti visais galimais budais ateM į ma usirinki Atsives-1 PHILADELPHIA, PA. .

did not want him to think and comrades, in ,1 
do something there are free 

workers and their 
and no one who works is 
deprived of anything. While

for trying to
abut it. Joe
Sims, Wesley Everett, Socco

York, Harry)
1

ble.
The terror is not only direc

ted at individuals. Meetings 
are broken up by “organiza
tions of law ąnd order” like

Sekr. A. Senkūs.;

ROCHESTER, N. Y. J 

Paskutinis piknikas. Rengia DL 
K. Gedemino Draugystė, sekmadienį,
28 d. rugpjūčio—Aug., pas Marke
vičių. Bus gera orkestrą, grieš įvą^- 

' rius šokius. Pradžia 1 vai. dien$. 
Gerbiamieji, šis piknikas bus pasku
tinis šiemet. Todėl bus vienas iš pui
kiausiu. Bus skanių užkandžių :|r 

._v. „ „ , „ , , KcLmų. Taipgi bus įvairių žaislų,pjucio, Burlholme Park. Visi drau- S, , , . . . . . L .__. . . ., . ,. . , i Todėl . visi rochestenečiai prašomi! gai pasistengkite įtraukti kuo dau- vau^j

PATERSON, N. J.
Linksmas ir draugiškas piknikas.

, . ateiti į mūsų susirinkimą. ______
savo laikraštį. Aš dalyvausiu | Rite savo draugus, bus visiems įdo-; 
ir remsiu pagal išgalę. Taip- mu. Susirinkimas įvyks subatoje, 3! 
gi girdėjau, iš pasikalbėjimo, rugsėjo, svetainėje, po šv. Kazimie-1 
kad rengėjai rengia puikią'1’0 bažnyčia, 8 vai. vakare, 
programą, kurioje dalyvaus! 
Vietinis Aido Choras ir šio!
Choro Merginų Oktetas.
nuos žingeidžias naujas dai-' ____ __ v____ t __ o __ __ .. _______ _____ ____
nas, SU kuriomis pilnai paten- prasidės 10 vai. ryte. Likęs pelnas , tuotų per visą šalį, kurie laukia teis- Rengia bendrai ALDLD. 84, LDSA.

k j Klasių kova didėja ir bile die- 38 ir TDA. kuopos iš Patersono, N'jf.
i ną mes patys galime susilaukti tos {vyks nedėlioję, 28 d. rugpjūčio—Ay- 
I pačios padėties. Oras atvėsta, kar- gust, ant Višniausko ūkės (farmos). 

(203-204) fer|s tik vienas davažiuoti. Ant šio , Davažiuot iki vietai^ reikia imt North
; išvažiavimo bus sutvertas preziden-) Haledon busą No. 42. Jei tą dieną 
! tinių rinkimų kliubas ir bus apkalba-' J y tų, tai piknikas bus perkeltas . į 

. Lietuvių Ukesų Kliubas rengia pik- ma visa tvarka “Laisvės” pikniko. 11-tą rugsėjo —September, toj pačįoj 
niką, kuris įvyks 4 d. rugsėjo. Bus Dalyvaukite kuo skaitlingiausiai. Ka- vietoj. Šis išvažiavimas yra rengįfc- 
įdomių' pamarginimų> kaip tai, lenk- [ rą imkite ; No. 50 ir persimainykite mas naudai apgynimo 5 kalinių, klj- 
tynės bėgime, laimėjimai ir t.t. Bus ant 26; galit važiuoti subway ir pa- riuos Patersono buržuaziją sufrė-

Masinis Išvažiavimas
Philadelphijos visos darbininkiškos 

organizacijos rengia išvažiavimą T. 1
Į Darb. Apsigynimo naudai, 28 d. rug- _ . 
pjūčio, Burlholme Park. Visi drau-

JATERSON, N. J.
I ALDLD. 84 kp., LDSA. 38 kp. ir giausiai publikos, nes TDA labai rei-, 

Dai- TDA. kp. piknikas įvyks nedėliojo, ! kalinga parama: daug politinių kali-j 
dai- 28 rugpjūčio, ant Višniausko ūkės, j njų kenčia kalėjimuose, daug areš-;

i kino publika draugo Fordo bus skinamas gynimui a Patersono 
•! nrnkalbose .kalinių.' Taipgi ALDLD. 34 kp. mi-
- U ‘ Įtingas atsibus čia pat, tyrame ore.

Piknike taipgi dalyvaus gar- (
susis Merginų Sekstetas iš ---------------
Brooklyn, N. Y. O taipgi da- j FREEHOLD, N. J. , 
lyvaus su naujomis dainomis

1 Lyros Choras iš Shenandoah, 
Pa. Prakalbas sakys geri kal
bėtojai iš i Brooklyn', N. Y., ir 
kitų miestų. Bus įvairių žais
lų ir ląimejimų. Nepraleiski-

Lions oi iaw ąuu viųei nitu
the Ku Klux Klan, the Arne-] That is why I am a Pioneer.

I am a Pioneer to struggle 
along with all workers’ chil
dren and our parents, so that 
soon this land will be a 
viet

rican Legion, Chambers of 
Commerce and specially ap
pointed deputy sheriffs. If

ye is the story of Nat you wanį į0 foe really exact— 
j who tried to free the,__

So-
none of these organizations 
are supposed, according to the ■ 
law, to protect the Constitu
tion and keep the peace. They 

— I are actually taking the law in 
’ their own hands against the 

°r I workers and their leaders who 
i attempt to demand rights--so- 
Į metimes the very rights this 
same Constitution guarantees 

.'them—the freedom of speech 
and thought and the freedom

'• of assemblage.
And so, the Communist Par- 

, ty has ds its 5th plank in its 
platform: 

’ Against 
against all 
sion of the 
workers.

If these planks were the 
real planks that build an ac
tual platform, we could think 
of the million Communist vo- 

’ i tes that we must get as a

glaves in the South in 
cl}>ng before the Civil 

Soldiers were sent1
Whim and his followers.; 
s caught, tortured, bea-: 

ad finally hanged ‘ 
Zing to become one of: 

lose whom the Declaration 
f Independence declared to 
e “born free and equal” and 
>r daring to lead the Neg- 
>es out of slavery.
There are many stories of 

ersecution and torture in the 1 
ivil War period. Branding 
id beating of Negro slaves 
ho rebelled, the execution of 
>hn Brown, a white man 
ho was determined to free 
e slaves.
These things happened a 
ng time ago, you will say. 
nd you’re right. There are 
any more recent stories of( 
trror and persecution. There ■ million nails driven into this 

the story of the Haymar-' platform. And on top of this 
st case, out of which came platform will stand the lead- 
ir own American workers’ i ers of our Communist Party 
liday May 1st. Because thundering their message for
ey ed Chicago workers, the whole working class to
rsons, Spies, Fischer, Engels hear. Vote Communist.
d Lingg were executed. The I

America.
Beulah Littinsky
Joe York Troop

Brooklyn, New York 
-------- —-—! v i 

READERS OF THE CORNER
Do you know that the Au

gust issue of the New Pioneer, 
has not come out?

j. H jill t .n 1 y 7 t f 
2 _

skanių užkandžių ir gėrimų. Gera imkit karą No. 26 ant Erie. Ave.
orkestrą grieš lietuviškus šokius. j Komisija.

z (202-204) ’ (100-104)
—-į. i..;..t—į i .------------- —L1 -į------------------“ r j

mi ą/i m wi wi mi an W? fuim iw m wi Rfl rw m.ivi

muotai kaltina žmogžudystėje. Tąd 
šio parengimo pelnas skiriamas ap
gynimui tų draugų.

wi w mum m rr m m m m ąrr r

capitalist terror; 
forms of suppres- 
political rights of

Do you know that we can
not get out the August issue 
because we have no money?

In spite of. the fact that 
you claim you love the New 
Pioneer so much, still there 
are many comrades who sell 
the New Pioneer and do not 
send the money into the New 
Pioneer office. This cannot 
go on, because then we are 
forced to miss an issue.

‘LAISVĖS' NAUDAI PIKNIKAS
. , i.-i ' '■ " i'...™......i.—--------- ........................................................................................................................... ........ ..................... ....... ..... ' ............

WILKES-BARRE lr SCRANTON APIELINKEJE
BENGIA LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 12 APSKRITYS

Nedeiioj, 28 Rugpjučio-Aug., 1932
i n.

aL aga‘n8t Here Are Some New Words issue.

The printer wants money, 
the man who makes the pic-| 
turės wants money, the mailer' 
and the post office want mo
ney, and in order to get to 
you we must have money.

We are trying our very best 
to appear in an August Sep- 

This means 
that every reader must get 

, on the job and see what he
s the throwing of a bomb----- ----- --------
Oifithe midst of a protest to an Old Tune

they themselves were^ The w*ords were written by jean do to get out the next 
i a Pioneer, all Pioneers ought fesue of the New Pioneer.

ever hear of Joe to be able to sing them. 
Of you have lear- Hoover is an 

the songs he i Par-ley-voo
, do ydu Rnow “Casey Hoover is an
’? Joe Hill was an or- 1 Par-ley-voo
r of Western workers— Hoover is an
e farms, Oh thė rail-j He engineered starvation here 

the lumber camps. i’Hinkey, blinky, par-ley-voo
in all these places | 2' ' ♦'

to teach the work- Jimmy Walker raised his pay /
To take a vacation every day. . '

3
Norman Thomas goes about 
Selling the working people out

4
Fishes have a fishy smell 
And Hamilton Fish will ring the bell

5
The tsar passed out in seventeen 
But his soul lives on in William

Green

id you 
? Many 
to sing

engineer

engineer > į

enginedr

VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA. PRASIDĖS 10-tą VAL RYTE

All those Pioneers who are Į 
Always Ready will enter into; 
this contest.

and solidari- 
ways he 

King them was 
songs he compo- 
one, to the tune 

Are Marching
Georgia?, 
•ah, hurrah 
paint her R

we’re go- 
Red.

hurrah, the way
ir ahead. /

to shop democracy 
and bread

big industrial

song about the 
Preachers telling 

Iget pie in the 
you die.

• Every ręadėr who1 ’collects 
8 ^bscriptions (yearly) to* 
the. New Pioneer will get a 
free ;copy bf the book Battle 
In The Rayhyard.

Every reader who collects 
15 subscriptions (yearly) to 
the New Pioneers will get a 
free copy of the Red Corner 
Book For Children.

Fill this out and mail it in.

? 6
The cops are having wonderful time
Breaking heads on the picket line

7
The secret service eagle eye ! STATE
Discovered the Hunger March go by. AGĖ •

8 ,
The unemployed get charity slop

I want to do my share to get 
out the next issue of the New 
Pioneer. Please send me a 
subscription book so that I 
can try to win some prizes.

NAME
ADDRESS . ........................

CITY........... .................  .X........

ARE YOU' A PIONEER?

...

Merginų Sekstetas iš Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

BUS GERŲ KALBĖTOJŲ Iš

WWWWWW WWWWW riTiTiT
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KRISLAI
(Tasa iš 1-mo pusi.)

Tą pat dieną New Yorke įvy
ko 1‘Daily Workerio” piknikas' 
ir atsilankė tūkstančiai darbi-1 
ninku. “Daily Workerio” pik
nike sukelta jam paramos auko-1 
mis virš $1,000. štai kas pa-j 
laiko mūsų revoliucinę, komu-1 
nistinę spaudą, o ne “Maskvos Į 
pinigai”, kuriuos mums prime- ■ 
ta priešai pradedant Leonu Prū,- 
teika ir baigiant Ham

^ishe.
Maskvoje mirė senas bolševi-1 

kas drg. D. M. Kotliarenko. Re-! 
voliucinį savo Veikimą pradėjo I 
1904 metais. 1905 metų revo- Į 
g^icijoje aktyviai dalyvavo Mas
kvos mūšiuose. Revoliuciją pra-

■

i ’ . j.L- » • 1
Puslapis penktas. 'S- «r-t'Vi ■

iš Mandzurijos

.....- ■'     "■ ' ........... . ................................—■ ii. , , ——y m JI ‘ ' 11 J , " ' "  ■—i>«iifa.i-^—..n ' "...................................................................ii .i.-i ji i y—*—fa—ii ■ i^n. » | i 1 ' — 
iNmnahmtM Andiinm ''lanAiilg Nonadfraillrc )^snF® de]'Ikodėl jie turi balsuoti už- Kq-*p|niga) e/na literals leidi-
llUlliaivlIiaq JdjJUlIljcl llvmloluCIUiio i kurio šiurpas nukrėtė visus! munistų Partijos kandidatus, mui, siuntinėjimui kalbėtojų irA nn A A •« «« ■»' l'ttr •• Z. _______ TZ _ XI _ _ 1 • _ ’ i ■ ' • _. I m i -I . • VI •. ..... ... . . • 1!

. nisteriai ir kiti augšti vai-1
; dininkai ras būdus, kaip pa-.
i laikyti augštas algas, bet
I paprastiems raštinių darbi-
i ninkams jos bu j nukapotos.

MANCHESTER, Anglija.!
—Pabaigoje šios savaitės

400,000 Streikas
e i

TQKYO, Japonija 
ponijoj imperialistai,

i; žmones. Kažkokia moteris i ’ ’ f • 1
| Darinka Mandič privertusi,
i kad jos tarnaitė užsiiminėtų 

— Ja- prostitucija. Kai mergina 
per mėginusi pabėgti, jos ponia

Tad, draugai, nepamirškite' skleidimui klasinio susiprati- 
šiuos dalykus. Demokratai,; mo tarpe Amerikos darbiniu-*4 
republikonai ir socialfašistai į kų. 
jums prižada labai daug prieš 
rinkimu

X CL V7 J kjCL V CvA UV0 , V* • • • 1 • e t e Z x

PrncrrpejK Snviphl streikuojančių audėjų skai- užsienio mimsterį C. jai išdūrusi abi akiy, kad ji 
S J V eius pasieks iki 400,000 dar- X‘ ^chida atvirai paieiskė negalėtų nuo jos pasprukti

Tautų Lygai, kad. jie nesi-[ir tyliai priimtų jai skirtą

i n d us t r i j a ‘ RrformSL | įninku spauda tą jau pir- 
gimiau nurodė. Imperialistai 

kad sulaikius Priderigiitiui savo politi- 
Ii’ darbininkus nuo streiko. Jie, °.?< P? u 1 * j° ?1- 

) nuolatos tūkstančiai valstie- visada eina su išnaudoto- . gahižavo neva neprigulmin- 
|čių ir taip darbininkų plan-:jais prieš proletariatą. Jie valstybę, bet ji yia nie- 
• kia į Maskvą. Valdžia pa-[su pagelba arbitracijų teis-,}ęas,.. kaip Japonijos 
įkėlė budavojimui naujų gy-'mų nori apgauti darbinin-' ^iperialistu įrankis karui i t; ; • ( 
į venamių skiriamą pinigų su-1 kus. Bet eiliniai darbinin-' l)nes Sovietų foąjungą. . ĮVIaUgį, rO5W5 į • 
I mą nuo 200 iki 500 milionų . kai atmeta tuos kapitalo!----------------

laimėjus, išvyko į Paryžių, o iš ' rublių. ' agentus. Streikas apima prncjlgjn RolivilOS-
ten per Kanadą atvyko Ameri- Į ks’uo revoliucijos pradžios kaip anglų, taip ir ameriki- •
kon. čionai energingai dalyva-1 Maskvoje ir jos apygardoje ’išnaudotojų fabrikus ir raragliay IVlUSiai 
vo revoliucinėse rusų organiz. 'ųšbU(]avota 50 milžiniškų fa-' dirbtuve?, kurie čionai J 
ir po caro ųuvertimo, 1917 me- 1 11
tais, grįžo atgal į Rusiją, kur 
nuo pirmų dienų kovojo už le- 
ninistinę liniją. Mirtis išplėšė 
iš mūsų eilių seną ir nepavarg
stantį kovotoją! Kiekvienas są
žiningas darbininkas su pagar-' 
ba mini ištikimo kovotojo var
dą. Bet visai kitokis yra mūsų 

Vatsinešimas linkui tų, kurie iš
duoda revoliucinį proletariato 
judėjimą ir persirita į buržua
zijos pusę. .

Sąjungoje [bininkių ir darbininkų, nes 
streikas apima visą audimo trauks is Mandžurijos. Dar-Į likimą. Padaryta Mandič 

namuose krata
MASKVA. — Sovietų Są- niai unijų,vadai desperatiš- 

iltonu i Pmg°s sostinė dabar jau tu-į kai kovoja, kad šulaikiūu 
iri 3,380,000 gyventojų, ■v . _ t VZ • • 1

turi

nistų Partijas kandidatas į 
prezidentus drg. W. Z. Tos
teris kalbėjo masiniame 
darbininkų susirinkime. Su
sirinko 1,400 darbininkų, 
daugiausiai gumos darbi- 

| karo jėgas ties tvirtuma Bo-j entuziastiškai syei-
queron ir pradėjo karo žy-i kbip drg. Fosterį. Kapita- 
gius. Taipgi prasidėjo Bo- l^biė valdžia visokiais bū- 
livijos veikiiiiaS' ir ties for- j bando pakenkti K. P. 

• tais Arce ir Tinfunque; Du I pastatyti kandidatus, nes 
' • • • ' - - : mato, kad darbininkai pasi-

Tam reikalui Komunistų 
bet tas viskas nie- Partija atsišaukia į darbinin- 

kuomet neivykinta. . Darbinin-, kus del 
kai kaip badavo, taip ir ba-1 Kapitalistai 
dauja. Juk gerai dar pame- darbininkų klasei,
name ir Hooverio pažadus. Ji- patys turime sukelti tuos pini- 

. sai žadėjo, kad bus geri lai- gus.

sukėlimo $100,000. 
neduoda pinigų 

Tad mes

Visi dirbkime del Ko- 
< ,t lr .brasta k^i, o dabar dar blogiau dar-'munistų Partijos rinkimų kam-
|aklą merginą, paslėptą rū- j bininkams. | panijos.

Tai vis kapitalistinės tvar-' Kit^ lalykas: tai ‘•<'ikia-K°-'' G<*°' Kurą“”-
munistų Partijai pagelbėti su-’ ' . . .

' . [kelti pinigų rinkimų kampanį-. Gelbėkite “Daily WorkG-
if ii Jį? * i 4 d n4- Waterburio laikraščiai rį” Siųskite, draugai ir or-
Akrono Darbininkai Sveikina paskelbė, kad Roosevelto rin-, ganizacijos, aukų! Rengki- 
*' “ ' - j t t * [kimams bus išleista apie 5 mi-. te vienatiniam anglų kalbo-

” ’ lionai dolerių. Tiekbus išleis- jekomunistųdienraščiui pa-
AKRON, Ohio. — Komu- ta ir rėpublikonu partijos, kad rengimus! Visas aukas siųs-

lionai dolerių. Tiek bus išleis- j e komunistų dienraščiui pa-

brikų ir dirbtuvių. Jų tar- dauS verpyklų. 
pe dideli plieno ir kitoki1 

l sunkios industrijos fabri- Henri
kai. Maskva darosi didžiau- Neįleidžia SSSR Jlldį 
sis pasaulyje industrijos j Amerika 

I miestas. 1931 metais 50,- ■ _____
000 darbininkų šeimynų bu- i
vo apgyvendinta naujuose; MASKVA. — Sovietai su-, karo orlaiviai perskrido per j 
namuose, o 1932 metais1 buD; y aidimo naują judį: /
išbudavota del 200,000 šei- veijžiai ir Baltyeidžiai”, raye. Susirėmimai tarpe 
mvnu namu. Tačiaus, dide- kuriame yra parodoma, kaip i Paraguay ir Bolivijos eina

ASUNCION, Paraguay.— 
Bolivija vėl rųtraukė savo

Jūod- iparaguajiečių tvirtumą Ca-!sa^° už komunistus

HAOGATOCk, CONN.

Francija Kapoja Algas Vai- į Patenkmti. 
džios Darbininkams ; —

išrinkus Hooverj. Jiems duo-^įte sekamu antrašu; “Dai- 
da pinigus kapitalistai, milio-,iy Worker, 50 E. 13th St, 
nieriai. Gi darbininkai turi jįew York N Y 
patys sukelti pinigus rinkimų .............. 9 .. V 1 . ..
kampanijai. Darbininkų pini- (
gai neina papirkinėjimui bal-' SKAjTYK LAISVE 
suotojų, nei visokių kitų poli- /
tikierių. Darbininkų sukelti IR KITIEMS UŽRAŠYK

ĮiiiomoiiiamBiHOiiiBiiiaiiiaiiisiHamBHtamoiiioiiiūiiiSiiisiiioiiiaiiiginsiiiaiiiamom

Sovietu/ Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai VandenysI liti UCUUU, X --------------------- - r ----------------------

lį plaukimą žmonių į Mask- išnaudojami negrai įdirbi-! už.tam tikrą teritoriją, kuri _____ (
i vą negalima butų reikale ' ninkai Amerikoje ir kąip jie ■ yra turtinga ^ gamtiniais • Rink:mų Kampanijos Klausimu | 

Pirmas žingsnis dabar rin- Į 
kitų kimų kampanijon, tai yra pa-į 

rašų rinkimas, kad būtų gali- Į 
ma padėti Komunistų Parti- i 

įjos kandidatus ant baloto.
Kaip pasirodo ir gaunami pra
nešimai iš centralinės raštinės 
parodo, tai draugai negana 
darbuojasi, kad surinkti; kuo 
daugiausia parašų. Nereikėtų 
draugams pulti energijoj.. 

Patyrimai parodo, kad dar
bininkai šiuose užkampiuose 
dar yra atsilikę., -Kuomęt nu
eini gauti ;parašų ąnt Komunis-

1 tų Partijoj peticijos, tai reikia ' 
^ąr daug kalbėti,1 kad darbi- j 
ninkas pasirašytų. O pažiurę-' 
Jus į jų įnamus, stubelę, tai ; 
ihatai, kad darbininkai labai ■ 
vargingai 'gyvena. Jiems rei- Į 
kalinga dar daug kalbėti ir f 
aiškinti. Mat, darbininkai dar) 
kitur nežino, kas yra Komu
nistų Partija.

Kartais sugaišti kelias va- 
j landas ir negauni parašų. Vie
ną kartą apėjau 23 stubas. Jų 
tarpe 11 šeimynų radau ne- 
piliečiais. Bet ir 12 piliečių 
šeimynų, kurie yra , sunkaus 
darbo darbininkai, o ir gi ne- 
sirašė. Nekurie iš jų buvo se- 

1 niaus socialistai ,tai dabar jau 
i liko fašistais.

Aš ėjau ir pas nepiliečius, ‘ 
nes manau, kad reikia skleis
ti komunistinę propagandą ir 

į tarpe nepiliečių. Aš neaplen- 
j kiu nei vieną stubą, kuomet 
| einu į tą arba kitą distriktą. 
i Manau, kad nedarau klaidos.

Kokios pasekmės mūs mies
telyje parašų rinkime? Neži- ' Į
nau, ar kiti draugai gerai vei
kia, bot čia vienas draugas' 
Borgnis sųrjnko 60 parašų. Tai 1 
reiškia, kad galima surinkti. ; 
Mūsų miesteliui; skirta surinkt p 
100, tai reiškia, kad dar 40) 
trūksta,'jei kiti nieko n esu rin-j

persekiojami. To judžio pa- reikmenimis. Vienų užpa- '

PARYŽIUS. — Francijos' tyrinėtojai įkrito į tarpkal- 
imperialistai nusprendė nu- nes pražūtį 
kapoti algas ant 5 nuošim-! i

gaminime dalyvavo 24 neg-
i rai darbininkai, kurie yra 

Geneva, Šveicarija.—Trys nuvykę gyvent į SSSR. No-
• reta tas judis tuojaus pri- 

Jie nupuolė siųsti į Ameriką, bet šio kra- xz i •'!•••• • • I

kalyje stovi Anglija, o 
—Amerika. •

c

"o'

Išdūrė Akis, kad 
lllipei’iansiai IlUbpi tllUO Iiu- uu-o pi eiziutį. aiu liupuuiv Siųou į zyiiiui ijnčJ, uuu oivj m cv- . D“4
kapoti algas ant 5 nuošim- nuo ledinio tilto 5,000 pėdų, što ponai bijosi jo nes jis į< rostltlltC DlllŲ 
čių visiems valdžios darbi- kada bandė pereiti! per tą i aiškiai parodo, kokia čionai 
ninkams. Suprantama, mi-1 pražūtį ir užsimušė. ''yra lygybė” ir “laisvė”.

__ Belgrade (Pietų .Slavijoj) 
šiomis dienomis policija ati-
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RENGIA AM. LIET. DARB. LIT. DRG. 54 KP. IR TARPTAUTINIS DARiB. APSIGYNIMAS
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F. VA1Q0NI0-MEAD0W GROVE, DIVISION AVE. CRANFORD, N. J.
ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI PRASIDĖS 12 VAL. DIENĄ.

fe-

Bangos Choras iš Elizabeth, Vadovaujamas B. Šalinaites

Sietyno Choras, Newark, N. J..vadovaujamas B. Šaknaitės
♦ KALBĖS DRG. D. M. ŠOLOMSKAS, ALDLD Centro Sekretorius

Draugai ir Draugės:—Visi kviečiami dalyvauti ant šio parengimo nes bus vienas iš puikiausių^ Par
kas labai parankus vienas iš gražiausių šioj apielinkėj, bus galima pasilinksminti kaip sęniem ir jau
niem. Yra gera svetainė patogi visiem, ypatingai šokikam. Taigi nepamirškite atsilankyti. 
žinodami paremsi te apšvietos draugiją ir TD Apsigynimą kuris teikia pagelbą kovojantiems darbi* 
ninkams ir sykiu išgirsite keletą chorų. Programoj dalyvaus:— ;

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

o

o"

KELRODIS: Iš Elizabeth paimti ant West Grand St. Union gatvekarį, važiuokite iki Garwood, Center St. 
ten matysite C.R.I3L Station. Praėję stotį eikite iki North Ave. ir pasukite į dešinę, į Cedar St. iki p^nįątysite 
Brookside PI. ir vienas blokas iki Division Ave., paėję kiek pamatysite parką. r/ ,

Busa? išeis nuo L.D.,P.,Kliubo, 69 South Papk St.: kaip 1:30 vai, po pietų. Jeįgu tą^ięną^yt^ ;(j 
jvyks A,-Lutvino svetainėj, Elizabeth, N. J. • - . • ■■■ J

ko. . . . . i
čia randasi apie trys politi

niai kliubai. Du lenkų, o vie
nas lietuvių. Tad tuo darbu 
ir reikėtų tokiam kliubui pasi
rūpinti. Jame priklauso sun
kaus darbd darbininkai. Lie- ■ 
tuvių kliubo pirmininku yra! 
draugas Inamaitis, progresyvis 
žmogus. Jam reikėtų šaukti 
kilubo susirinkimą ir raginti, 
kad kliubo nariai rašytųsi ant 
Komunistų partijos peticijos.

Kliubas galr ruošti diskusi
jas ir apkalbėti tokius klau
simus apie balsavimus. Tai 
reikėtų padaryti ir Union City 
politiniam kliubui. Kliubui la
bai vieta yra rengti ir prakal
bų rinkimų klausimais, Reikė
tų gauti komunistus kalbėto
ju^, kad nušyiesti darbininkam 
Šių rinkimų svarbą ir nurodyt,

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

šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidų 
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bonką

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

jėgob. Kaina 15 centų už puskvortį.
< i i ' : > . ’ : < • i

' -MUIjoin , i , J . į
Urooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 

Gauti Sekančiose Vietose:

62
K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ

Union Avė. kampas Scholes Street.

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

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

427 Lorimer St
“LAISVE”

Brooklyn, N. Y.

S

o

i

■O|
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

Pennsylvania ir New Jer-

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

Telefonai: Bell—Oregon K1I6 
Keystone—Main 1417

TiTŽHiū'iiiQnioiiiaiiisiitbkiaiiiOhiaiiiaiiioinaiii3iiiaTiioi>ioiiioiiiaiiisiiiaiii^iiaiiiDiii3rJ

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

■M

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, žarnų ir Mėšlažąmės, taip pat 
Plaučių ir PlauČinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
E atitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais, 

[ano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokčjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

. I r—1 1 " ■'■l — .1—I^..W ■■ ■■■

DR. ŽI NS 110 EAST ISA ST. N. T
Kasdieni A. M, iki 8 P. M.
Nedėliom^—9 A. M. iki 4 P. M. '

Kalba Lietuviškai 
įsikūręs 25 Metai



ciją maršavimą ant City Halii sjt,eiSimq. iš valdžios puses Už i ir tiesiog

į Kaipo žmogžudžiu

rugsėjo 23, 24 ir

NEW YORK. — Jau dau
giau, kaip 300 darbininkiškų 
organizacijų mobilizuoja savo! 
narius į milžinišką demonstra-1

pasaulinio karo.
Atėjus tiems trims vyrams į

Kviečia bendra Komisija.
Sekr. J. Seeger.

Rengėjai.
3-6-13 Kom. Sekc.

rugsėjo 10 d., šeštadienį, va-jt^sjas algas, kurias jie, kaipo 
dovaujant Bedarbių Tarybai.; darbininkai, prarado tarnau-

darbininkai 
Drg. Hathaway

ga.
Rinkimų diena artinasi. Iš

girskite ir dar giliau persitik
rinkite, už katros 
kandidatus turi 

ir Kampo Union Avė. ir
JL^kĮį. AACSV11C* W p V p L* HCtl IO“ ■ . V * l “ ” 'll1 ~ • kOHlUniS Grand St, šeštadienikiaušiai, be kitko, išdėstys Ko- e"doS nel'2simokejimo, u kt. tas, pasižadėjo visomis pajė- _______ !

' 1 v /■« r r i za n i La za z-J za J zaI • i i •• v -r- ir • *

Puslapis šeštas

vKą Sako 3 Ex-Kareiviai,

VIETINES ŽINIOS Sugrįžę iš Washihgtono 
Kalėjimo

Cl. Hathaway Kalbės apie 
Motery Rolę Rinkimuose

Masinis Maršavimas delei 
Bedarbių Šelpimo

m

(203-209)

Z3Z5XM

63 Road
mane.

J. STANKUS 8448 
Elmhurst, N. Y.

Tel. Newton 9-5916

• Rivers. Tuojaus rašykite šiuo ant
rašu: F. A. Blozneley, R. F. D. 2,

i Catskill, N. Y.

LAISVI Penktad.. Rugį)j. 26, 1932 f

PARDAVIMAI į
BIZNIAMS IR ŠEIMYNOMS

Galime pristatyti jums į biznio vie
tas: grosernes, restauracijas, vaisių 
krautuves arba šeimynoms tiesiai į 
namus puikiausių iš savo sodno nu- 

,v skintų visokios rūšies obuolių, už la- 
Šistų kontroliuojama Moteris- T>ai žemą kainą. Taip pat ir vyn- 

Obuoliai 
Tatai paaiš- tinkamai sutaiti ir pristatomi visiš- 

kėjo iš” paties susirinkimo tos kili sveiki ,be jokio sugadinimo, šei- 
, i mynoms tinkami laikyti kad ir perun.jos pildomosios tarybos per- žiemą ObuoJ.q vardaj. Ma_

Plėšikai-Gengsteriai Vieš
patauja Motery Drabužių 
Darbininkų Unijoj

NEW YORK. — Iš Wash
ing. kalėjimo sugrįžo kovingi 
ex-kareiviai J. Pace, Walter! Drabužių Darbininkų Unija uogių turime pakankamai. 
Eicker ir Beckworth Johnson. į |abąi susmukus. 
Washingtone jie buvo pirma
me fronte kovoj už išmokėji
mą buvusiems kareiviams bo- 

(nų. Jie bonų išmokėjimą va
idina prigulintį kareiviams at-

NEW YORK. — Socialfa-

BROOKLYN. — Komunistų 
Partijos kandidatas į Jungti
nių Valstijų kongresą duos 
nuodugnią prakalbą-prelekci- 
ją apie moterų reikšmę šioje 
rinkimų kampanijoje, šiandie,

Cook St Brooklyne iMarsavimo tikslas bus priverst dami armjjoj bei laivyne laike
O lietuviai darbininkai ir!™^ iš iždo duoti

darbininkės, kurie yra drg. I!1™1’ reguliarę piniginę pa- Atėjus tiems trims vyrams j
UAthawav virdėie sako kad! sa visiems bedarbiams; o cenįra Darbininkų Ex-KareiviųHathaway gn deję sako, kad dabartiniu 1 Lvi?os New Yorke iie išreiškė
JO angliškas prakalbas jie taip , .. . . . . v ... iNew I01Ke» išreiškė
gerai supranta, kaip ir lietu- |)a,k.11 randasl Jau vlr^ , pasiryžimą toliaus.dar ener-j 
viškKs. Ne kartą šį sezoną |np bec1^”'- B.ua reJkala«ja; gingiau organizuoti . ex-karei-1 riosios 
mūši/ draugai ir pritarėjai šne-lma. po $1° ! saVSlt« kiekvienai. vius j nauja> dar didesnį įr ne-j Unijos, 
kėjosi k-id reikėtų gauti drg'vef US1U Porai ir dar P° palyginamai tikslesnį buvusių , veda aštuoiiis streikus toje dir- 
Hathaway kalbėti' Brooklyne.'|koŽnam jl). n^irbančiam vai-;kareivių sykiu su kitais be- voje. 1 Pereitą savaitę kai ku-' 
Todėl dabar pasinaudokit pro- k.ui; Pavieniams gi bedar- darbiais maršavimą į Wash-Šiose šapose jau iškovojo $1 

biams, kuriems dabar abelnai (jngtoną pirm atsidarant gruo- iki $5 daugiau algos joms 
neduodama jokios paramos iši<jyje naujai kongreso sesijai, jiems.

■ m inotini* 11 Č'nlm* rvi • -i i

eitą antradienį. Pasirodė, kad kintash, Cortland, Red Dilisz, Fall 
unijos vadeles baigia paspruk- pippins, R. Island Greenings, North 
ti iŠ “socialistų” vadų rankų Western Greenings, Baldwins, Wolff 

pereina į- rankas 
gengsterių ir kitų kriminalių 
elementų, šie daro įsiverži
amus į šapas ir per smurtą pri
verčia darbininkus ir bosus 
mokėt jiems mokesčius.

Tokią padėtį matydami, 
darbininkės ir darbininkai vis 
daugiau glaudžiasi prie kai- 

t j x • - o* -• uiuiiia ir uuugmus namų.i Industrines Siuvėjų *— a • — - -
Kairioji unija dabar jr 2nd mortgage, galėtų gauti

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių-Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI 
417 Lorimer Street, “Laisvės”

BROOKLYN, N. Y.

/.J

ir

{miestinių šelpimo biurų, mar-1Neatiaidi kova eis, kol vai- ------------------

partijos'i^^liTdie^^Bus'ta'ip’!bus. prive,rs‘a fft nkinti DideIes Prakalbos ant
balsuoti visi Jaus p0 'P1 aieną. nūs taip- (ex-kareivių reikalavimus.
darbininkės. gi reika,auiama sustabdyt be-j Ex-kareivis B. Johnson, mi-

populiariš- mėtymus iš namų del chiganietis, nors ne

MORTGAGE PARDUODA
6 šeimynų mūrinis namas, Ridge- 

woode, ‘ už $7,000. Jeigu manote 
pirkti, tai atrašykite laišką. Aš at
važiuosiu | pas' jūmjs, parodysiu tą 
mamą ir daugiaus namų.

JEIGU kam reik pinigų ant first 
i pas

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

(203-204)

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

“LAISVĘ.”

profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28

I ■ ■

GRABORIUS 
(UNDKRT4KER)
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NOTARY
PUBLIC

TEL. STACG 
2-5043Į LIETUVĄ

per BREMENĄ 
greičiausiais jūrų laivais

BREMEN
EUROPA

Puikūs geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN j

LIETUVĄ
Del . informacijų kreipkitės:
57 BROADWAY, NEW YORK

NORTH GERMAN

LLOYD

Pirm didžiosios bendros de- g-omis darbuotis už Komunistų 
įvyks atskiros Partijos kandidatus ir progra- 

■ ;mą šiame rinkimų vajuje. Jo 
to dalyse; paskui jos susilies draugas ex-kareivis Pace, taip- 
į vieną. {gi iš Michigano, yra ten Ko-

  munistų Partijos kandidatas į 
{Teismas 5-kiy Policmany jungtinių Valstijų kongresą. 
— • ~ - —--------------------------Visi trys kovotojai deda di-
. _ J džiausios svarbos būsimam na-

----------  cionaliam ex-kareivių darbi- 
Mineoloj, Long Islande, pra- ninku suvažiavimui, kuris įvyks 

sidėjo teismas prieš penkis po- Clevelande, 
licmanus žmogžudžius. Jie 25 dienas, 
liepos 18 d. nusitempė į nuo
vados skiepą ir, su neapsako
mu žvėriškumu visokiais įna-

munistų Partijos rinkimų plat-1 , . , monstracijos, ;forma. i , . . .. ... .T~ . . ix • o • demonstracijos įvairiose mies- Įzanga visiems veltui. Suei
kite skaitlingiausiai. Atminki
te, kad tai šiandie, pėtnyčios
vakare.

Demonstracija prieš 
Kubos Budelius

NEW YORK. — Priešimpe- 
rialistinė Lyga šaukia visus į 
demonstraciją, šeštadienį, rug
pjūčio 27 d., protestuot prieš 
fašistinį terorą ir darbininkų 
žudymą Kuboje. Kubos dik-

-—totorium yra budelis MdcHa- 
do. Jis pastatytas Amerikos 
kapitalistų.

Demonstracinis maršavimas 
prasidės po pietų nuo 124-tos 
gatvės ir Fifth Ave.

T---------------------------------------

YMCA. Stato Skebus 
prieš Streikuojančius 
Žaislu Darbininkus

Rugpjūčio 27 d., šeštadienio 
vakare, bus didelės prakalbos! 
atvirame ore ant kampo Union1 
Avė. ir Grand St., Brooklyne.1 

šias prakalbas rengia ben-j 
i 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. i«

Visi ir visos būkite tose pra-

INC

ALDLD, 23 Kuopos Susirin- kalį°se’v . . v • 1 1 r Kvipp.ia Rpndr;
giais mušdami nužudė jaunuo- J į Sekmadienį 
h Hymaną Starką. Jis buvo f J

28 d. rugpjūčio (Aug.), io Branguiiiynai iš “Surpaipes”areštuotas, kaipo nužiūrimas 
užpuolikas detektyvo J. Hi- 
zenskio motinos, kurią jos pa
čios kambariuose sumušęs ir 
apiplėšęs. t

Prisaikintųjų teismas (grand 
džiūrė) sudaryta išimtinai iš 
pasiturinčių biznierių. Tokie, 
suprantama, bus linkę išteisin
ti policinius galvažudžius.

vai. iryteį pas P. Olek, 1517 
Charlotte Strt., Bronx, Apart-j 
ment 4 E, įvyks ALDLD. 23 
kuopos susirinkimas.

Visi nariai būkite, nes yra 
labai svarbių ^reikalų aptari
mui.
East Side Subway, ir išlipki
te ant Freeman Street.

Valdyba.

Long Island City iš “surpai- 
pės”; išgriebta 2 brangūs laik-! 

' rodėliai ir 3 branzalietai.’Jieš-j 
koma dar deimantų. Tuos'

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami j 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Tele^onąs Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

MATHEW P. BALLAS
( Bl EI A U S KAS) 
G R A B O R I U S 

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

MŪSŲ. IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
TAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINl AUTQMOB1LIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GR.XŽIAx VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

visais tais reikalais kreipkitės t mus, o mes 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

’7 v į.iaptari- d iktug į surpaipę jmetg bėg- 
Vaziukite Downtown, , • *

Metalo DarbininkamsLIETUVIAI FALŠYVŲ

Si-

ir

56

, New Yorke streikuoja 
kų žaislų darbininkai 
d i r b t u v ėse. 
Christian Association, 
3rd St., veikliai renka 
žada po $10 algos į 
už tą purviną darbą, 
gyveno YMCA, name
kiek įsiskolinę, tai ypač tuos ir visos ir būtinai dalyvaukite 
varo streiklaužiauti. Tai taip ALDLD. susirinkime, nes bus 
elgiasi buržuazinė vadina- nominacijos Centro Komiteto 
mos “apšvietos” ir labdarybės kandidatų del 1933 metų, 
organizacija. • | ALDLD 1 Kp. Valdyba.

darni nuo policijos trys jauni 
plėšikai. Vienas jų areštuo- 

! tas.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

. gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 ,E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

vai- bly svetainėje, tą vakarą nega- 
35-se Ii įvykti ALDLD. 1 kuopos su

sirinkimas. Visi dalyvaukite 
masiniame susirinkime.

ALDLD. 1 kuopos susirinki
me perkeliamas j pirmadienio

Young Men’s
8 East 
skebus;
savaitę

Kurie vakarą, 29 d. rugpjūčio, 7:30 
ir buvo vai. vakare. Įsitėmykite visi

Lietuviai metalo darbinin
kai, kaip organizuoti, taip ir 
neorganizuoti, privalo daly-• 
vauti revoliucinės Metalistų į 
Unijos susirinkime šiandie va
kare, 8 vai., Irving Plaza sve
tainėje, Irving Place ir E. 15- l

Telefonas Stagg 2-9105

DR A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

VALANDOS)
Nuo 9 vai. ryte iki S vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

KETURIASDEŠIMT AŠTUNTAS METINIS

RENGIA DRAUGYSTĖ ŠVENTO JURGIO 
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ,

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

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

Gerbiami Brooklyno ir apielinkės lietuviai ir lietu*- 
vaitės! Kviečiame visus atsilankyti į mūsų puikų meti
nį pikniką. Čia turėsite progą matytis su pažįstamais 
ir “frentais” ir prie puikios muzikos galėsite linksmai 
pasišokti. Prof. RICH Orkestrą grieš įvairius lietuviš
kus ir angliškus šokius, susidedant iš dvįdjų orkestrų.

Visus kviečia—' Rengėjai
ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

KELRODIS: Brooklyniečiams geriausiai važiuoti Jamaica Line 
44L” ir išlipti ant Elderts Lane stoties. Parkas yra po kairei nuo 
‘‘L” linijos ir arti prie stoties.

Moterį
BROOKLYN. — Turtingas j 

Weeks, 37 
88th St., yra pataruktas teis
man, kaipo įtariamas pasmau
gė j as savo sūnus moteries Ka
rolinos, 24 metų amžiaus.

ALDLD. 1 Kuopos Nariams
Draugai ir Draugės! Iš prie

žasties šaukiamo masinio su- ; PINIGŲ SKLEIDĖJAI
sirinkimo “Vilnies” reikalais' VNT v
ne j — *• ~ ja ! BROOKLYN. — Vincas25 d. rugpjuc o, Grand Assem- „ _

monaitis federahame teisme 
prisipažino kaltas, kad stengė
si iškišti kitiems $20 falšyvą
bumašką, ir tapo nuteistas

i trims mėnesiams į kalėjimą ir
užsimokėti $1 pabaudos, perei- th St., New Yorke.
tą trečiadienį. Simonaitis gy----------------------
veno po num. 62 Scholes St. 1 Graborius Pasmaugė Sūnaus

Mikas Subas, 51 Meserole
St., už skleidimą falšyvų $10!
bumaškų liko tame pačiame graborius C. E.
teisme nuteistas penkis metus 

įkalėti ir užsimokėti dolerį pa- 
i baudos.

Wm. Kasper, 421 Bushwick
Ave., kuris buvo sykiu teisia-1 
mas su Simonaičiu, tapo, pri
pažintas nekaltu ir paleistas.

Nušautas Darbininkas
BROOKLYN. i-L Iš nakties 

rado<dviem kulkom nušautą 
darbininką James Galatį, 35 
metų, savame kieme, 717 East 
87th St. Kas ir kodėl jį nužu
dė, nėra žinoma.

TURI 7,000 BUŠELIŲ 
KURNU; O NETURI 
DRABUŽIŲ

RAMSEY, Ill. — čionai 
vienas farmeris turi 7,000 
bušelių komų, bet jis ir jo 
vaikai neturi drabužių. Ęar-1 
meris neturi kur parduoti 
kornus. štai iki ko privedė 
Hooverio “geri” laikai.

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

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

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

Tuojau Užsiprenumeruokite; Antrašas:
DAILY WORKER >

50 East 13th St New York

NAMŲ SAVININKAMS 
< GERIAUSIA PROGA
Norintieji budavotis namuą, ar tu
rintieji namus ir- esant reikalui 
taisyti: perbudavoti frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus langus arba laiptus 
(skadus), norint pleisteriuoti ir 

maliayoti, matykite:
JUOZĄ MICkūNĄ

Stagg St., Apt. 26 Brooklyn, 
N.Y., arba pasiklauskit "Laisvės” 

ofise '
Stato Naujus Mūrinius ir Medi

nius Namus, Puikiausios 
Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
' •’ būdavętoją

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau- fluitaa ir chroniškai vyni Ir 

motary liga* kraujo ir oda*. 
Padarau ištyriną kraujo • ir šlapaato.

i DRJMEER
166 W. 44th St., ' Room WJ 

Naw Tark, N. T.
Valanda* Priimimoi

Ryta nuo 10 iki 1, Po pietq nuo a 
iki 9 vai. vakar* 

Sekmadieniais nuo 11 ryto Iki 1 p* pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagyslės, niežinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yra gy

domi be operacijų
DR. O. MEYER,

208 West 54th St.
New York City

Valandos: 2 iki 6, Seredomis ir 
Subatomis 11 iki 1, 2 iki 6, 
Apart Nedėldienių

UNDERTAKER 
laidotuvių direktorius 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokiu kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

> 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studijų 

naujon vieton, 
po numeriu 
E12 Marion SU 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4408

A. RADZEVIČIUS

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN,' N. Y.

DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo 
metus.

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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