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

žurnalas “New Republic” pa
skelbė slaptus įsakymus Illinois 
Nacionalės Gvardijos viršinin
kų. Tame įsakyme yra seka
mas patvarkymas: “Kareiviai 
niekados neturi stoti į mūšį, 
neturėdami pilnus krepšius kul
kų. J minią nereikia šaudyti 
tuščiais patronais. Taipgi šau
dant reikia gerai taikinti. Jei
gu yra reikalas, tai kareiviai 
privalo užimti vietas ant stogų, 
prie namų langų tam, kad šau
dyti į minią.” Tokis tai bude
liškas įsakymas prieš darbinin
kus. Vaduojantis šiuomi įsaky
mu, razbaininkai šerifai jau pa
skerdė kelis Illinois valstijoj 
mainierius ir virš šimtą sužei
dė. !

Saulės Užtemimas ir 
Mokslininkai

Nors vakarykščiame nu
meryje trumpai rašėme apie 
saulės užtemimą, čia dar 
apie tai tarsime keletą žo-
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Prieš šį budelišką įsakymą 
užprotestavo daugelis darbinin
kų organizacijų. Parašė pro
testą Illinois gubernatoriui Em- 
ersonui ir Illinois instituto pro
fesorius. Bet jam atsakymą da
vė jau ne gubernatorius, o Ill
inois Nacionalės Gvardijos va
das, kuris prideda: “Tos vietos, 
ant kurių jūs užsipuolate, yra 
pilnai paimtos iš karo m miste
rio patvarkymo. Suprantama,

Saulės temimas prasidės 
I šiandie 2:15 vai. po pietų, 
i Eastern Standard laiko, o 
jne “daylight saving” laiko, 
New Yorke bus 95 nuošim
čiai saulės užtemę, Philadel- 
phijoj 93 nuošimčiai, Bos
tone 99 nuoš.; taigi čia ne
bus pilno užtemimo.

Pilnas užtemimas bus ma
tomas tik dalyse Vermont, 
New Hampshire, Maine ir 
Mass, valstijų. Pilno užte
mimo laikas tęsis tik 100 se-

karo ministerijos dokumentai kundų; gi visas temimo lai- 
neprivalo būti skelbiami visuo- kas tęsis 2 vai. ir 16 minutų. 
menei, nėra reikalo, kad visi pi
liečiai būtų informuojami apie užtemimas pasidaro iš to, 
mūsų valdžios prisirengimus, kad mėnulis pasitaiko į 
kurie bus. reikalingi panaudoti tiesią liniją tarp saules ir 
iš mūsų pusės.” Reiškia, puoli- žemės 
mai ant streikierių, demonst
rantų ir maršuotojų yra ne pri-į 
puolamas dalykas.

Kaip jau minėta, saulės

Maskva. — Gelžkelių rei
kalais konferencija tarpe 
SSSR, Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos įvyks Maskvoje, 

i Tai jau bus devintoji konfe
rencija ir ji išspręs 23 klau
simus.

SOCIALISTAI DARBININKAI
PASMERKĖ IŠDAVIKIŠKUS VADUS
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Priimta Revoliucinė Programa Darbininku Veikimo Prieš 
Imperialistinius Karus '■

Atlanta Ga.-Negrai jau- liniame prieškariniame kon. 
nuohai nekaltai nuteisti jny- dalyvauja virš 2,000 
t/»1 AVA d 011 Ixn O i dn v v '

’ ’’ delegatų ir tame skaičiujeriop šaukiasi į darbininkus, 
kad paaštrintų kovą už jų 
paliuosavimą ir aciuoja 
Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui už jų gynimą.

Saulė randasi už 93,000,- 
000 mylių nuo žemės. Nuo ■ 
vieno krašto iki kito saulė .

------

Išnaudotojų valdžia Hooverio lūpomis dūduoja, 
kad ekonominis krizis jau pasibaigė ir prasidės “ger- 
laikis”. Darbininkai gali matyti, kokis tas “gerlai- 
kis” stovi už kampo.

AMSTERDAM. — Pašau-/savo imperialistus, revoliu- 
jcinė kova proletariato prieš 
karą ir t. t. Bet tiktai nu
vertimas kapitalistų viešpa
tavimo ir panaikinimas šios 
plėšimo ir išnaudojimo sis
temos atves prie <panaikini- 
mo visų imperialistinių ka
rų, nes proletariatas savo 
tarpe sugyvens santaikoje. 
Drg. Cačinas įrodinėjo, kad 
pacifistų tauškimas prieš 
visus karus abelnai, kartu 
ir prieš piliečių karą, kuris

400 eilinių socialistų. Bend
rai visi dalyviai pasmerkė 
Antrą Internacionalą ir Am
sterdamo Darbo Unijų In
ternacionalą, kaipo sąmo
ningus trukdytojus kovos 
prieš ruošiamą imperialistų

South River, N. J.—2,000 
drabužių siuvėjų pikietuoja 
fabrikus. Išnaudotojai pa- karą ir kaipo plėšikų pagel- 
sistatė ne tik » policiją, bet bininkus. Prie šio pasmerki- 
pasišaukė ir valstijos kazo-imo prisidėjo 400 eilinių so-
kus streiklaužių apsaugoji-! cialistų, kurie pasižadėjo iš-1 yr& reikalingas, kad nuver- 
™"i. vien su viso pasaulio prole- jtus buržuazijos režimą,, yra

---------  I tariatu kovot prieš ruošiamai tarnavimas išnaudotojams
mui.

Tnnnniinc Šilko ‘ imPerialistini kar^ ir tuom į lr kartu gelbėjimas jiems 
• „,^?,7.1S Tbiis i Pat kartu prieš savo buvu- prisirengti prie naujo karo. 

' 7^’ ■ sius vadus. Japonijos Komu- Tik Komunistų Partijos ir

______ VltJIlU KI ctbLU IKI KILO bclLUL . XXI • • • • !• • • Y • *

Daugelis mūsų organizacijų ir; turi 1,728,000 amerikoniškų . (JqIHIIOIC KCVOllUCl JOS LICDSIIS llCČIclSl 
draugų parsitraukia literatūros mylių pločio. Mėnulis yra J * J r
iš “Laisvės” ir kitų mūsų įstai-apie 238,000 mylių tolio nuo 
gų. Bet, deja, nesiskubina atsi- žemės; jis turi tiktai 2,320 i 
teisti. Jau antrą laidą atspaus-’ mylių skersinyj. Žemės gi jos gyventojai vis daugiau giai apimti Fukien, Kiangsi, 

diametras (skersinis) yra, kyla prieš Japonijos imperi- 
apie 8,000 mylių. - ; " ~ v ’

Įdomiausias m o k s 1 inin- puolė ant Mukdeno, supliekė 
kams dalykas tai vadinama japonų kareivius, padegė 
“corona”, aplinkui saulę 
spinduliuojantis “vainikas”, 
kuomet, saulės veidas būna 
uždengtas per mėnulį. Tobu
liausiais moksliniais instru
mentais jie studijuos, iš ko
kių būtent gazinių medžia
gų susidarei “corona,” iš ko 
randasi saulės pletmai ir tt. 
Tuo būdu, mokslininkai ponų 

.steneiasi patirt ir paslaptį Kiang.kowu ir smarkiai su-! dėsnis, negu metai laiko at- ^237^,000 vaikų." 
medžiagos atomų suskilimo mušė. Japonijos plėšikai i Ša‘ buvo. Ypatingai komų- 

International 1 elektronus ir protonus.

Daugelis mūsų organizacijų iri

dinome ir siuntinėjame Komu
nistų Partijos Rinkimų Platfor
mos. Bet dar ne daugelis drau
gų atsiteisė. O tuom kartu mū
sų dienraščiams ir ALDLD pi
nigai yra labai reikalingi. Vi
sada atsiteiskite, kaip galima 
greitai.

I \

Tokyo, 
kainos visai 
kuri pirmiaus buvo $255.75, . , T1 , o TZ
tai dabar tik $23.25. Todėl nistų Pa,rt-..^da®.d/.S;.Ka- 
Kobe ir Yokohama šilko rin
kos užsidaro.

revoliucinis p r o 1 e t ariatas 
teisingai ir nenuilstančiai 
kovoja prieš karą—baigė 
savo kalbą d. Cačin.

tayama kalbėjo, kaip Japo
nijos proletariatas ir vals
tiečiai kovoja prieš savo ša
lies plėšikus ir kokius daro 

Managua.—J ungtinių V ai-: žygius apgynimui Sovietų 
stijų imperialistų pasiųsti Sąjungos nuo Japonijos puo- 
marinai užpuolė nikarague- limo. -Nuo amerikinės dele- 
čius ir kelis, iš jų užmušė, gacijos kalbėjo profesorius 

------— i Dūha ' pasmerkdamas šios
devynis paskutinius mene-! Paryžius.—Francija bijo- s^ies išnaudotoją Jpnsiren-j _______  _________
sius komunistų atsiekimai si Vokietijos fašistų perga- £imus prie karo. Rašytojas chisaburo Nomura, kuris 

sako H. Wood- lės. Ji mano, kad jeigu jie danas Nexon, įrodinėjo, kad komandavo Japonijos karo

MUKDEN. — Mandžuri- puolimus. Komunistai bai-

alistus. Sukilėlių būriai už-
Hunan, Hupeh,, Anhwei ir. 
Kiangsu provincijas. “Per | 
devynis paskutinius mene-

gacijos kalbėjo profesorius

Budelis Atvažiuoja 
Amerikon

i

TOKYO.—Admirolas Ki-

milžiniški,”
head, “Ir jeigu kitus dar laimės, tai Vokietija atsisa- 
devynis mėnesius tas tęsis, kys mokėti skolas ir praši
lai raudonasis lankas apims dės išnaujo Francijos-Vokie- 
visą Yangtze paupį ir visai <tijos karas. . f

t 1 • z-m "• i • • • •• /•' '

■ > ■>. g-

^amunicijos sandėlius ir be- 
vielinę stotį ir prasišalino. 
Tai didelis japonam smūgis, 
nes čionai daug buvo jų kar
eivių ir apie 100 karo oriai- - - - . t -
vių, o vistiek sukilėliai iš- atkirs Shanghai miestą/ii-j' .. .
kirto jiems “šposą”. Tą pat.Chang Kai-sheko valdžią1 Maskva—Su pirma diena 
naktį antras sukilėlių būrys nuo Chinijos kitų tenton- rug.Seį0 atsidaro pradinės apie4,000 vyrų užpuolė ja-, ji-” Toliau jis sako: “Rąu- .^kyklos. Tarpe 8 ir 12

į kareivius ties San metų amžiaus mokyklas lah-
..............................   . Prieš 

karą buvo tik 7,250,000. Vi
ešo lankys 95 nuoš. to am
žiaus vaikų. Keturių metų 
kursai yra verstini kiekvie
nam vaikui pradinėse moky
klose.

- vienatims ^momjai issihuo- iaįvus jr jėgas puolime ant 
savimo kelias is dabartines c^apei miesto ir Shangha- 
padėties ir pąnaikiriimas ka- jaus, atvažiuoja į Jungtines 
rų, tai kelias^ kuriuom eina:yaĮ^įįjas jergtis su šios ša- 
Shvietų:fejunga. Nuo Švei-. jįes imperialistais. Po jo 
canjos darbininkų, kalbėjo! vadovybe japonai išskerdė 
Nicol , pasmerkdamas soči- ----- • — 
alistus ir jų išdavystes, nors 

' jis patsai iki šiolei dar buvo 
nariu Socialistų Partijos. ■

Vadai įvykusio pereitais 
metais Anglijos karo laivy- niją ir prieš Sovietų Są- 
ne sukilimo entuziastiškai 
pasveikinti per Kongreso 
dalyvius. Vokietijos darbi
ninkų delegatai iš Kruppo 
amunicijos fabrikų buvo 
karštai pasveikinti, kada jie 
pasiūlė bendrą frontą visų 
darbininkų prieš karą. Po 
prakalbos senutės Ada 
Wright Scottsboro negrų, 
jaunuoliu klausime, visi da- 

| lyviai vienbalsiai priėmė re
zoliuciją prieš Jungtinių 
Valstijų teismo budelišką 
pasikėsinimą nekaltai nužu
dyti tuos jaunuolius ir grie
žtai reikalauja juos paliuo- 
suoti. Didelis entuziazmas 
kilo, kada kalbėjo Chinijos 
jūrininkas apie kovas Chini- 

[ jos Sovietų ir šaukė visų 
„ x v u t ‘kraštų darbininkus ateiti 
Roma. -— Italija pabuda- < jįems į pagelbą, sulaikyti im- 

ka ‘nAA3,1^ R-TV kuns ' perialistus nuo siuntimo ar- 
54 0°° tonų įtalpos ir gali *ijog ir lai j chinij 
padaryti 28 mylias į valan- .. v /, . u l
dų. Tai trečias laivas pa- dJ Tca&in’išdI.^Xl^
,auM. pagal .„a dydį. >■)> - įvollualnla pr.l.U-

.prieš imperialistinį karą, 1 iat°'judėjimas nuolatosiau- 
Washington. — Hooverio kaip tai: masinis proletaria-į&a’ bijodamasi Hinden- 

valdžia su bankieriais su- to veikimas, susirinkimai, :^.rg0 lr . n t.apeno 
teiks medvilnės magnatams demonstracijos atsisakymas ^ia grūmoja fašistams, kad 

' ’ ---------- ~ ’ 1 ir transportuoti Jei^u išstos. Pf.ieš PįPe’

I
1

jo žibalo stotis ir orlaiviams ŠailklS KaZOkllS PlieŠ
Kovingus Farmerius

Didelės bedar-

padaryti 28 mylias į valan-

nusinuodijo tik už 16 dienų ' komunistai del savo įsitikinimų žurnalas paduoda, kad ko-. brangiai parduoda, atsisako, durtuvais pavaišina bedar- imperialistų nuolatinio besi-, 
u  lt,.!,.™ „ -1 •  1 J 1-1  — — 11.1 — 1 i— • ii r 11 vi i c< 4- n I 1’nOYIfT TlonOV* Vi 111 ne* I'll nrJ vi .1 riniitn • i 1 ... •• '

Dr. A. J. Karalius, nusinuo- 
dindamas paliko du laiškus. Tie
sa, jis juos buvo įteikęs Dr.

Saulės užtemimas labai 
sutramdo radio veikimą.

Hamburg. — Teisėjas H. 
Wiber nusižudė, kuris sirgo 
nervų suirimu.

patsai asmuo ir tuom pat or
laiviu atskrido į Ameriką ir 
sugrįžo atgal.

10,000 civilių Chinijos gy
ventojų. Dabar jis Čionai 
atvyksta, kad susitarti su 
Washingtono ponais del 
bendro veikimo prieš Chi-

“Patyriau, kad šioje pirkti.

jungą. Amerikos darbi
ninkai pasitiks jį kaipo bu
delį ir surengs masines pro
testo -demonstracijas.

šaulyje pagal savo dydį.1 ______ cinę programą

Tarptautinis Darbininkų Ap- 
** sigynimas turės suvažiavimą 

Clevelande 8-9 dienomis spalių. 
Tai bus penktas iš eilės suvažia
vimas. TDA turi labai daug 
bylų, vien Scottsboro jaunuolių 
byla labai daug reikalauja fi
nansų. Rinkite visur aukas ir> 
siųskite TDA organizacijai se

kamu antrašu: 1________
Labor Defense, 80 E. 11th St., 
Room 430, New York, N. Y.

Belgrade, Jugoslavijoj, pasi- Sid N g _ §kotag 
teaisT nž SSTprie ^ Mollison sėkmingai atskrido 
munistų Partijos. Visi apkal-;ir .nHSJ elCJ?; *^1S £riz ut- 
tinti ir nuteisti prie katorgos I Angliją savo orlaiviu, 
darbų nuo dviejų iki aštuonių Jeigu sėkmingai perskris, 
metų. Taip elgiasi Jugoslavi-, tai bus pirmas žygis, kad tas 
jos darbininkų išnaudotojai,, bet 
tas nesulaikys darbininkų ko
vas.

I nori paslėpk užduotą jiems' nistą\ įtaka paaugo po to, 
smūgį, sako, kad nedaug, iš: kaip Japonija užpuolė ant 
jų pusės,krito,Hik du dficie- Shanghajaus ir .. Mandžuri- 
riąi dr kėįetąs kareivių $ bet Reiškia, budeliams ne-
tai bus melas. Tuom- pąt./,s}seka, o darbininkų ir vals- 
kartų; patys japonai pripa- tiečių pergalė vis auga, 
žįsta, kad gaisras sunaiki- ______________
no orlaivių lauką, supleškė- e

Jugoslavija su pasiutimu ren
giasi prie naujo karo. Mat, 
pereitas imperialistinis karas 
suteikė jai progą kelis kartus 
praplėsti savo teritoriją ir padi
dinti gyventojų skaičių.

Jugoslavija užlaiko armiją iš 
185,000 kareivų;" 7,600 oficie- 
rių; 9,000 seržantų ir rezerve 
turi 40,000 oficierių. Karui 
prasidėjus, jos armija pasieks 
1,200,000 lavintų kareivių. Pa-, 
statys karo laukan 2,000 lengvų | 
ir 300 sunkių kanuolių; 1,300 
karo orlaivių; daug tankų ir ki
tų įrankių. Jugoslavija karo 
reikalams išleidžia į metus lai- 
ko $47,000,000.

Rio De Janeiro. — Ban
dymai taikos keliu baigti 
karas tarpe Brazilijos val
džios ir Sao Paulo sukilėlių 
nepavyko. Sukilėliai atme
tė taikos kelią.

ašarų pakalnėje pinigas visokius 
idealus valdo; kad teisingam 
žmogui nėra progos žmoniškai 
gyventi.” Kas liečia socialfaši- 
stų ir fašistų logerį, tai tikra 
tiesa, kad ten pinigas valdo jų 
idealus. Bet kas liečia visą pa
saulį tai matyti daktaras ir 
mirdamas jo nesuprato. Komu-

laikyti namai. Gaisras ap-' 
ėmė daug namų ir nemažas 
skaičius karo orlaivių su
pleškėjo; amunicijos sandė
lius spėjo išgelbėti. ■

Japonijos imperialistai la
bai nusigando, pasiuntė 
bombiniųs orlaivius linkui 
Hun Hopu, kur jie mano 
yra chinų pūrtizanų armija. 
Tuom pačiu kartu Mukdene 
nuginklavo 60 policistų ir 
areštavo jų vadą, nes jie 
mano, kad užpuolimas pada
rytas su jų žinia. O šiuos 
policistus paskyrė Japonijos 
padaras*“Manchukuo” val
džia.

Tuom pat kartu “The Lit
erary Digest” žurnalas sa
ko: “Gegužes mėnesį, 1932 
m., Chinijos Sovietai turėjo 
užėmę 200 pavietų su 60,000, 
000 gyventojų ir apie 150,-

DES MOINES, Iowa. — 
Gubernatorius Dan Turner 
pareikalavo, kad i pribūtų 
valstijos kazokai prieš strei- 
kuo j analus farmerius? Kaip 
jau buvo rašyta, vargingi 
farmerįai atsisako parduoti 
žaliadaikčius veik dykai, 
taipgi jie pikietuoja miestus 
Sioux City, Des Moines ir 
kitus. Farmeriai heprileidžia 
įvežimą žaliadaikčių prie ei
lės miestų Iowa, Nebraska, 
South Dakota ir kitose val
stijose, stengdamiesi priver
ti brangiaus mokėti už jų 
tavorus.

. Guayaquil, Ecuador.—Da
lis kareivių palaiko seną 
Banquerizo valdžią ir todėl 
prasidėjo karas tarpe suki
lėlių ir federates valdžios 
kareivių. t

Von Papeno Valdžia 
Grūmoja Fašistams

Boston. -
bių demonstracijos įvyko 
prie miesto rotušės. Ketu
ri draugai yra areštuoti. Iš
naudotojai atsisako suteikti 
bent kokią bedarbiams pa- 
gelbą.

BERLYNAS. — Fašistai 
grūmoja Von Papeno val
džiai, kad jie ją nepripažins, 
kad jie neprileis, idant 
žmogžudžius fašistus teistų 
myriop už žudymą komunis
tų. Fašistų vadas Hitleris 
organizuoja savo gaujas ir 
jis sakosi Reichstage (parla
mente) pasisakys prieš Von 
Papeno valdžią. Fašistai 
sudarę bendrą frontą su ki
tais reakcionieriais mano 
padaryti didžiumą Reichsta
ge ir jo pagelba įvesti savo 
diktatūrą. Bet Vokietijoje

  _ ___ ............ .......... .. - . . Bet spekuliantai, paskolą $50,000,000. Bet to- gaminti ir _____„ . - t 
Graičiūnui dar 7 d. rugpjūčio, nistų idealus pinigai nevaldo,!000 armijos.” Dabar tas kurie veik dykai superka, o ji pati valdžia kulkomis ir amunicijų, n u maskavimas P? va.ldzl% tal jiems bus 
oi ‘ .____________ '................................................................................. ’ ’ ’
vėliau. Matomai, jis ilgai su | drąsiai 
savimi kovojo. Paliktame laiš- j niekas 
ko sako:

rl
pasitinka ir mirtį. Juos munistai supliekę Chang Dabar prieš biednuosius bius ir veteranus; kada jie rengimo karan, mobilizacija .. -.............
negali nupirkti ir pa-. Kai-sheko armiją ir priver- farmerius pašaukė valstijos • reikalauja pagelbos del mai- kiekvienoje šalyje proleta-l SKAITYK LAISVE 
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“Daily Worker” ir 
Komunistu Partija

Kiekvienas klasiniai 
moningas darbininkas
tiks, kad Komunist. Partijos 
leidžiamas angliškas “Daily

są- 
su-

PASAULINIS PRIEŠKARINIS KONGRESAS

RIKSMU NEPASLEPSIT IŽDŲ fiROBIMO'Ou’&rSAjW^Lu
I . , ’ i apskričio darbą, stengdama-
i ‘ . ................... _ ... sis'kuo daugiau pakenkti

- ’ mūsų organizacijai,* kad
nepaisant to sunKumo/re, i0/'KUmpy-nK, ,šio. įe®>av°’ ne®. "ei “is, fl?ugiau pagijus tenega-

.„voliueiniai darbS&Kai «£«4 r® A -° .^ndro! Pruseikai. O metų’pa
ke “Daily Worked per aš?®R£?WTA’ s fe j neturi su tais pinigais. .(jaigoje ’jis ir Balfaitfe'tž-

. tuonis metus. Išlaikysime feusi Ant blankos surinko d. K. Kfebė i
Tai mūsų visų Pu^Lymdam^a^ias^s nuo vi-! Klai<auskas 45 centus ir jis'čio hpie

• . suomenęs akių savo uždų i ją pridavė ne šolomskui, Į yf$as.
: • ' grobimo tia.rbų^:;’Tąę ele*ij bet “Laisvei, 

mentas sakosi, jog jis “sto- tuoj aus 
vi sargyboje darbininkų rei-

Nepaisant to sunkumo/ re/

fc! M ; ' --------- ■
--Į-—-—-j Į per langą ir po visko.., Din-kus dalykas, kad nuo Belei- 

■' 1 omnvnaa” lairlnin n? ūi“Kląmpynęs” (laidoje už šio
OEf J ..“1 J. JI I v. 4

&u Į neturi su tais pinigais.

jį toliaū. ' 
darbas ir pareiga.

Worker” virto nepavaduoja-j Dl Karalių Faktinai NuŽll
mu Amerikos revoliucinio ; dŽillS Lietuvišką ChicagOS 
proletariato įrankiu. Jau Buržuazija t' SO6

v aštuoni metai, kaip šis dien- -/■ > 
vybej Maksimo Gorkio į Pasdulinį Prieškarinį Kongresą, | gyvuoja. Tūkstan- . „ i»

” ciai amerikonų darbininkų uis paduoda įdomių dąVh šaky damas,blanką 
jį skaito, kitus tūkstančius nių apie Dr. Karaliaus nu- pndujjra ir bfik tie pi- 

jis turi pasiekti. sizūdymą. Paniški, kad.mį .pigai '?! tikslo.”
Bet “Daily Workeriui” faktinai nužudė i lietuy^kįit Mat, kaiti jis grobia orga-

Imperialistinė buržuazija dar kąętą įrodė savo neap- 
kentimą ir bijojimą Sovietų Sąjungos. Štai, Holandijos 
valdžia atsisakė įleisti Sovietu Sąjungos delegaciją, vado-i

kuris šiuo tarpu eina Amsterdame. O Holandijos vai- ciai amerikonų darbininkų 
džia, žinoma, veikė pagal instrukcijas didžiųjų imperialis
tinių valstybių.

ALDLD II ąpskri- 
$40.00. Tai da^rie- 
/ Jis pasidarbavo,, 

.” O “Laisvė’’ i numarinus LDSA 31 
v i pasiuntė tiesiai kuopą., /ir jos pinigus /virš 

Penn. Ohio( ir West Virgi- perdąvė, provę^ąfo/ 
nįa* ,.kov^W 
riims. Rašy 
yra sekamą >

/ir jos pinigus virš

| visokias provokacijas, tar
PennsiBmfeWlQ'West i n?uJa <FiŠei ‘ir niekina So- 
■ffinia Striking > Miners vletU Sąjungą, štai kate yra 

tas A. MatUhš, kuHšf šako
si buk jąnT'Hipi tfžrbpfrnkų 
reiwąi' ir ' būk jfš '

L >rei-

Virginia Striking Miners 
Relief Committee, National 
Office, 611 LP.ennL" Ave. 
Pittsburgh, Pa/-r NblWi, u 

June. 21-Į932.
,įsij Received from Lithuanian 1-W4*r’ 

ffie W* visur Jie

yo. perduoti renegatiškam 
juėdjimūi ‘ ‘ r 

fi f D; M. šolomskas.

. t...............................v. . . . c v 'ffet, kąiį ' grt)bįa' orgą-
Bet imperialistai neužgniauš Sovietų Sąjungos balso grūmoja rimtas finansinis i buržuazija, nes' jinai*jį be- nizaciju - pinigus, /tai pagal 
.mo IT* no VolbSc Hi Vcri-or^ oi ‘ }_______ | gėdiškai' aplĮMė • W tUO bŪ-f įįyei Sįįępįžia ' įr klĮU^. jL ^vxxuctxx^

spėkomis Komunistų Partija | du įvare j ^įįė!’aą®/“Vil- cituoją tūįą( anglų kai-' .Pub. Society, 427 > Lorini'er 
----- -----------X... m. '^uoja. 4«Wlan^pįe> fed apgayus st.,! Brooklyn, N? ... - k 

kurioj stąijfes pa- “Kiampyi&!sum of Forty Five cenW^rllu’0..§.nei;J0.. Ag5„x:x..^ 
ifer sąkpį .fed -ijfe ®. jBfe- For miners relief.*.'1 i 1 Y • -.iL'K < i t ! v

J. Parker, .p 
Local Secretary.

Reiškia, drg. Klašiausko 
ir likau plikas, kaip stoviu..surinktos aukos pasiekė sa

lvo tikslą. Kartu ' ail Čekiu, 
buvo pasiųsta ir ta blanka. 
Ir pakvitavimas yra “Lais
vės” raštinėje, o rinkėjui iš
duotas 'pakvitavimaš' nuo 
dienraščio įstaigos.

i Suprantama, Matuliui ne
rūpi mainierių kovos. Jis 
kaipo renegatas yra priešas 
visų darbininkų ir kartu ko
vingų mainierių. '• Jam rūpi 
tik kitus šmeižti, kad nu
kreipusi visuomenės akis nuo 
jo, purvinų darbų.

Kašgi yra A. Matulis? 
Kada Prusėika sėdėjo Am. 
Liet. Barb. Uit.. Draugijos 
Cęntrę Konii:^eteį tai A.rMą- 
tuiis buyo( Knygius. ' .Jis pa- 
siimdavo į męnęsį ląįkę. 
$15;00 iŠ ALDLD, o knygos 
gulėjo ir puvo. Jis su kįtais 
oportunistai išvystė teori j ą, 
būk ALDLD knygų nei ne
galima parduoti. Knygos 
buvo didžiausioje betvarkė
je. . Apneštos dulkėmis ir 
apverstos baksais. Bet A. 
Matulis algą pasiimdavo.

Prie to, tas elementas bu
kuopos. Ten jis pradėjo tusir jaummą, todėl Ifesių 

a. . . J e r d k-nvna rm Its liYTmimo ir nn.
i krėsti 'visokias nieksystes ir 
kuopa išmetė jį iš iždinin-i 
ko vietos. Tada Matulis už
grobė kuopos sunkiai už
dirbtų $23.00 pinigų. Dar 
daugiaus, pereitais metais

šiame kongrese. Už ją kalbės du tūkstančiai susirinku
sių delegatų, šis Holandijos valdžios žygis dar aiškiau 
parodys kongreso dalyviams ir viso1 pasaulio darbininki
jai, jog imperialistai ruošia naują intervenciją prieš So
vietų Sąjungą. Šis Holandijoje žygis Sovietų Sąjungos 
gynimo, klausimą pastatys kongrese dar griežtesnėje po
zicijoj. - ‘ f1 T '

Prieš šį kongresą griežtai išėjo ne tik pasaulio imperia
listai, bęt taip pat socialfašistai ir visokį renegatai—troc- 
kistai, lovestoniečiai ir t. t. Komunistų Internacionalas 
špkongresą karštai remia. Pasirodo, kad kongresas su
traukė 2,000 delegatų iš 35 šalių. Jie atstovauja apie 
30,000 organizacijų, kurių narystė siekia 30,000,000. Šis 
kongresas yra pirmas praktiškas bandymas pakelti suvie
nytą balsą prieš grūmojantį naują karą. Jis bandys su
daryti platų aparatą, kuris be atlaidos mobilizuos visas 
pavergtųjų spėkas prieš grūmojantį imperialistinį karą.

Męs, Amerikos lietuviai darbininkai, irgi dalyvaujame 
šiame kongrese. Mes pasiuntėme nuo mūsų organizacijų 
draugę Karosienę, kaipo atstovę. Tą mes galėjome pa
daryti tik todėl, kad mūsų judėjimas tapo apvalytas nuo

Daily Workeriui

pavojus. Vien savo locnomis ' ėdiškaP apipiešė, irytuo bū-i have' sprepcjžia ir

' ęituoją; jClevėlari^.boįc ■. j
tie pyię. sunkiai uždirbtų

oportunistų ir renegatų. Tie elementai visuomet stove- n^s neslepia savo finansinio
davo ant kelio, kuomet tiktai mes bandydavome mūsų 
judėjimą arčiau surišti su abelnomis Amerikos ir viso 
pasaulio proletariato kovomis.

KriziuĮ' galų besimato j Kr 
buržuazija:ruošiasi kruvinam 
zio. Naujo, karo .pavojus kabo, ant mūsų, galvų./. Mes 
sveikiname Pasaulinį Prieškarinį Kongresą, 
tiška žygį kovoje prieš naujos skerdynės’ paVojų!’' ‘

■ • ♦ * ' . ‘ I t • r i I

Krizis didėja.
karui .del išrišimb šid krb

a

negali dienraštį išleisti. Čia nis. 
reikia talkos visų revoliuci-1 “Dirvą, 
nių darbininkų. Nors mes, sakyta: 
lietuviai darbininkai turime 
savo du dienraščiu, kuriems 
šjandien krizio metu sunku | 
finansiškai verstis, tačia,us Į užsidarė Universal State Ban- 
niekados neprivalo užmiršti1 ]
mūsų pareigos linkui “Dai-H gersiu iki pragersiu paskutinį 
ly Workerio.” Kurių tautui centą... dar turiu šimtą do- 
darbininkai neturi savo i 
tvirtos revoliucinės spėkos, 
tai ir pats jų revoliucinis 
judėjimas yra silpnesnis. To
dėl reikalaut bei norėt, kad| 
jie daugiau remtų “Daily | 
Workerį” už mus, būtų ne-i 
pamatuota.

Komunistų Partijos orga-•

“Dr. . Karalius ' būdamas Hę.IŠįo
Pittsburghe laike SLA. ęeimo,'' ;l J'■ "
gavus chicagiečiams žinia, kad ■■■.••.. t !!:..............

‘ go tame banke mano $14,000
kas, nekuriems pasakojosi, kad

. dar turiu šimtą do
lerių ... tai viskas, kas liko... 
Aš . taip jaučiuosi, kad nusižų- 

.dyt. . parėjęs į hotelį šoksiu

Tai paties Dr. Karaliaus žo
džiai pasakyti nekuriems de
legatams girdint Pittsburghe, 
s;:fla p;isieke ..žinia' ajiie Viii- 
versal 'State Banko uždarymą. '■ ę - . -T-ti

MANO PASTABOS

VISOMS A.L.D.LD. KUOPOMS

krizįo. Štai rugpjūčio 29 d. 
laidoje “Daily Workerio”

! i ’ į ’ ' r'i (administracija p a d u o d a 
Impęrialistinė i skaitlines, kiek dienraščio 

"L T išleidimas lėšuoja.ir kiek jis 
gaivų. . Mes tųrt įplaukų. Pąąiški, štai 
kaipo prak- kokie faktai: Per savaitę

■ r» ' .“Daily Workerio’” popiera 
■ ir' * atspausdinimas' t lešuoja

LABOR DAY” IR KOMUNISTŲ PARTIJA Į elektra, telefonas, telegra- 
•y •* I f : : ; : r mos. išvežiojimas, štabas ir

Pirmadienį, rugsėjo 5 d., bus visoj Amerikoj uždary- X? sudaro by-
ta fabrikai, dirbtuves ir kasyklos. Tai bus taip vadina
ma “Labor Day”. O ta “Labor Day” tapo įsteigta su tuo 
tikslu, kad padėjus reakcinių unijų biurokratams pašu- 
myti ir sustiprinti savo įtaką. Antras tos dienos įsteigi
mo tikslas, tai kad pakenkus ir užbėgus už akių tikrajai 
revoliucinio proletariato šventei Pirmajai' Gegužės.

Savo šitą tikslą buržuazija yra atsiekus gana gerai. 
Per “Labor Day” Amerikos Darbo Federacijos šulai nuo 
vienų pagrindų su bosais ir valdžios žmonėmis drožia 
spyčius ir muilina akis darbininkams. Vietoj kovos prieš 
išnaudotojus, šita “Labor Day” paversta agitacijai už di
desnį darbininkų nuolankumą parazitam ir valdžiai.

Bet šiemet “Labor Day” įvyksta baisiausio krizio ir 
masinio alkio sūkuryje. Darbininkų nepasitenkinimas

lą iš $1,700. Vadinasi, kas 
savaitė “D. W.” turi $3,50.0 
išlaidų.

. O kiek įplaukų? Bet 
įplaukų per savaitę iš biznio 
tepasidaro $1,700. Vadina
si, kas savaitė esti $1,800 
deficito. Tas deficitas prisi
eini padengti aukomis. - į 
metus tas deficitas pasiekia 
nuo $80,000 iki $90,000. Štai 
kodėl “Daily Workeris” taip 
tankiai prašo aukų.

valdžia, reakciniais vadais ir bosais jau pasiekė gana aug- 
štą laipsnį. Nebetaip seksis Greenams, Hilhnanams ir ki
tiems apgavikams giedoti apie klasinę santaika ir broly
bę- - V •: <•;-A - : V '// ' '

Amerikos Komunistu Partija šaukia darbininkus išnau
doti “LaKor -t>ay” savo klasės reikalams—kovai prieš al
kį. Visos unijų surengtos parodos ir demonstracijos turi 
būt pąvęrstdš dęmopstrącįjomis prieš bosus, prieš valdžią 
ir prieš reakcinius unijų vadus. Darbininkai privalo eiti 
į tuos parengimus ir kelti revoliucinius obalsiųs. Reikia 
iš tų susirįhk'imų nuo pagrindų masiniu protestu vyti 
valdžios agęntųs ir reakcinius vadus. Reikią neleisti 
jiems ilgiau smulkinti ir apgaudinėli'darbįninkųs.

Reikia šaukti: Šalin Hobvėriąi ir Rposęvęifaį! . Tegul 
gyvuoja KdmūHistų Rartija’fr
ris ir Fordai U / * ' ' tinuTH/D’’ r/''f

Ypatingai'komunistai ir jų simpatijai privalo būti ant 
kojų. Reikia 'pfūpiš nesnausti. • -Tųpsę -susirinkimuose ir 
denįonstracij6se"mes turime pasirodyti tikrais mpbiįįzųę- 
tojaiš darbininkų 'priešr reakciją ir už ĮComunistų Partiją,' 
už revoliucinės darbo unijas,' už gynimą' Sovietų Sąjun
gos, prieš grūmojantį naujo karo pavojų. Turime skleis
ti anglišką ’ literatūrą—“Daily Workerj” ir Komunistų 
Partijos Rinkimų Platformą. ' ‘ -

WILKES BARRE, PA. rast kitą puikią vietą, tai yra, 
A. Valinčiaus ūky j, pas Pet
raitį. Pasiekti vietą kelias ge
ras ir daugumai žinomas.‘Tai
pogi laike išvąŽiavimb ant 
kampų bus nurodyta, ‘ kuriuo 1 
kėliu yažiiiottt'; A

Todėl visus kviečiame atsi
lankyti jr; Jįpksmai laiką pra-

Wilkes Barre ir apielinkės 
Aido Choro rėmėjams ir sim- 
patjkams pranešame, kad del 
įvairių priežasčių choro išva
žiavimas ‘ neįvyks prie Har
vey’s Lake, bet kitoje vietoje. 
Ta pačią dienąr tai yra, 4'0 d. 
rugsėjo (Sept.) T^yažiąvimas | leisti :.s,u, Visais. Ąi.dieįi^ /l'i ’ • 
įvyks. Komisija f ^pavykę įsu^j. . 1 . Komisiįia. ’i

Draugai, nominacijų blankos privalo būti gražiu- . 
tos į centrą tie vėliau 15 d. rugsėjo (Sept.). Kurios 
kuopos dar neturėjote nominacijų, tai atlikite jas.
i Kiekvienai ALDLD kuopai yra pasiųsta po tam 
tikrą skaičių Komunistų Partijos Rinkimų Kampani
jos knygelių.. Taipgi lįuškįrtbs kvotos.' Suprantama, 

Į tos kvotoj nęiią verstinos, bet tik kaipo revoliucinė 
pareigai Jau yri. kuopų, kurios dabar yra šukelę . 
daugiau, negu joms .kvota, nuskirta, irtoliaus dar
buojasi. Taipgi nesvarbu, kokiais būdais sukelia 

' kvotą,- aukomis ar parengimais; į Centrą ar ten pat 
ant vietos priduodant K. P., tas viskas yra priskaito-* 
ma ir Centro Komitetas prašo apie tai pranešti, kad 
žinotume, kiek kuopa sukėlė;

Taipgi kaįTu su kuponui knygelėmis išsiuntinėta 
laiškai, kur buvo sakoma, kad kiekviena knygelė turi 
$30,00 vertės. Pasirodo, kad knygeles ne visos ly
gios. Vienos turi tikietukūs po 25c, 50 c, $1,00 ir 
$5.00 ir jos turi už $30.00 vertės. O kitos turi tikie- 
tukus tik po 25c ir 50c ip jos turį tik už. $10.00 tų tį- 
kietukų vertės. Del to nesusipratimo nebus, nes 
kiekviena kųppa atsako už knygelių skaičių.! Par
duotų knygelių galus, taipgi,’ p.o rinltimų, ir nepar-^. 
duotas knygeles kiekviena kuopa turės grąžinti į 
centrą.

D. M. ŠOLOMSKAS, | 
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten ®yck St., 
Brooklyn, N. Y.

krėsti’visokias niekšystes ir

Man teko patirti, kad vie
nur ir*■ kitur yra ’. nemažai 
klasiniai sąmoningų tiarbi- 
hįtikų, bet tik stoka vadovy
bėm‘juos sutraukt į grupes 
pasekmingesniam mobiliza
vimui į masinį judėjimą.

Dirvat tam darbui yra pla
ti. Ją prirengė dabartinis* 
krizis, bedarbė ir skurdas. 
Apačios jau kyla.1 Tik rei
kia vadovybės jas vesti į ko
vą.

I ' * I * j * • I

Man renkant parašus, pa
sirodė, - kad visai prie šOno 
MinersvįlĮės,' :o būtent §el- 
zėr \ Cityf ’lietuviai atsineša 
gana įirĮhbatiškai link Ko
munistų' 'Partijos. Tėri su
organizavus branduolį, ga
lėtų vest propągandą jr 
įtraukti darbininkus į masi
nį veikimą. Yra jaunų vai
kinų, kurie būtų labai tin
kami tarptautiniui darbui 
vestų /įk reikia surast bū
dą, kaip prie jų būtų geriau
sia prieiti. Bedarbe’ palie- 

kovos reikalingumą ir ‘ jie 
turi žinoti, turį rengtis 
prie tos kovos, nes pats gy
venimas verčia.

Antra vieta, panaši pir
mai, tai Mar Lyn. EĮet čia
pravest savo liniją organi
zavime klasinei sąmoningų 
darbininkų sunkiau. Tie- 
LQ, yra ir čia radikalių dąr- 
bininkų, bet kad progrese 
visai apmirė. Jaunimo kai
resnės sriovės nesimato, o 
seniai taip pat tuom klausi* 

j mu nėsMjHią. •''"r' ’■
Kitas dalykas, kuris sto

vi ant kelio, tai buržuazinių 
partijų politikieriai, kurie 
stoja už jų kandidatu^ pirš- 
dąmi darbininkams jų “ge
raširdystę.-^ ‘' *

Šioj kolonijoj politinis 
darbas sunkesnis, bet visgi 
jis turėtų būt vykdomas.

Trečia vieta, tai Coaldale, 
Pa. šioj vietoj ’da yra • už* 
silikę kelios kibirkštys re
voliucinių liekanų. Jas sų- 
žarščius į dfeik&k galimą 
būtų sukurti nors mažą Ug
nelę, o vėliau išvystyti di
desnę. Reikia ' tįįc ’ geros 
pradžios. AŠ manau, kad 
darbas įūtų pasekmingau. 
Nes paties gyvenimo aplin
kybės verčia prie to, prole
tarinė Huryba tur žengti 
pirmyn. Sunku ar lengva, 
bėt darbas tur būt atliktas.

X hąmanąttškąš. '



Bedarbis.

Bedarbis.

lietuviai turės savo, Tokyo. — 300 chiniečių 
..... Tad visi darbuoki-j v .
kdd piknikas būtų sek- užmušta mūšyje su japo-

PITTSBURGH, Pa. — Be- 
įsekiojamų ateivių darbininkų, darbių Taryba su simpatikais 

Todėl visi rengkimės šiame !vjena diena sunešė rakandus 
Jsigykime i penkių bedarbių šeimynų, ku-

I

Tęečiad., Rugpjūčio 31, 1932

SKLOKOS IR ŽVALGYBA

Dzūkas.

laiku jie išeina,

pelno Dalyvaudami Piknike Parem-

Ar-

Rugsėjo= Sept. 3, 4 ir 5, 1932, Labor DayLOWELL, MASS.

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE,
ANT KESWICK ROAD PjlIE WINTER STREET MONTELLO, MASS.

įvy-

Iim

■j

(ru- 
jau

Valdininkai bijo 
tokiu būdu slap-

&
&
&
&
&
&

& South 
South 3rd
& Catharine
South 3rd

idi u- 
kad

Kada 1920 ir 1921 metais pa- 
kylo Sovietų Sąjungoj lietuvių 
emigracijos eilėse sklokos prieš 
kai kurius LKP CK narius, tuoj 
kilo klausimas, ar nesusirišo

Apsigynimo sekreto- 
d. C. Kairys, Ateivių
Komiteto vice pirmi-

pasakyti, 
kurios jau 
reikės pa-

puolikus Ant Dienraščio 
“Vilnies”

darbininkų 
kad 
gina 
viso-

silikti be saulės.
Pusmenu

Ir aplamai emigracijoj, kur 
yra daug sklokų, žvalgyba turi 

Jau

šiai yra dajr tokių apkvailintų 
darbininkų . katalikų, kurie ir 
tam tiki. Galima 
kad yra davatkų,

S Pittsburghiečiai Protestuoja Prieš Puoli- i zacijos užs 

tb x n* dabar drjmus ant Dienraščio Vilnies

darbininkų orga’ni-’ Nėra kito išėjimo, kaip tiktai 
užsisakė 500 tikietų ir organizuotai kovoti. Będarbiąi 

,____ draugai pardavinėja. • turi organizuotis į bedarbių
Suprantama, lietuvių irgi bus' tarybas, 

j daug piknike. Ir tai labai!
■ svarbu. Mat, visiems reikia . , .

Pasirodykime supran-! paremti šį parengimą, nes vi_| Viena Diena Penkias v. cijas 
Į tą reikalą ateiti pagelbon, ■ sas pelnas eina rėmimui poli-’ Sulai e

’.kad apgynus darbininkų dien-jtinių kalinių ir gynimui per- 
raštį “Vilnį.” : j

Northsidiečiai taipgi rengia- Į 
si prie šaukimo tokio protes-j piknike dalyvauti, j

I to mitingo. Taip pat McKees | tikietus iš anksto. Privažiuo-j rjos jau buvo išmestos iš na- 
; Rocks, Carnegie, Wilmerding, | ti gatvekariais tiktai vienas Bedarbių Taryba Hill 
i Braddock ir kitose vietose ren-! karčekis. Iš miesto važiuojant teritoriioi vis smarkiau nrade- 30 d. rugpjūčio, Lietuvių 1V1OK5"< "™°.s sYejgiamaSi šaukti mitingai ir tar-! reikia imti gatvekaris No. 3'da veikti.

svetainėje buvo buvo šaukia-i al.nej(T’ i_ .,k’ '3° ’ ’ !tis, kaip geriau apginti dien-'ant 6 ir Penn. Avė. ir važiuoti 
| tijoj, o iš kitos pusės šnipinėt. raas protesto mitingas apgyni- j 
j Mūsų pareiga vest aštrią kovą mid dienraščio “Vilnies nuo 
31 prieš visokias sklokas, nepatai- fašistinės lietuvių buržuazijos 
' i somus sklokininkus Salint iš kuri pasiryžo sunaikinti 
■ partijos ir iš komjaunimo, o į ringą lietuvių 

tik už tai, 
nesvyruojančiai 

' darbininkų interesus nuo 
kios rūšies išnaudotojų, 
riausiu kalbėtoju buvo drg. J. 
Siurba, “Tiesos” redaktorius. 
Jis aiškiai išdėstė lietuviškos 
buržuazijos tikslus, ir kokius 
jie vartojo skundus valdžiai 
prieš “Vilnį”.

Į tas M. Gaisau.skas (Viktoras), 
Yra ir daugiau įtartų tarnavi- c ~~ 
me žvalgyboj iš aktyviai suriš
tų su ta skloka.

prisišliet tenj kur mato dideles Norwood, Mass., Žinios! 
sklokas. Sklokininkai mėgsta| _____ _ t
p r i S i 1 e i S t ki ekvieną, kas ! Protesto Prakalbos pr.’eš Už-; 
remia jų keliamas sklokas, ne-

i rodo jokio atsargumo, žval
gyba siunčia į sklokininkų tarpą 
savo agentus, kad iš vienos pu-1

' sės gilint dezorganizaciją par-.

(Iš knygos “Lietuvos ,‘LKP, stovėjo ir žvalgybos ągen- 
žvalgyba”)

Labai puikią dirvą žvalgyba 
<^-anda savo darbui toj organiza
cijoj, kurioj žydi skloka. Nie
kais nebūna tiek plepėjimų, 
kiek sklokų metu. Sklokų me
tu kova eina ne principinė. Tuo
met jieškoma pas kitus visokių 
asmeninių ydų ir “prasižengi
mų,” tuomet apkalbami įvairūs' 
asmenys ir plačiai iššifruojami 
įvairūs partijos ir komjaunimo, 
darbininkai. Nors imam 1931 
m. sklokas Kauno komjaunime. 
►Smarkiai tas sklokas rėmė tūlas 
Bebėlis. Jis ir seniau, dar! 
1927-1928 m. užsiimdavo viso-j 
kiomis sklokomis ir, nepaisant į - . . ,perspėjimus, nuolat jas atkarto-1 ^atingai ^tingus sklokų reme- diemastj, 
davo Bebelis ir Oskaras kartu ! žlūrgt su ltarima* ’ I mS ,

i Dalyvaukime Protesto Mitinge į vantų, 
į Rugsėjo 9, LMD. svetainėje

i PITTSBURGH, PA. -Ame-' 
i rikos Lietuvių Darbininkų Li-j 
Iteratūros Draugijos <33 kuopa j 
ir Tarptautinis Darb. Apsigy-, 
nimas šaukia protesto mitin-i 
gą pėtnyčioj, rugsėjo 9, Lie-i 
tuvių Mokslo Draugijos sve-■

išmestais iš komunistų par
tijos, tame skaičiuj ir su troc- 
kistais, sudarė skloką Kauno or
ganizacijoj ; ta skloka vis aiš
kiau keitėsi į trockinę organi
zaciją, 1928 m. susirišo su troc kartais su ta skloka Lietuvos 
kištais Vokietijoj (per Sabolia- agentai ir kiti mūsų priešai, 
vičių), paturėjo ryšius su skloka kurie suinteresuoti buvo LKP 
Kauno kalėjime (per A-uo žmo- ardymu. Ir tikrai, greit paaiš- 
ną ir per kitus). Bet ypatin- į kėjo, kad tarp aktingų skloki-' Komunistų Partijos-koncer- 
gai daug žalos atnešė 1931 m.1 ninku ir jų vadų buvo ir visai tas su šokiais ir piknikas pa- 
skloka komjaunimui. Ji pade- svetimas mums elementas, išda-'vyko gerai. Rugpj. 20 d. įvyko 
jo iššifruot daug komjaunuolių, vikai ir net Lietuvos agentai, koncertėlis ir šokiai. Progra- 
(Padėjo žvalgybai susekt, kas k.a. Bek-Benis (tai amerik., moj dalyvavo: pianistas ita- 
priklauso prie Liet. Kom. J. S.) ; liko renegatų vėliaus policijos Jas, Izabelė Yarmalavičiutė

tai sklokai komjaunime fak- viršininku), Kalinas~Navuševi- j (lyriškas sopranas) labai ma- 
tinai vadovavo kaip žvalgyba, * <..................... " ’ ’ ' ”
taip ir 1927-1928 metų trockis-; lėnas (Lietuvos šnipas), J. Va
tų likučiai (Bebelis). | laitis (Lietuvos šnipas) ir dar

Kuo labiau aiškėjo Kauhe ’visa eilė įtariamų žmonių, 
sklokininkų veikimas komjau- ba štai 1924-1925 m. viena gru- 
nime, tuo labiau ir labiau jau- pė pradėjo ruošt Maskvoj 
tesi, kad už tos sklokos nuga- ją skloką. Greit paaiškėjo, 
ros stovi žvalgyba. Ir tikrai, jos dalyvis Kravecas 1922 m. 
jau 1931 m. mes turėjom da-i po arešto išdavė spaustuvę, o kai 
vinių, kad tą .skloką rėmė vie-' kurie kiti iš tos sklokos susidėjo 
nas komjaunuolis, Zakarauskas ■ su kontrevoliuciniu trockizmu. 
(jis jau išmestas iš komjauni- Ir aplamai emigracijoj, kur 
mo), kuris palaikė ryšius su sa
vo motina žvalgybininke, vėliau gerą dirvą savo darbui.

jis pats susirišo su žvalgy- ne Vienas buvo atsitikimas, ka
ba ir už savo provokacinius dar-' da del tų sklokų ir didelių ple- 
bus gavo šiltą vietą. Pagalios,' pėjimu, surištų su sklokomis, 

'^paaiškėjo, kad sįclokos priešą- areštuodavo mūsų draugus pa- 
~^kyj, jau nukreiptos į kovą prieš lėpėj (įvairiose valstybėse).

I lyj. Prasidės 7:30 vai. va- 
I kare. W

Šitas mitingas bus vienas iš ), I •
ka_ j svarbiausių. Jisai turės pasį- 

I sakyti prieš užpuolimą ant 
dienraščio “Vilnies” ir išnešti 
užuojautą tiėms, kurie dabar 
persekiojami. Kalbės d. J. 
Gasiunas, APLA. sekretorius, 
d. Martin, Tarptaut'nio Dar
bininkų 
rius ir 
Gynimo 
ninkas.

Kviečiami skaitlingai daly
vauti. Taipgi kiekvienas tu
rime kitus agituoti, kad daly-

i raštį. Draugai turėtų skubotai 
prie mitingų rengtis, j

Kaip žinia, teismas atidė
tas reikalaujant prokurui. Jis 
sako, kad dar nepilnai prisi- 

i ruošęs. Renka medžiagą sun
kiam baudimui. Visi redakto
riai ir direktoriai būsią taipgi

I

Ateityj į tai bus kreipta dides
nė atyda.

Abelnai šie parengimai rin
kimų kampanijai davė 
apie $30. Komunistų Partijos 

čius (susirišo su žvalgyba), Za-, Joniai sudainavo keletą daine-1 hu°Pe^ pi adės energingiau iriavu ivcicia ucuiic-' . . .• i n jTZ , .... ‘ z, . I tankiau rengti prakalbas antKubiliūnas (bari- , . ... .. .v. . . . 'gatvių rinkimų reikale. Dar-
bininkai, pamatę pagarsini-

■ mus, lankykite komunistų pra-
Į kalbas, balsuokite už komu-
i nistus.

areštuoti.
Mes turime stoti kaip vie

nas gynimui mūsų draugų, j 
Jeigu mes tylėsime, galime ti-j' 
kėtis skaudžių pasekmių. Ga
li puolikai pasmaugti dienraš
tį ir sunkiai nubausti draugus. 
Tiktai masinis spaudimas, tvir 
tas protesto balsas gali sulai
kyti puolikų rankas nuo “Vil
nies.”

Kompart. Liet. Biuras.

hais, šiaurėje nuo Mukdeno.
I f

' Mūšis buvo didelis. Japo-
i ' ; 1
i nai mano, kad tai bus tie
I •

; partizanai, kurie padegė 
Badau‘ Mukdeną.

iki galui linijos. Tada sekti 
iškabose nurodymus.

Girdėti 
programą, 
m ės, 1 
mingas.

Lietuvių Komitetas.

Pittsburgh© Valdininkak Slaps-;
: , tosi nuo Badaujančių 

; Darbininkų . >

PITTSBURGH, 
jautieji darbininkai, ypatingai, 
jų delegacijos, nuolatos lanko 
valdininkų raštines reikalauda
mi duonos.
juos susitikti, 
stosi.

Pastaruoju 
iš miesto ir pavieto namo per j 
tunelį, kurį turi įsitaisę, kad 
niekam nematant galėtų išeiti 
ir nesusitikti su badaujančiais 
darbininkais.
Darbininkai, tačiaus, vis dau

giau ir daugiau reikalauja iš i 
jų ūmos pagelbos. Darbinin
kai mato, kad kalbos apie grį
žimą gerų laikų yra visai tuš
čios. Badas vis daugiau ir 
daugiau darbininkų pasiekia.

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callow hi II 

Noble Streets 
Noble Street* 
Fairmount / 
Green 
Parrish 
Poplar

Gth 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & lx)mbard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin A Vin*

sime Politinius Kalinius
PITTSBURGH, Pa. — Rug

sėjo 5 (Labor Day) Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas ir 
Darbininkų Tarpt. Pagel- 
ba, bendrai su kitomis darbi
ninkų organizacijomis, rengia 
tarptautinį pikniką, Schutzen 
Parke, Millvale, Pa.

lių. Ignas 1 
tonas) irgi gražiai 'dainavo, j 
Solistams akompanavo d. B. j 
Šalinaitė iš Brooklyn©, N. Y.’ 
Komunistų Partijos vietinio', 
branduolio org. d. J. Luko pa-Į 
sakė tinkamą prakalbėlę rin- 

|kimų klausime. Draugės B.
Šalinaitės pasidarbavimu buvo 
sulošta vaizdelis, kurį šalinai
tė sumokino grupę L.L.R. Cho
ro narių. Vaizdelis be žo
džių, suloštas gerai, į publiką 
padarytas geras įspūdis; tai 
buvo naujas dalykas Norwoo- 
do darbininkiškoj scenoj. Po 
lošimui sudainuota trys masi- j 
nes revoljucinės 5 dainos. Tai 
Vis Šalinaitės sugabaus pasi
darbavimo vaisiai. B. šalinai
tė trumpu atsilankymu į Nor-.

I woodą atliko didelį pro
pagandinį darbą. Į 5 minutes 
Šalinaitė sumokino apie 200 į 

i publikos propagandinius šauk-

■ bai menki. Darbininkai už- 
; dirba nuo 2 iki 10 dol. Yra 
j ir tokių, kurie uždirba po 201 
'dol., bet tai,labai mažai. Ki-

Są-1 tos dirbtuvės stovi uždarytos 
arba dirba tik pusę laiko.

Abelnai kalbant, tai Lowel- smus, kad lapkričio 8-toj bal- 
patikti. Jyje darbininkų skurdas yra sūotų už “raudonuosius”, i 

Mat, jisai manė, kad tenai nū-Uabai didelis ir dar vis didina- Pageidautina, kad d. B. Ša-1 
! linaitė ir tankiau atvyktų mū- j

Apie Viską po Brskį

Čia sugrįžo iš Sovietų 
jungos caristas K. Belyda 
sas). Kaip tokiam, tai 
aišlcu, kad negalėjo ]

PIKNIKAS, DAINOS, ŠOKIAI, MUZIKA
RENGIA BENDRAI MONTELLO LIUOSYBĖS DAILĖS RATELIO> CHORAS IR 

STOUGHTON LYROS, CHORAS

! linaitė ir tankiau atvyktų 
Vietinis vienas kunigas č'a sų chorus pamokinti.

21 d. rugp. K. Partijos 
ko piknikas. Piknikas buvo 
neskaitlingas ir ne visai tin-1 
karnai sutvarkytas, nes prog-1 
rama buvo garsinta ir prade- į 
ta labai anksti, kas yra netin
kama. Kada lietuviai pradė
jo atvažiuoti, tai programa 
jau buvo užbaigta ir apie 
4-tą vai. po pietų pradėjo 
trokas vežti žmones atgal į 

i nėjusių žmonių. Tokiai kalbai-namus. Kadangi pas finus 
niekas negali tikėt, kuris bent tai įprasta, ir jie piknikui va- 

įvyko.

vykęs galės būti ponu, nieko1SL 
neveikti, o tik kitiems įsaky- i 
mus duoti. Bet tenai šį poną 1 pradėjo kalbėti į savo parapi-! 
pristatė prie darbo, tai jam jonus labai bjaurių nesąmonių.
nepatiko.
visaip niekina darbininkų 
domą šalį.

Tam caristui gelbsti dar
Tas, kuris niekad nebuvo tik-

<^ai susipratęs M. A. šitas as- įįjševiįai nušaus.

Todėl jisai dabar i Jisai sako, kad Sovietų Sa
vai- ’jungoj bolševikų valdžia pa- 

i statė darbininkų, kurie 
j nuolių sauja į saulę. Ir 

V1C" ’ pataikys, tai katalikai 
pasilikti be saulės, nes

iš ka- 
jei jie 
turės 
saulę

% « »B > i
< A •

muo tiek sujudošėjo, kad kok-| rpaj jau ro(jos, kad tokia kal
tu klausytis, kuomet jisai nie-.^ yra idiotų arba sudur- 
kus tauškia. Dar būtų nieko, 
jei jisai būtų pasiturintis žmo
gus, bet dabar jisai yra suvar- 
_ _ :___gęs darbininkas ir galą su ga-
lu kaip tik suduria.1 Kuomet, 
matai suvargusį darbininką 
ir verkiantį ant carų ir kapi-! 
talistų kapų, tai jo reikia pasi- i 
gailėti.

Bet tuo pačiu sykiu tokie as
menys negalėtų rasti- vietą A 
LDLD. 44 kuopoj. Carstams, 
čia nevieta. Reikia nuo jų ap
dalyti.

Darbai
Lowell Silk Mill dirbtuvė! 

dirba gerai. Vieni dirba die-' 
nomis, o kiti naktimis. Die-’ 
niniai dirba po 8 valandas iri 
45 min., o naktiniai po 12 va
landų.

Kiek padaro dieniniai, tai 
neteko sužinoti, bet naktiniai, 
tai padaro tik nuo 6 dol. iki 

p^Wol. j savaitę arba už 60 
valandų darbo.

Tokiu būdu darbininkai jau I 
negali gerai gyventi. Reikia 
pasakyti, kad reikia pusba
džiai gyventi už tą uždarbį.

' šiūšapės irgi dirba 
blogiausiai, bet uždarbiai

ne
la

turi proto. Bet veiki.au- dovavo. Tai taip ir

Inkvizicija
Keturių Aktu DrO/ma Su Dairiomis 

Kaina 50 c.
šitas veikalas labai gerai nušviečia da

bartinės Lietuvos darbininkų gyvenimą, 
kovas ir Smetonos valdžios inkvizicijas, 
kurias ji daro darbininkams. Šiuose kan
kinimuose policija ir' milicija bado dar
bininkų panages ylomis, degina elektra, 
muša šampolais, lankais varžo galvas ir 
kitokius kankinimus daro darbininkams, 
kurie kovoja prieš fašizmą.

“Inkvizicijoj” šie visi veikimai' Lietuvos 
valdžios yra gerai nušviesti. Tad šį vei
kalą reikia kiekvienam perskaityti. Ne 
tik vaidintojai, bet kiekvienas darbinin
kas turi “Inkviziciją” perskaityti. šį 
veikalą parašė draugas, kuris pats per
ėjo tas visas inkvizicijas.

“Inkviziciją” parašė d. Palanta. Išlei
do Meno Sąjunga. Kaina 50 c. Kurie 
draugai norite gauti veikalo platinimui 
arba sau, rašykite ir siųskite pinigus Me
no Sąjungos sekretoriui:

V. Bovinas, \
46 Ten Eyck Stt,

Brooklyn, N. Y.

V 
fe 
f

'Llisvej Choras, South Boston, Mass.

f
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Šis piknikas bus vienas iš didžiausių rengiamas Montellos apielinkėje. Prasidės tu šokiais subatos vakare 
nuo 8 iki 12 valandai. Nedėlioję įvyks piknikas su koncertu kurį išpildys atskirai chorai iš Lawrence, Haver
hill, Worcester, Hudson, So. Boston, Norwood, Stoughton ir Montello. Taipgi bus lošiama sportai. Nedėlioję 
kaip 12 valandą naktį prasidės vidurnačio šokiai kurie tęsis iki 4 valandai ryto. Panedėlyje (Labor bay) tu
rėkit progą išgirst smagų koncertą kurį išpildys Brockton Cosmopolitan Band kuris susideda iš 25 muzikantų. 
Koncertas prasidės kaip 3 valandą po piet ir tęsis iki 5 valandai. Po koncertui prasidės šokiai iki vėlumos 
nakties. Per visas tris dienai bus karnivalas. Muzika del šokių grieš amerikoniškai ir lietuviškai—šauni Bert 
Orris and His Musical -Reviewers orkestrą. , i- r
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A. Buiski. ■'* 1 Verte D. M. šolomskas

į VARPAMS GAUDŽIANT |
(Tąoa)

—Paprastai, mažiau dievuoti greitai pa
stebėjo, kad tai veršis, ir pradėjo juokus 
krėsti. Apsidairė ir maldininkai, ogi žiūri, 
kad ištikro veršis. Nuo to laiko mūsų so
džiaus vyrus ir vadina veršiais.

—Matai, kaip išeina, kad ir tu esi veršis. 
O mes vis skaitėme, kad esi kazokas, kaip 
prideda.

—Aš veršis? Tu kelmo šmote, kalbėk, 
kalbėk, bet žiūrėk, kad iš priešakio ir už
pakalio neišaugtų tau ragai../

—Nieko, mes nelabai to bijomės, pas mus 
Ustinovkoje labai paprastai, kas paskolina 
mums ragus, tam greitai skolą atiduoda
me... , ,

—Tyliau, juk ne jomarke randamės,— 
mhišė kazokų tarpan atamanas.—Juk “ste
buklingąją” pasitikti susirinkome, jūsų mo
tiną, taip ir kitaip,—koliojosi atamanas ne
švariais žodžiais. Paskui nutraukė linkui1 
bažnyčios.

—“Stebuklingąją i” Kiekvienas stebukla
dario apvaikšeiojimas mažai kuom ir ski
riasi nuo jomarko. Girtuokliavimas, muš
tynės ir žulikystė kaip vienur, taip ir kitur

! pasakyti atamanas, parodžius link sėdynės. 
‘ Bet visgi jis nenorėjo prisipažinti kunigui, 
kad viską daro ne pagal savo įsitikinimus, 
o pagal komandą Denikino, ir jis kalbėjo 
nesąmones, kad ne tiktai pas jį, bet pas 
visus iš prigimties jau yra kokis tai velniš
kas patraukimas prie religijos apeigų.

—Ar tikėsi, kunige, kada buvatr jaunas, 
net į minykus norėjau eiti? Štai kiek bu
vau religinis! O mano sesuo ir dabar yra 
dar mergina, nors jau turi 50 metų, ir ne 
del ko kito, bet del religinių įsitikinimų. 
Ji taip ir sako: nežinia, su kok
gali susirišti ant viso amžiaus, tai jau ge
riau mergauti ir dievą mylėti....

—Dievas tinkamus jau nuo mažens sau 
. pasiskiria,—kalbėjo kunigas, ant pilvo ran- 

štas taip

u niekšu

• * CVkO AkJ AX-1. A AWj

i kas susidėjęs,—: 
sako.

—Tas tiesa, kunige, kad “šver 
tas taip sako. Dievas bloguosius

I renka... m-u-m-m. O pagaliaus, 
j šta. Į pogrindį kur nors būtų 
kad taip šalto, ot tai būtų gerai.

—Ar zokoniško vyno?—nusiju 
gas.

—Štai, štai to paties. Na, ju’
; pamaldų ir apeigų reikalingas,— 
nėjo atamanas.

—O kodėl dabar negalima? Galima, juk 
atlaidai,—kalbėjo kunigas ir pamerkė savo 
pagelbininkui.—Pasakyk Akulinai, kad ji 
mums atneštu.

—Taip, tai bus nors kiek smagiau laukti, 
—džiaugėsi atamanas.

—Taip, dievas del žmogaus silpnumo ne
draudžia to ii* “šventame” rašte, i 
sai dievas gėrė,—vystė savo mint

—Geras dalykas tas “šventas 
kur tik nori—į kurią pusę tik tau 
Vis gali pasukti,—džiaugsminga:'

ir “šventas” ra

tas” raš- 
sau pasi- 
kaip kar- 
gerai, ir

oke kuni-

< jis prie 
dasikalbi-

Po Vyšniomis
Atamanas atėjo pas kunigą ir patraukė 

kvapą į save. Aplinkui kvietkų ir žaliumy- 
nų kvapsnys.

—Taip, kunige, “stebuklingoji” užtruko 
kelyje. Tiesa, ji ne traukinys, kuris regu
liariai apleidžia stotį ir laiku kitą pasiekia.

—Taip, prieteliau, didžiai “stebuklingo
ji” ir todėl visur pakelyje sutrukdymai,— 
dievobaimingai atsakė kunigas.—Argi maT 
žai kelyje yra nelaimingųjų ir laukiančių 
suraminimo?

—Et, koki čia jau pakelyje nelaimingi? atamanas.—Ot mūsų Denikino įstatymai, 
Bent dvidešimts verstų važiuok, ir tik vie- tai jau kas kita. Na, o kaip bus su dievo 

motina?
—Na, tai niekis, juk mes čion 

būsime gatavi, čionai sodne, pone 
dieriau. Kada ji pasirodys, tai mums pasa
kys, ir būsime savo vietoje,—suramino ku
nigas.

—Gerai, pas tave, kunige, visada yra ge
ra išeitis, gal jums gelbėja tas 
raštas, bet vis tiek reikia stebėt: 
rankas iš pasitenkinimo atamanas. — Ge
rai ir labai gerai bus jos laukti.

Kunigas įsigrūdo kryželį į kiše 
tus religinius drabužius numetė 
tos liepos nulinkusios šakos. Gi

/išnešti protesto rez oHučIj ai 
prieš tokį jų žingsnį. Viena 
rezoliucija nacionaliam ofisui, 
kita į distriktą, o trečia-spau
dai.

Šio lokalo nariai griežtai 
protestuoja prieš tokį bosų 
žingsnį. Su dabartinėmis al
gomis negalima pragyventi, o 
algas nukirtus, tai reikės vi
sai nustoti valgyti. Bet loka
lo viršininkai tuom nesirūpina. 
Jiems daugiau rūpi, tai ap
krauti narius assesmentais, iš 
kurių nariai neturi jokios nau
dos, bet daugumoj pasinaudo
ja mokesčiais, tai lokalo val
dyba. Kurie nariai pasenę ir 
bedarbiai, tai kai kuris kar
tais gauna nors keletą dolerių 
pašelpos. Tokiems tai turi vi
sokių nurodymų, kad “negali
ma.”

Bet 
lokalų 
rengti
sakantį prezentą 
tamsos apaštalų—kunigui. Pa
gal jų kalbą, sako, jau ilgus 
metus jis tarp mainierių būna, 
todėl reikia atjausti, nes jis 
už mainierius dirba ir juos vi
sur užstoja.

Man tai neteko niekada

va kur galima: keletas 
viršininkų nutarė su- 

bankietą ir papirkti at- 
vienam iš

matytr tą: ~ 
lėse.Jąm , mąinierių reika
lai nerūpi, jis’ yra viskuom 
perpildytas.

šis darbas, tai aišku, del ko 
daroma. Lokalų viršininkai 
nori pas tą Romos agentą di
desnį vardą gauti ir tuomi pa
čiu sykiu visi paūžti už pus
badžių mainierių pinigus. Tai 
del ko ruošiama tas bankietas. 
Tai, draugai darbininkai, ko
kia tvarka. Bet eiliniai na-i 
riai su tuom nesirūpina, 
laikas

i tokią 
kams
gą.

atbusti ir pažiūrėti į 
tvarką, kuri darbinin- 
neša nuostolius ir var-

1 kalų aptarti. Kurie dar nėra už.^ 
mokėję,/ duoklių, tai ateikite j susi- 
rihkirną' ictitie ’ galite užsmokėkite, 

įvyks’1 d. rugsėjy, pas'.di Vežiehę, 0, kurife nedirbate, uLsiregistrūokite
j64 '.Crary Ave., i Binghamton, N. Y. kąippi bedarbiai ir gausjte knygas
Pradžia {7:30 vai. Ivakare. • Draugės, veltui. Į G . I
sis susirinkimas bus svarbus. Yra Sekr. V. Mikaiopas.

BINGHAMTON,: Nr Y.
. ,LD$A 23rčios> kuoptos susirinkimas 
įvyks ’1 d. rugsėjo, pas ,di Vežjehę, C, yvni vv

i ir ■ gausite knygas

Sekr. V. Mikaiopas.
(207-208)atėjuki nauja knyga, kurią gaus i 

kiekviena narė, esanti gerame sto- j 
vyje. Tad kurios esate skolingos 
nors po vieną mėnesį, pasirūpinkite 
užsimokėti ir gausite knygą.' Taipgi 
nepamirškite ir naujų narių atsives
ti.

O. S. Girniene.
(207-208)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62-ros kuopos susirinkimas

vai. vakare, 376 Broadway.
Visi nariai dalyvaukite.

Komitetas.
t (207-208)

HARTFORD, CONN.
Pranešimkrf LDS 79 kp. naridrhs:
Narių sepąi pageidaujama narys

tes paliudijimai arba kaip insurance 
kompanija vadina ^Policy” jau pri
siųsta. Visi kuopos naria privalo 
ateiti ant susirinkimo ir atsiimti, 

! nes nariai būtinai tą paliūdijmą turi 
I turėti.
I LDS 79 kp. fsįisitfrikihta/!, įvyk^ 
i rugsėjo (Sept) 1 d., 7 Vai. vakare,

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97*-tos kuopos susirinkF 

mas įvyks 31 dieną rugpjūčio (Au
gust), 7-tą valandą vakare, .pas 
draugus Krutulius 72 Nesbit

Visi nariai laiku pribūkite ir nau
jų nariu atsiverkite.

Jau bus ketvirtadienį, rugsėjo 1 d. kaip 
8

Rep.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
■ »« .....r—-r--y-rr-- — "

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14-tos kuopos susirinkimas 
jvyks ketvirtadienį, 1-mą rugsėjo 
(Sept.), 1932, Darbininkų svetainėj, luoklte- 
7 vai. vakare. Visi nariai privalo ‘ 
dalyvauti susirinkime, nes yra daug 
svarbių • dalykų aptarti, ir bus nomi- 
navimas centro valdybos del 1933 
metų. Nariai, kurie dar nesate užsi
mokėję į draugiją, tai privalote užsi
mokėti. O jeigu negalite iš priežas
ties bedarbės užsimokėti, tai atei-

Laisves Choro svetainėje, 59 Park 
St. Visi nariai ateikite ir nesivė-

“Vilnies” klausime prakalbos bus 
rugs. 2 <1. 7:30 vai. vakare, 59 Park 
St. Kalbės “Laisvės” gaspadorius,, 
drg. P. Buknys. Visi būkit-

(207-208)

LOWELL, MASS.
ALDLD 44 kuopos susirinkimas

/(kite | susirinkimą ir praneškite. . j Įvyks nedėlioj 4 rugsėjo 1 vai. po 
Kuopos Sekr. | pietų, 338 Central St.' Visi dalyvau- 

(207-208) kite, nes turime daug svarbių rei-

E 
S

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis ‘ (su paveikslais)

“BALSAS”
»■ t

Duoda daug žinių iš Lietuvoj ; 
darbininkų ir kaimo biedmio-'

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr„ Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

1 C» ) -1 i i i.:, > . i ,-į. Į &
t Kas užsisako “Balsą,” tas , 

hiom pat remia Lietuvos dhr- 
bininkų spaudą k padeda 
kovai prieš . fašistu valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. ' Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė Pri-; 
: valo užsisakyt “Balsą.” $.

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams . . v . • $1.50 
šešiems mėnesiams . . .80 
Pavienio num. kaina . .05

■

Laisves naudai pikniką S
i

PHILADELPHIJOS APIELINKĖJE

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

i

DETROIT, MICH

If

!

PLYMOUTH, PA
AKRON, OHIO iš
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visuotinu
SLA Pil-

i

i

sės. Tad visi darbininkai tu
ri stoti į Komunistų Partijos 
eiles ir sykiu veikti.

Fordo Vergas.

įgaliota
Rezoliucijos Komisija:

B. P. Švelniene,
Peter Yurgelis, 
V. T. Neverauskas.

a-— f--------  ------------------------------ ------------------------ ----------- -r--,---------

Visi darbinin-lrą, o kita prieš Lietuvos Sme- SLA 198-ta kp. vienbalsiai 
išteisinimą Pildomos

mHMMI

nos dykumos, ne tiktai nėra žmonių, bet nei 
šuns nesutiksi.

—Dieviška galybė ir be vandens dyku
mose visus atgaivina,—priešinosi kunigas 
Paladijus.

—Taip, tai taip. O man rodosi, kad da
bar niekas nepaiso “stebuklingosios”, ir 
mūsų miestelyje, jeigu ne nagaika, jie nei
tų jos pasitikti. Tiek jau kazokai paiso 
“šventųjų”, kaipo savo kumelės uodegos.

—Del viešpaties dievo ir karštį ir šaltį 
perkęsti galima. Bet vieno negaliu supras
ti, ponas komandieriau, kodėl jūs taip nuo
širdžiai darbuojatės del pasitikimo “ste
buklingosios”,—toliaus klausinėjo kunigas, 
nes jis nujautė laišką, kurį gavo atamanas 
nuo Denikino.—Taip, dabar yra religinis 
apvaikšeiojimas,—tęsė toliaus' kunigas,—o 
jūs esate juk militaris žmogus. Supranta
ma, nuoširdumas linkui “šventųjų” ir dievo 
yra pagirtinas ir pas karininkus.

—Štai kur jūsų tie “šventieji”,—norėjo

les ir pat- 
į kunigas. 
” raštas, 
reikia1 jį 

kalbėjo

ai visada
.s koman-

“šventas” 
s,—tryne

nių, o ki- 
ant šako- 

Akulina 
jau prirengė po liepa viską: čionai buvo 

konjako, 
nų. t

keptas gaidys, degtinės, vyno, 
daržovių ir kitokių valgių ir gėrii

—Malonėkite, pone atamane, vynas ge
ras, pernykštis. Nuo prakeiktųjų 
paslėpiau. Na, ir šiaip taip iš 
kalbėjo Akulina.

(Bus daugiau)

bolševiku €- 
aikiau,—

E 
E

Nedėlioję, 4 Rugsėjo-Sept., 1932

HULM VILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHIL A.

nies” pikniką, tai negalėjo da- pražudė milžinišką! sumą 
lyvauti. Susirinkime padary- SLA pinigų, išduodama pas
tą gerų tarimų. kolą Užunariui-Deveniui, $25,-

Šiame susirinkime buvo pri- 000 ant mažos vertės namo, 
imta dvi rezoliucijos. Viena' ant kurio jau buvo paskola 
'prieš Amerikos valdžios tero- $12,000.

Iš Fordo Dirbtuvių ir Kiti 
Dalykai t

Viena Fordo dirbtuvė jau 
visai užsidarė.
kai paleista į gatves, šitai tonos valdžią. 1 'atmetė
dirbtuvė uždaryta 10 dieną! Rugpjūčio 20, 22 ir 23 die-.Tarybos virš minėtos paskolos 
rugpjūčio. Bosai liepė sugrįž-1 nomis darbininkai bedarbiai ir' reikale. 198-ta kp. reikalau
ti rugpjūčio 29 dieną. Bet'dirbanti saugojo bedarbį dar-'ja, kad Užunario-Devenio pa
vietinė kapitalistų spauda pa-|bininką, kad jį neišmestų iš skolos reikalas būtų atriaujin- 
skelbė, kad darbas prasidės' namų. Darbininkų susirinko ta^ ir svarstomas 38-tam sei- 
tik 6 dieną rugsėjo. japie net nuo 3,000 iki 5,000, me.

Tikrai nieko negalima žino-'tai ir policija bedrįso paliesti’ Taipgi 198-ta k». protestuo
ti. Gal darbininkai bus be' darbininko rakandus. Buvo ja prieš pamynimą 
darbo kokius metus laiko.1 sutraukta ir ugniagesiai. Vie- balsavimu išrinktos 
Teisybės negalima sugaudyti, inas šerifas gavo gerai apkul- domos Tarybos.
Bet visi darbininkai gerai ži-'ti. šitie darbininkų susirinki- > SLA 198-tos kp, 
no, kad jie nedirba, šiuo tar- mai parodė, kad darbininkai 
pu Detroite yra apie 100,000, organizuoti gali išsikovoti tei- 1 ’I 1 w «»• 4 rl 4 i 1 r- 4 t Sbedarbių.

Rugpjūčio 20 dieną čia at
važiavo Komunistų Partijos 
kandidatas į Jungtinių Valsti
jų vice-prezidentus, d. James! 
W. Fordas. Jį pasitiko apie' 
5,000 darbininkų. Paskiausj 
jo prakalbose dalyvavo apie 
7,000 darbininkų. Rugpjūčio 
21 dieną draugas Fordas kal
bėjo darbininkų kempėje. Bu
vo daug darbininkų ir Čia pri
sirinkę.

Rugpjūčio 19 dieną įvyko 
ALDLD. 52 kuopos susirinki
mas. Narių atsilankė nema
žai. Tik organizatorius ir se
kretorius buvo išvykę į “Vil-

' Protesto Rezoliucija Prieš 
SLA Seimo Didžiumos Delega

tų Netiesotumą
SLA 198-ta kp., išklausius 

delegatų raportus iš 37-to sei
mo nuveiktų darbų ir apkal
bėjus netvarkią seimo eigą, 
vienbalsiai nutarė išnešti pro
testo rezoliuciją prieš išteisini
mą Pildomos Tarybos, kuri
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Aido Choro Merginų Sekstetas, Brooklyn, N. Y.

Sietyno Choras iš Newark, N. J., Yra Pakviestas Dainuoti šiame Piknike
Dainuos Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Vadovaujamas B. šalinaitės, ir Philadelphijos Lyros 
Choras, vadovaujamas J. Jurčikonio. Taipgi dainuos pagarsėjęs Brooklyn© Merginų Sekstetas.

: GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

KAROLIS POŽĖLA risis su TONY LACK Y; JONAS BAGOČIUS risis Su DANY WINERS;
JACK BROWN kumščiuosis su GEO. JANSON. ‘ '

Pradžia 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Nakties.

Visa program A atsibus ant specialiai pastatytos platformos, taip kad visi galėtų matyti 
programos dalyvius ir kad turėtų pasitenkinimo. Svečių patogumui bus pastatyta keletas 
vežimų, kurie nuo gatvekarių vežš publiką į pikniką. Tie vežimai eis kas 15 minučių.1174 Lokalo Susirinkimo

Šiame susirinkime, tarp vi
sų kitu reikalų, buvo pakelta 
ir šis rabdi svarbus klausimas, 
tai yra, algų kirtimo klausi
mas, kurį jau senai kompani
jos su unijos virširlinkais dis- 
kusuoja, kad numažinti algas 
dar labiau. Mano kirsti 20 
centų nuo dolerio. Tai nois 
prięš» lokal viršininkų norą, 

didžiuma balsų buvo nutarta jį

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

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie 
mylę ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokit keliu No. 513 apie 
pusantros mylios. Galima važiuoti ir zRoosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue 
Ave., po dešinei į kelią JSTo- 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.
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Už $75 Išplėšimą 
* $100,000 Parankos

; plėšikus, kurie buvo atėję iš
plėšt pinigus iš jos tėvo sal-

^Ridgewoode tapo

PHILADELPHIA, PA

ves

traukte 
mesmu Išnaudotojus BOS,

W “l&T'gloETT.' Milvldas, 944 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21 st 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th

•z 1 IZ > W ...... .

Daug žmonių nori važiuoti Komunistų Partija ir . . .
r _„------- -----  ..... hnsak' Jiesiai ' i....“Laisvi” ' Dr I” • •• • * - ------ ■ ! dotojai nukapojo kietos ang-

dainių ir cigarų krautuvės, 26, SUf ■■■$0ęilSftVllII31 . i bes mamici-.ams 20 nuoš. algų.
Macombs Place. Jie pareika-.^lesfb. ..hLA. 

areštuoti} lavo atiduot jiems pinigus iš ■ RICHMONDOn T4nai nfąiąqifa ir siąš LWTs^ant "šSJtaSciųVvietų : BĮGHMUiND,

'Išn&y

Valdyba 1932 Metlains , 
LOWELL. MASS. 

įPjrmininkas A. Palubinskas, 
J’.i Belle Grove, Box 108, 
i yv ..... ,D.rp.cut, Mass.

Stanley Poskonko, John Chor- j redžisterio. Jinai atsisakė ir. 
manski ir Stephan Chormans- užpuolė juos mušt, kuom pa-j 
ki ir po $100,000 kaucijos lai- puolė. Sučiupo ją plėšikai ir 

bet 
Tuo tarpu' 

i tyčia ar netyčia buvo iššau-' 
tas vieno 

I kuris 
I čiaus 
| bėgo,

jPirminin. pagelb. J. Daugirda, 
Į s ' 29 * Whipple St.,

I UMW.‘unijos 1174 lokalas sa-/ v r
Šio- vo susirinkime— pasisakė prieš f

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPU 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYS 

LINDEN, N. J.
VALDYBA 1932 METAMS

Į wnipptu ®l., I Pirm. R. TratuRs,
'. r t . Lowelfc Mass. ’ / i ‘ 201 W. i6th

(Finansų raštininkas, .A;' ąatkaitskfes, j Pirm. Pn geibi n inkus G. JCardauekas, 
cuuo VUOLIO cinu u .».vvm . , . . , . f 1 yine §t.,. Lowell, Mass. J Prot. Rašt. K. Striupaitis,
TteŠ9tMuVtui&’e^il-5Itkoiiij iLy>dJe yalstųf>jl jau paueta Komu-, tas sąlygas ir pnerne re&blmci- jProtok. raSĮptotaš. V• .MPtąįopas, , F.n Andru„,lti, 19 ““

Q+A nistų-Partija oficialiai ant bal-; ją reikalaujant, kad UMW. jpo- TS Ma?s‘!......■ J.., t w. ,i«i»gos -RKuhtf^'6^8 .StD niątų-P^rtija oficialiai ant bal- .ją reikalaujant, kad UMW.po-
St •Bušai ■ s^viPU hsto. ■ Pteikalaująmąs I nai skelbtų streiką.'

nšefe-;fygia«2 Vi,i; dietiostfek'^^? ; P^ų suyinktas ir noma/paPdavingi ■VM®.-; upū 
i k^^^InėtųA vfctą? Katofe# įteiktas-valstubs įstaigon^ jos vadai yra uz aW kąpojj- 
ri^š'-*’iiŽOiol<S^-’itik M0; centų'.r' " • ' ' —'~~ ' r'
a$)i’<fftjRfesC:rBūsai stdvės''.pikni- 
k § .T < 
‘‘'Eais'vė^^^ntk®'^ KorhWoB tų Partijos kandidatus ant bal 

zg^!rsThaihū^^kelrod^iu.v>Važiuo^:sąvimo - bu'simuosė 1 ‘ "1 ” ' 
janti ankšeikii,’ p'rfbūkft .ir geimuose rinkimuose, 
riau užsiregistruokit1 pas J. 
Gružauską, 1331 S’o! 2nd St.: 
ir Lidėika, 1126 North St.

r.. • IPTanėškit ir iš kitų 'miesto da- 
BROOKLYN. Turns su-F]^ j<ur norj ]įetu'viAi bu- 

gautiems plėšikams pnsipazi- sa(s VažiuOti, tell bus pJsiusta 
LDSA l-mos Kp. Darbuotė 1"^. “no, kas padarė 30 b.usas. . •.

r 'apiplėšimų New Yorke, Broo-. (207-9)
j klyne ir Westchester paviete.;_________ ,

. . Viename atsitikime jie buvo j ■ . ..... ę ? - •. • .r ...'-I

Bedarbiai Ruošiasi

komi teismui už išplėšimą $75 noręj.0 už kišt jai burną, 
iš delikatessų krautuvės,1 mergaitė spardėsi. Tuo

- Reikalaujamas I nai skelbtų streiką. ’ Kaip ŽL'

137-03 Hillside Ave.

Baudžia Bedarbius.
Pedliorius

plėšiko revolveris 
ir sužeidė Dorothy. Ta- 
plėšikai išsigando ir pa- 
susėdę j savo automobi-

CLEVELAND,’ OHIO.—Da-
‘ ■a^fiV°totepomos kliūtys padėti Komunis- Drailgijl! Adręsai; ^ŽOS'.\ ' 

lSfVn^h*Y!l'V> *te'n rfkTftlYI nv Fm ••’DnvGi’no Ir trnrirrl q+ na anl kol 'I rri ♦ /w « n *

j Turi ^Laisvę’ už Organą
• t . i * r ; ' -rc • t. . • \

NEW YORK.—Už pardavi
nėjimą vaisių ir 1

> daiktų be “laisrtių” tapo nu- 
bausti $1 iki $3 dvidešimt vie
nas bedarbis.

kitų maisto 30 Apiplėšimų

' pfežideiitL j 
Ohio vals- į 

iijo.s ponai reikalavo surinkti i 
2Q,000 parašų. z Kčiįiiųnistų | 
P^lįįij^ gurink o .XUOoOJr jn;i-1 
d,ąYę, , tąi .tądą ^ąskųįinėje va-i 
lanjoje paręiškė, kad 
jiems, reikia ne 20,000,, o 35,- 
000 „parašų. Komunistų Par
tija pasileido darban ir jau!

VIENYBK8 DRAUGYSTĖ
* MONTELLO, Alavų.

ValiTyba 1931 metam:
W. Geluvcvičia, 51 Glendale St. 
paęglb. A. Sauka, t'-r-- ■;

$įos kuopos narės yra nu-1 
sitarusios eiti rinkti p" 
pakasus uždėjimui Kona 
Partijos ant rinkimų baldt<£ j 
Kiekvieną pirmadienį su^irėn-j ■ 
ka‘ grupelė draugių ir ' diįbh 
šį taip svarbų darbą. Peikti- MIRTYS\ 
na, kad daugiau narių neda-(' 
lyvauja šiame darbe., Ateiki-;. - 
te, draugės!1 ’ '' ■' Agota Pocius, 20 metų, 67

 i'Ten . Ęyck, St., mirė rugpjūčio
Šį trečiadienį įvyks .šųsirin-. d. St. Catherine ligoninėje; 

kimas korespondenčių grupes' pašarvota Bieliausko įstaigoj; 
šios kuopos. Mes esame pasi-jbus palaidota rugpjūčio ŠI ,d. 
ryžę išsilavinti (JįdeT^gfų.P$. kapinėse,
gerų darbininkių korėspo.i)- , . ,-------
denčių. Drauges, ąp'siėmųsios- .

„v - *'-x-nju '“Ba^y^”’ tų, f1230 Dekalb Ave

LA’IDOTUVeŠ

Stajiislovas Sudeikis, 39 me- 
:., mirė 

y^yękoff ’Heights Ligoninėj, 
rugpjūčio 26 d.; pašarvotas 

Mūsų vajus dar neina ga-'Bieliausko įstaigoj; bus palai- 
na sparčiai: Draugės, pasis-j dotas Thgpjūčio 31 d. Kalvari- 
kyrėm ketvirtadienio vakarus įjos kapinėse.
vajaus darbams, tad ir pildy-1 ----------

£ kime savo tarima. Sueikime 
visos į “Laisvės” ofisą, 7 vai.

Narė.

šį darbą, ateikite į 
ofisą 7 vai. vakare.

Drąsi Mergaitė
NEW YORK. — Dorothy 

Gottlieb, 16 metų mergaitė, 
parodė didelę drąsą prieš du

'vėl turi 5,000 parąšu, bet dar, 
į 3,000 stoka, todėl visų" Ohio] 
[valstijos draugų pareiga 
tiš’ energingai darban!

Prie ‘Kovos _____
s ■■’A ‘|ji Į

! Mąįnieriaj Reikalauja 
Teisiu Pikietuoti

Rugsėjo 10-tą diena yrą 
(bedarbių kovos diena už 
ūmią pašalpą. Tą dieną po 
visas Jungtines Valstijas 
buS' laikomi bedarbių SŪsi- 'nių. Mainierių Komitetas

Jonas Dahl, 29 metų, mirė 
rugpjūčio 28 d. Kings Co. Li
goninėj ; pašarvotas Bieliaus-1 
ko> įstaigoj; bus palaidotas 
yugpjūčio 31 d. Lutheran ka
pinėse. /■ . .

Laidojimo apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

SPRINGFIELD, 111. —

I Pirm.
Pirm. ... . ........

256 Antes Ėt.
. _, I Nutarimų ražt. j,. Stripinis. bilk I 49 Sawtelle Avė.

! 'Turto rašt. K. Venslau*ki», 
' 12 ;Andover St.

Ligonių : rašt. : M. Jazukavičia, 
153 Anten St.

Iždininkas. M. Miškinis, 
9 Burton St.

Iždo globėjai: P. Krušas, 
. B. Zdanavičia, 11, Glendale St 
. viSftC'Bfi W<?bfjt$r ;'St." 
Maršalka A. Barkauskai. 
102 Huntington St. 
Visi Montell. Mass.

e I f* " ' '

141 Sawtelle Ave, 
J. 1

mes-1

St., 
St?

at, 

st..

Wood Ave.
Iždininkas S? Phulenka,

500 Lawrence St., Lowell, ’Mass.-i • .
•Kasos glonėjai: J M. j^’ftarirten® 5

42 lyler St., LoVčeĮĮ, I^ąss.js \
ir A. Raudeliunas, j ir W. Biliuts,

x n Lowelk --MfcSSU.Maršalka K. Meškauskas.
iMąrsaŲca M. Uzdavnns, - • 1- • 1
:’<‘H 4 Corbet Place,1 Lowell, j "Visi iš Linden. N^J.

• •Drąug'ystės mėnesiniai susirinki- ‘7‘:30 vaI.
mąi ątsibųna kas antras nedeldienis numeriu 1601 Wood Avę., Linden Hali. Un-
knėkvlenė''mėnesio; 2 ‘vai. po pietų, den. N. J.
i9<jŲnion -St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas .
J. M. Kai^onad.

I Iždininkas J. Užkurėnas, 
1601 s.

E. 19th St.

E. 17th St.

19

13

1802 S. Wood Ave.

Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir- 
ą aeredą mėnesio, 7:3O vai. Vakure, po

jyiotęrų

ID. L- K. VYTAUTO DR A UGYSTfiŠ | Pašelpinč Draugystė Birutė 
JBAXQNNE, NL J., VALDYBA .i r'T : ^lŲNTĖLLO? MASS.
- • 1931 METAMS: . , ) , r . . .. . .

• ’ • ’ VALDYBOS ADRESAI:
Pirm. E. Benfblienė, :16 Bunker Avė.

_ Vfee-pirm.' O. TurskifenČ. 79 Vine 8t.
• Pj-oU j^ašt. -T. . Zizęh, 673 . N. Main St.

■" . T FiA.' Rafft. K.’ Cereškietiė, 87 ' Battle St.
Ižd M...KlimaviZie»6i-J81 CĮarence St. 

I '' “ Kasos Globėjas:
I V. Baronienė, 9 <Broad St;
| M. Duobienė. 221- Ames St.
i V, -Bartkienė, 29 Intervale St. '“f Ames St.

Višniauskienė, 9 W. 15th 1 ~ Visos'^gyv’cna Monteno!' Mass.

Pirm. A. Bočis, 6.8 W. lO^h St.
Pihni' pagelb. M. Panelis, 175 W

24th St. J •:
Prot. Rašt. P. Janjunas, 1?8
/49th St.~ ..... 1
Ėjn. Rast. A. Lukąitis, 591 Ave. A
Kasierius F. Lukąitis, 352 Avė. C

b»> Mokėsit globėjai: J. Laurinaitis, 348 Įsim.nP.kX. ’m

. DETROIT; MICH.
• I. ' ■ .

i Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
; Keistučio Draugystes' valdybos antrA- 
I šai 11/32 metų. •
, Pirminiu. M. Birsenas, 6388 Sparta 
! Avenue, Detroit, Mich.
■ Vice-pirm. Vincas Palkauckas,
Į Ogden A ve. , 

Eili-; Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 
•; Mackenzie Ave. jau ;

'A ve., M"

1HQIIISI .L... __ ... .—

Sovietų Kaukazo Šaltinių
. . -i , *■ f A « • *•,*».

nimiiaii iiiQiiioiiiaiiiQinaiiioiiis iioiiioiitasiioiiii

4925 -
7148 * 
'1 

: J. Račiūnas, 6821 į 
Dayton Ave., Eva Vegelięnė, 7715. 
Day ton A. ve.

Iželiu. Antanas Vegelh, 7715 Dayton j 
Avg i . i.

į Mackenzie h.ve. .•••,*
. , ... - - - ....... - 'Turtų rašt. A. Jekstis, J4G2 June- ,

rinkimai ir demonstracijos, trečią kartą pribuvo pas.gu-! tion Avė. < Į
...................... ” ... ~ . .. . ........... ’[..‘Kasos .Globėjai:reikalaujant pagelbos. Vi-, bernatorhj Su feikalavirhu,' kad 

sur Bedarbių Tarybos daro jis atšauktų budeliškus, šerį- 
nrisippncrimns Tipfiiviu dnr-.H'S ir ra/baininkus, kurie su- 
L ■ — ; -i

bįninkų organizacijoj priva
lo padaryti nutarimus, 
šiose demonstracijose i visi 
nariai dalyvautų masiniai.
Bėdąrbių skaičius vis auga, 

• * » • _ 1 •» 4 1 ? C a ' ‘ f* ' -a

prisirengimus. Lietuvių dar-.11'8 -- -....................... ----- ---
! šaudė mainierius ant Franklin 

'I kad pavieto rubežiaus. Bet kiek
vienu kartu gubernatorius Em
erson suranda reikalą 
jiors išvykti ir jo neranda

■■ •«4.: . • - v.-- iv. - • i r- mi’e.0 ateinančią žiemą meą bu- ( < • 
Sime baisiausioje padėtyje,. --------------- —
tog paaštrinkime dabar D Darbininkai 
kovas. . ; :

- - - - - - - - - - - - - - - Laimėjo Kovą

kur
na-

LIETUVOS ’SŪNŲ IR DUKTERŲ .
DRAUGYSTES, HARTFORD, CONN 1 '. j »i

Valdyba 1932 Metams /
Pirm. A. Griškevičius, 136S Broad St.
Vicc-pirm. P. Krikščius, 33 .Hamilton St. Į
Ptot. Rašt. J. Kpziauskas, 481 Hudson St. i

Ave.

Anglijoj Streikas Plečiasi
MANCHESTER. — !

neralis streikas tarpe audė- ^policija dėjo pastangas 
jų ir kitų darbininkų ir dar- įnešti bedarbio

I'’in. Rašt.' J. Pilkauskas 7 Seymour 
W. Hantfbrd, • Conn.

Iždininkas A. Klimas,. 3G Russel St. 
IŽDO GLOBĖJAI

J. Vasiliauskas,' 70 Ward 'Pi., 
M. Naktinis,. 42 Putnam St. 
Maršalka .T. Giraitis, 174 Ashley1 
Organo prižiūrėtojas M. Seliokas, 

31 Amity
Susirinkimai ' atsibūna kas antrą ketvirta-

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

šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaino vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina- 40 centų už kvor- 
tinę boriką

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

jėgoLt Kaina 15 centų už puskvortį.

i

st.

st.'
DETROIT. — Per dešimts f

dienų ėjo kova del J. MitchelL dion« k’^Cpo minesio. ^aisvės choro svo- 
, v i J ■ G ’ I tainėjc, 59 Park St., pradžia 7:30 vai. va- •
Ge- šeimynos; namų savininkas su ] kare. ' ' ' '

kadi 
mo-jų ir kitų darbininkų ir dar- uumwiu n.j- teisybės mylėtojų/vyrų

bininkiu drabužių pramonė-! teri ir šešis vaikučius ant gat-D ‘ moterų ’bRAuūYSTĖ, 
je plečiasi. IŠ 150,000 audė-lv^ 0 darbininkai gynė. Per- 
ju jau streikuoja 125,000. I elta savaitę prieš darbininkus 
Kitu saku darbininkai smar- buvo Plukta 300 raitos, p&- U v
kiai dedasi prie streiko.1 

flCmOldl ; j Streikieriai k oyoja su;strei-; kas puolimas. ..... ................................... -
________ 1 klauziais ir policija. Anglį- I ga]vu skaldymo, areštų ir te-|Brot. sekr. J. Julius, 48th Sr. & 6th 

Visiems vykstantiems į pik-.ninkai, būkite parke tarp 9 ir1 jos#karalius Jurgis susirūpi- -C- *, A _• .G ! Avė.. Moline, m.
niką pranešam, kad nesivežtu-! 10 vai. ryte, nes svečiai iš New 110 stieiku ii kieipiasi pas 

. I VnrVn ir kiti! knlnnihi npi npsi- “laboHstus”,
1I1CL utį UrtUK u/.nanuoių, nvo jU ' _T. i > n w i ,
naaaminqirn įvairiu bei skaniu jusim, kaip greit atvažiuos. Vi- nors darytų. Suprantama, diskas šelpimą teikiantis komi- 
Bus užtektinai pieniškų valgių si simpatikai, remianti “Lais-: tie gaivalai kiekvienoje ko- tetas.

Dar Phi laisvės Pikniko

mėt perdaug užkandžių, nes jų'Yorko ir kit« koloni« nei nesi

IR

Per MOLINE. ILL. ‘
Valdyba 1931 Metam:

buvo pašaukta 300 vaitos, Pes-jP1j?Jė 325 4111 Ave,> Mo’
čios ir ant motorinių dviračių ■ pifm.’pagelb. A. Matusėvičia, 1003—j 
policijos ir padarytas brutališ-: 2^ Jį101111®’',111,1 iąr91 • J 1 ■ ’ ■" - . J i Fin. seki. B. Daucenskas, .1552—lOt.bBet nepaisanti Avė.. E.'Molinė', III.'•'* ’i“'"

rorizavimo, darbininkai laikė- 
_ si tvirtai ir privertė, kad tai

“laboristus”, kad jie ką šeimynai už butą apmokės val-

. Tai ne 
vę”, būkit anksčiau ir pagelbė-! voje išstoja prieš darbinin- valdžios malonė, 
kit piknike šį tą dirbt.

Komisija.

su geromis maslionkomis ir 
įvairios mėsos užkandžių, žmo
nės labai įpratę atsivežti savo] 
užkandžius ir jais netik save j 
maitina, bet ir “frentams” ten
ka, o tas labai nuskriaudžia 
“Laisvės” pikniko pelną. Tai 
yra vienas metinis parengimas 
ir visi privalom jį paremti. Ne
įsižeiskit, draugai įei draugės, 
bet taip yra. Gi šiuo laiku mes ir 
turėsime gero maišto visiems. • „ , ‘V1 . 1' J*b 1 x.'"“7r 77

Tik ką gavom pranešimą nuo Choro “Saulgs Užtemimo (Ec--.mimas o vietomis tik dall- 
ristiko Požėlos, kad jis randasi lipse) Party”, kuri atsibus se-, nas.Laiką negalim pilnai pa- 
gerame sveikatos stovyj ir pri-' . . rlllrniaxio o. 1932 ^uotlI -T Retose
sirengęs ristis su sunkaus svo-;7'°3^ ,ugPJucl° 3l> 1%-[bus skirtingu laiku Vienok,
rio ristiku Lasky. Garsinamos Olympia Parke, Worcester, ] pradžia, kada pasieks Jllng- 
programos dalyviai visi bus ir Mass., kaip 7:30 vai. vakare, 
išpildys vieną iš geriausių jaus-

Worcester, Mass

j kuS, ypatingai jų vadai.
i--------------------------

‘Šiandien Bus Saulės 
Užtemimas

Iždininkas M. Jonaitis', 215—17th
’ Avė., E. Moline, Ill.
Iždo glpbeja3s..J. R. Julius, 48th S1

& 5th Avė., Molinei III.
Maršalka J. Kailis', 2435—83rd St 

Moline. III
GARDNER, MASS

A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba 
Organizatorius, M. Šleiva, 

80 Lennan St.
Iždininkas B. Bartulis, ' *■ 

6Crawford

, ,. i . O. Box
į Protokolų raštininkas, S. Ilssimsviėius,

.140 Mechanic

Kapitalistines
o darbininkų

'sunkių kovų po vadovyste Be-
; darbių Tarybos vaisiai. Dar-, 6(
■ bininkai privertė išnaudotojus iFinan8i> raštininkas, a. siekis.

tą padaryti

; Šiandien, trečiadienį, rug-i 
i pjūčio 31-mą dieną, bus ma-| 

Proletarinės dailės mėgėjai j tomas saulės užtemimas j 
iJungt. Valst. ir Kanadoje, 

rėmėjai, dalyvaukite Air o (yįeįomįs jįs bus pilnas ūžte- j.

“Eclipse” Parengimas

tines Valstijas yra biskį po 
2 vai. po pietų, pagal East-

mų patenkinimo programa, ku-’Tai Paskutl"‘s v.dmt.avartinis ėrn Standard laiką ir pabai- 
Parke. P° 4 vai. Nesibijokite,parengimas Olympia

Bus skanių valgių ir gera mu-
___ _______ Choro jauni-

rią negalima būt pamatyti nei 
už 3 dol. įžangos teatruose. Vi
sokių srovių žmonės rengiasi į zjĮ.a šokiams, 
pikniką. Jaunuoliai rengiasi mas rengiasi sudainuoti porą j 
netik lietuvių, bet ir svetimtau- į naujų darbininkiškų dainų at-

silankiusiai publikai, 
atsilankymas parems 
ninkiška chorą.

Visi Aido choristai, 
mirškite skaitlingai dalyvauti 

. choro susirinkime, rugsėjo
Ye .a1 ,Vemat°, kas j? rengia, (Sept.) 2. Turime apkalbėti 
tą pikniką, jie važiuoja pama- operetės “Alkio” perstatymą 
tyti Požėlos ristynes. Parke i pabaigoje šių metų. Taip pat 
bus puiki platforma, augštai pa- rengimąsi prie meno vajaus, 
kelta, tai visi galės žiūrėti į tas j kuris prasidės rugsėjo mėnesį

Visi “Laisvės” pikniko darbi-} Aido Korespondentas, 
n.,............. ................'....................

Vytauto Parke bus tiek svie
to, kad nustebins visus pikni
kus. Visi sako: dar nemačiau 
lietuvių Čampioną Požėlą, tai

,i. Nesibijokite, 
tai natūralūs gamtos apsi- 

!" reiškimas; jokio “dįęvo ste- 
I būklė” tame nėra. Saulės 
sviesą uždengia mėnulis, at- 

h-lcn sistodamas tarpe saulės ir 
darbi- žemės.

nepa- Ijlaųja $54Q,OM,0,0,0 
Karo Paskola

LONDON. — Anglijos 
imperialistinė valdžia pla- • 
nupją grgįtąi ųžįyąųlfti nąii-1 
ją karo ^paskolą ant $540,0.0-1

1 1' J'S j t 'A •>.

st.
4.

St.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
1 Gauti Sekančiose Vietose:

K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ
Union Avė. , . kampas Scholes Street.

P. MARGIUKAS, RESTAURACIJA
417 Lorimer Street, Kampas Ten Eyck St

•62

GINKUS PĄLĄCE CONFECTIONERY STORE 
495 Grand Street, • kampas Union Avė.

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

IIIOIIIQtllOllIQIIIOIIISIIISIIIQIII ĮIIQIįĮOIIĮaiĮĮQIIIQIIIQtllQIIIOUIOIIIOIIiririQIII

lir’daug tiitu svarbiu reikalu " 7? Ii MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE
|ir daug k!tų svarbių reikalų. Moo, mokant po 4‘ ir pusę‘Stagg Street, Brooklyn, N. Y.'

”-1 ^Mpondanta^ lAuosimcių; Paskola bus už-|- A. If. Bal.cjiu^s, Savininkas Tel., Stagg 2-5938uošimčių; 'Paškbla bus už-jj1

JUOZAS KAVALIAUSKAS. _____ , _____ . - . v ‘ ' '■* r

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausi^s ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau'kreiptis prie 
tff&nęš* sekančiu antrašu .*

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.• 3, . r. <r v , . . * , 

Telefonai: Bell—Oregon K136 .
Keystone-—Main 1417 ’’

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mėžlažamės, tjflp pat 
Plaučių, ir • PlauČinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi-

■ mokėjimo pateįikinančiai susirokuotj. Gydyme 
naudojama K-Spind.uliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavifriai.

Vėllui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZI NS 110 EAST !6th ST. ji. I.
Kasdien—9 A. AI. iki 8 P, M.
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P. M.Nedėliom—9 A. M. iki 4 P.

' ‘Kalba Lietuviškai 
Įsikūręs 25 Metai

lj»W>l I II
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Puslapis šeštas LAISVI Trečiad., Rugpjūčio 31,1932

VIETINES ŽINIOS Bedarbių Komitetų

Sumušė Greitumo Rekordus

tūks-

idant pa- jam,—tu sergi svetima liga, nesi; kovon stojo net bedarbių

p./~AV.V.VAVASV,V..,.V

Į

i

INC

156 sei
(203-209)

įdomus Išvažiavimas

k .i -I t ♦

dieną
esate 

vienos

TEL. STAGG 
2*5043

biurą, 
nors 

sten- 
kelia v

J. Kairys, Sekr. 
62-74 Fresh Pond' Road, 

Brooklyn, N. Y.

KJOOt V MJt O O MM V KM V O O MJOOC fUt
rVrfVrfV kV rfVrtoOi rfV (OoOoOt A A rara rV rk

NOTARY
PUBLIC

NEW YORK.—Pirmadieni

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

Tel. Evergreen 6-4614
< Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

PARDAVIMAI
BIZNIAMS IR ŠEIMYNOMS

Galime pristatyti jums į biznio vie
tas: grosemesj restauracijas, vaisių 
krautuves arba šeimynoms tiesiai į 

'namus puikiausių iš savo sodno nu
skintų visokios rūšies obuolių, už la- 

Taip pat ir vyn- 
IŠ- ! uogitj turime pakankamai. Obuoliai 

į tinkamai sutaiti ir pristatomi visiš
kai sveiki ,be jokio sugadinimo, šei- 

. v . . . _ , , . imynoms tinkami laikyti kad ir per
pues ateivybes agentus, kurie ’vjSą žiemą. Obuolių vardai: Ma- 
dažniausiai net be jokio lega- kintash, Cortland, Red DiĮisz, Fall 
liškumo stengiasi įsiskverbti pippins, R. Island Greenings, North] • 1 '.I 1 . 36 • XX T ac<4-avm člrnovim r« TJ o 1 f XX 7 zxl 4* -r '

MATHEW P. BALLAS
<BI E L A U SKAS) 
GRABORIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRANO ST. BROOKLYN. N. Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TŪRIM ČRIVAT1ŠKĄ. 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į, LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS 'KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGER1AUSIA1 PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTĮ. MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

tuvių Darbininkų Susivieniji- 
' mo.

ties ant matraco, kokią gaus 
nuo Bagočiaus ateinantį ne
dėldienį.

Daugelis iš jaunimo ypač 
interesuojasi kumštynėmis; tai
ir šie patenkins savo sporto ira- 
jausmus, matydami, kaipisavo komitetų ir direktorių su- 

I “Laisvės” piknike boksuosis sirinkimą. Svarstys, ar žūt jų 
Jack Brown su Geo. Jansonu, j gazietai ar būt.

—Klausyk, broli,—tariau aš

JONAS STOkES
Fotografas r

ftiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
? o numeriu 

12 Marion St., 
kam?. Broad* 
way, Chauncey 
Street stoti* 
Brooklyn, N. Y., 

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta? 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 

, puikiausiai.

PATAISYMAS
Skelbiant vardus draugų,

kurie masiniame mitinge delei 
“Vilnies” galbėjimo aukojo,

išspausdinta, kad Jeronimas 
Povilčiūnas davė 25 centus, o 

kad Butkui su Pruseika pri-'vaikai; užtat policija ir arės- ■čj° būt o0 cent-, 
trūksta pinigu girtuokliauti ir tavo du vaiku. !_ .

c I | (Daugiau Vietos žmliį 5 pusi.)
[ Bet mitingas vistiek nebuvo i____ ______________________
I pakrikdytas. Susirinkusieji nu- OTTOrr tATTYTA/T a 1 
tarė visi dalyvauti didžiausioj SUSIRINKIMAI 
visamiestinėj demonstracijoj- 
maršavime iš Union Square i 
City Hali rugsėjo 10 d., rei- 2I. . . , .. . ' . _ šaitienę,, 13 Lo.jkalaujant greitos ir r^guliares vai. vakare. Visos draugės būtinai 

foe_ dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
bus nominacija į pildomąjį komite
tą ir šiaip yra daug svarbių dalykų 
aptarti.

Sekr. T. Vasikoniutė.
(207-208)

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmia* ir chroniikaa vyrą ir Į 

mataru liga* kraujo ir oda*. 
Padarau iityrim* kraajo ir llapaaie.

DR. MEER 
W. 44th St., Room 

New York, N. Y. 
Valandai Priimtino i 

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietį] nao 
Ud 9 vai. vakare 

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 *o pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

AM

HHHH
'i-’f:’ A. 4*

Muzikališkais Busais, Smagiausioj Kom 
panijoj Važiuosim laisvės Piknikan į

Philadelphia
Kada iš Brooklvno Aido! užtikrina, kad Winers dar nė- 

Choras važiuoja į kitą miestą į ra turėjęs tokios karštos pir- 
dainuot, tai visada veržiasi 4 
aldiečių busą daugiau žmonių, 
negū kad gali sutaipinti. Vi
siems, mat, yra žinoma, kokis 
yra linksmas būrys tie aidie- 
čiai su savo dainomis ir špo
sais.—“Vienas jau važiavimas 
su jais buse yra vertas apsi- 
mokėt kelionės kaštus”,—sa
ko daugelis, kurie yra toj 
kampanijoj važiavę.

Bet nedėlioj, rugsėjo (Sep
tember) 4 d., busu važiuojant 
iš Brooklyn© “Laisvės” pikni
kan į Philadelphiją, aidiečių 
draugijoj bus dar smagiau. 
Kodėl? Todėl, kad tuose bu- 
suose yra įtaisyta geri radio 
aparatai-važiuojanti muzika, 
visokios artistų dainos. Tik 
vieno dalyko gaila, tai kad 
važiuojančiuose į “Laisvės” 
pikniką busuose negalima bus 
šokti. Jie bus pertirštai užpil-

Kiti gi sako, kad eitų per 
plačiausias mares, i 
gelbėti “Laisvei”. Tai ką gi, 
esą, mums reiškia nuvažiuoti į 
Philadelphia ir dar 1_____
muzikališkais busais ir tokioj 
gyvoj kompanijoj ?

Tai ištikro bus važiuojan
tiems busais linksmybių diena, 
pradedant nuo pradžios kelio
nės, kelionėje, paskui piknike 
—kur dainuos Aido Choras, 
Merginų Sekstetą^ ir Philadel- 
phijos Lyros Choras ir grieš 
skardi orkestrą šokiams. O 
grįžtant juk irgi netruks link
smumo tokioj draugijoj ir to
kiuose busuose.

Kas “Laisvės” administraci
jai rūpi, tai tik, kad visi išank- 
sto užsisakytumėt busuose vie
tas. Administracija nori, kad 
nei vienas norintis vykti į Phi- 
ladelphiją neliktų tą 
Brooklyne. Todėl visi 
prašomi tuojaus, nei 
dienos nesugaištant, užsirašyt 
“Laisvės” of se važiavimui bu-

ir suaugusiais.
—Tai kas?—sako viena ai- 

dietė.—Bevažiuojant pasilsė
jusios kojos, paskui smarkiau’ 
šoks “Laisvės” piknike Phila- 
delphijoj.

Yra įvalias ir sporto mylė
tojų, kurie užreiškia :—Atsis- 
kaitėme du doleriu iš anksto 
delei “raund trip” kelionės 
busais į Philadelphiją, kad 
pamatyt garsaus Karolio Po
žėlos ristynes su Toniu Lackiu 
ir syločiaus Jono Bagočiaus]sais į Philadelphiją, taip kad 
įnirtusias imtynes su 7 
Winersu; o galinčius Ba^očiuslygiai tiek busų, kiek reik‘a.

Streikas, Kad Sugrąžint 
Darbininką Komitetą

Pasikalbėjimas SU Bos- Šelpimo Biurai Nepajėgia 
tfon.'-Aptiekorium”*'**“”!“"’
apie Nelaimingą “Klam

pynę
Pirm desėtko di-*nų atvažia

vo į Brooklyną sklandus vyru
kas “aptiekorius” B. iš Bosto
no, susirūpinęs “Naujosios 
Klampynės” bizniu. Sueina 
jis mane, kaipo seną pažįsta
mą, ir pradeda dejuot apie 
Pruseikos, Butkaus ir Kuodžio 
parapijos bėdas .

—Nuėjau pasimokėt,—sa
ko,—ir pamačiau, kad “Nau
joj Gadynėj” viskas “ratin.” 
skolose paskendę, įplaukų nė-

Ir jie šaukia nepaprastą

NEW YORK.—Relief (šel
pimo) biurai nori atpratinti 
bedarbius, kad neitų su savo 
komitetais reikalauti pašalpos
iš biurų. Bet bedarbiai su- orlaiviu atlėkė iš Los Angeles, 
pranta, kad tik su savo skait- Cal., James G. Haizlip, per 10 
lingais komitetais ir demop-.val. ir 19' minučių, vidutiniai 
stracijomis jie gali išreikalauti 
pašalpos. Taip pereitą pir
madienį 100 bedarbių komite
tas įsilaužė į Relief

[Spring ir Elizabeth Sts., 
biuro vadai su policija 
gėsi užkirst bedarbiams 
į vidų.

Paskui susirinko virš
tančio kitų bedarbių, pritar
dami komitetui. Tuomet spe
cialiai policijos būriai užpuolė 
bedarbius blakdžekiais ir buo
žėmis daužyti. Bedarbiai gy-

padarydamas po 255 mylias į 
valandą. Tarpais jo lėktuvas 
pasiekė 275 mylių greitumo 
per valandą. Haizlip sumušė 
visus pirmesnius greitumo re
kordus, ir gavo ■ $9,250 dova
nų iš Vincento Bendixo, orlai- 
vininkystės entuziasto.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai,'Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PEP.SITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

tokiais lėbauti. ,
i —Na, visgi,—atsako “aptie-1 
korius”,—jie buvo geri ypa- 1 
tiški man frentai.

—Jeigu kas nors pirmiau 
buvo tavo frentas prie bon- 
kos ir tankiausia uždyką, ta- 
vo paties kaštais, tai tu ir jau-| “
ties, kad jie tave pagerbė, pa-|darbiui iš miesto iždo/ 
našiai, kaip Lietuvos kaimie- ■ 
tis jaučiasi pagerbtas, jeigu---------------
klebonas pas jį išsigėrė. Tai1™- 1/ *1 • A mm 
čia ir pasirodo tavo vergiška **^8 Ve!K131H3 ALULU 
dvasia, kad “augšta asaba” Pirmoj Kuopoj 
buvo tau tokia loskava. Klau-! 
syk, brolau, tu esi biskį pamo
kintas vyrukas, ir jeigu aš bū
čiau tiek, kaip tu, mokintas, 
nebūčiau toks vėjavaikis, kaip 
pats. Bet ir dabar aš žinau 
tiek, kad tie “Naujosios Klam
pynės” latrai dirba bjauriau
sią ant svieto darbą: jie sten
giasi paknisti šaknis kovojan
čiam darbininkų judėjimui 
tarp Amerikos lietuvių,; jie yra

I
I£AST NEW YORK

LDSA 111-tos kuopos susirinkimas 
d., pas drg. Baltru- 
gan St. Prasidės 8

Pirmadienį vakare Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos pirma kuo
pa turėjo vidutiniai skaitlingą 
susirinkimą “Laisvės” svetai
nėje. Nominuota kandidatai į bai žemą kainą, 
naują Centro Komitetą, 
rinkta keturi draugai 
kuopos apsigynimo komitetą, i 

v* i X 4- i v T V T lt zx n 4-1 i r*. "I r-11 .

Da"iU_.8alima. .bū,‘ų išk.a!"° u“akyl apsimaskavę priešai Komunis
tų Internacionalo, Sovietų Są- į darbininkų Susirinkimus Čia Western Greenings, Baldwins, Wolff Į 

' jungos ir viso pasaulio darbi- pat surinkta SJ.25 lapeliams R™rs. ' Tuojaus rašykite šiuo ant-]

Great Necko Linksmas, SS’Xdau^?' Ne š-eIptlto- prisiruošimo 10 n. y. ozneey................... ■

NEW YORK.—Streikan iš
ėjo visi 200 darbininkų Elec
tric Merchandise Kompanijos; 
12 W. 24th St., todėl kad sa
vininkai buvo pavarę darbi
ninkų komitetą. Komitetas 
buvo išrinktas perstatyti bo
sams darbininkų reikalavimus. 
Daugelis darbininkų pirm 
streiko tegaudavo tik po $5( 
bei $6 į savaitę.

Sustreikavo vadovybėje kai
riosios Plieno ir Metalo Darbi
ninkų Industrinės Unijos. Rei
kalauja ne tik pavarytus dar
bininkus .atgal sugrąžinti, bet 
dar pridėt uždarbio ir abelnai | j^^lgjų~i 
pagerint sąlygas.

Tą išvažiavimą rengia Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 72-ra kuo
pa ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo (John Reed) 48 
kuopa, ateinantį nedėldienį, 4 
rugsėjo (September) prieš 
Labor Day šventę, Quin’s far- 
moj, Great Necke, N. Y. Pra
džia 1 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlumai.

dai- 
vir- 
niti

PSiaRIt?-t* ■ u, su J t

- - -i Catskill, N. Y. 
bedarbių maršavimo. Užgir- 
ta $2 aukų iš kuopos iždo ke
lionei drg. Karosienės į tarp
tautinį prieškarinį kongresą ir 
į Sovietų Sąjungą. • 

Keli draugai paėmė tikie- į 
tukų knygučių pardavinėjimui 
naudąi komunistinės rinkimų 
kampanijos, šiai kuopai yra j 
skirta kvota—išparduot už j 
$30; bet jau viena Marytė ' 

suklaidinti, pradeda suprast, | Vaicekauskaitė pardavė už 
kad lėbauninkas Pruseika yra $15. Bravo! Drg. Levanas ge- 
jūsų “internacionalas”, ir kad rai platino “Labor Defende- 
jums eina visj patvarkymai iš.iU”, organą Tarptautinio Dar- 
Pruseikos pilvo ir iš Butkaus bininkų Apsigynimo. i 
“šlapios” gerklės.

—Sudie, lik sveikas, drau-1 raginimą visiems eiti ir kitus 
ge,—nervuotai 
savo kepurę, tarė man “aptie-jvimą 
korius”, išsiskubindamas lau- mais į City Hali, 
kan “varnų šaudyt” į gatvę.

P. I -----------

kius nenaudėlius reikia, bet 
j šluota ir čeveryko galu vyti 
juos laukan, kur tik jie pasi
rodo su savo purvinu bizniu.

Sudeklamavo mano “‘prie- 
telius” ką tai prieš drg. Bim
bą, ir vėl susimąstęs sako, kad 
“Klampynėje” dalykai “ra
tin’’.

-—Kitais nei būt negali,— 
pridūriau aš,—nes ir tie dar
bininkai, kurie pirmiau buvo

Telefonas: Stagg 2-1101

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DIAQNOZA 
GAZO ANESTETIKA 

VALANDOS:
Nuo > vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik suBitarus.

Išvažiavimo programoje 
nuos Choras Pirmyn, bus 

įves traukimas ir įvaiąūs 
; žaislai; įvalias turėsime viso- 

ir sveikų gėrimų; o 
(muzikantai patieks smagiau- 

t f . • j8*08 muzikos lietuviškiems irM a I lavotoiai , Laimėjo ’ amerikoniškiem šokiam. Pra- 
J į kalbėlę pasakys Laisvės re-

Du Streikus su 15 nuos. ^akcijos narys V. Tauras.
---------  j Įžanga visiems veltui. Ma- 

NIŠW YORK.— Alteration lonėkite atsilankyti kuo skait- 
Peiriterių Unija laimėjo strei- lingiausiai. , . i
kus prieš T. and T Kompani-' KELRODIS: Važiuojant au 
ją; Jiem tapo pridėta 15% tomobiliais nuo stoties, priva- 
uždarbio Panašiai darbinin- ži steamboat Road, va- 
kai laimėjo ir Metric Painting žiuokite du blokus; . privažia. 
Kompanijoj, Brownsvillej. ke„ sukjtės dešjnei 
Vienoj ir kitoj vietoj bosai bu
vo priversti pripažinti uniją ir 
šapos komitetą, ir įvesti 5 die
nų, 40 valandų išviso 
savaitę.

Draugai karštai priėmė pa-

gniaužydamas vestis į rugsėjo 10 
su bedarbių

d. marša- 
reikalavi-

Kor.

darbo

Bankrūtas United 1 
Cigar Kompanijos

NEW YORK.—Nusibankrū- 
tavo United Cigar Stores 
Kompanija. Ji skolinga $9,- 
502,029, o piniginės vertės tu
ri $8,341,634; trūkumas dau
giau miliono. Kompanija tu
rėjo prisipirkus daug namų ir 
kito nejudomo turto, kuris per 
šį krizį labai nupuolė.

pavažiavę kiek, rasite keliuką; 
ten bus iškaba, o dar truputį 
pavažiavus—išvažiavimo vie
ta.

Visus užkviečia Komisija.

Liet. Kom. Balsuotojų 
Susirinkimas Pirmadienį 
.Lietuvių Vote Communist1 
Kliubo susirinkimas* ir prakal
bos bus laikoma pirmadienį, 
rūgsėjo 5 d., 8 vai. vakare,- 
“Laisvės” svetainėje, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck St., 
Brooklyne, Buš gerų kalbėto
jų.

Visi ir visos sueikite; išgir
site daug ko naujo ir pamo- 

i kinančio.

Liet. Darb. Susivienijimo
1-mos Kp. Susirinkimas

LDS pirma kuopą turės 
sirinkimą, rugsėjo

Sekr. J. Seeger.

■■ . ■

Didelės Prakalbos Rugs. 2
Penktadienį, rugsėjo 2 d., 

8 vai. vakare, ant kampo 
Union Avė. ir Grand St., 
Brooklyne, bus didelės prakal
bos atvirame ore, kurias ren-

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Susirinkimas

Susirinkamas įvvus penkta
dienį, rugsėjo 2 d , 3 vai. va
kare, Kliubo name, 80 Union 
Avė., Brrjklyne.

Šiame susirinkime visi na
riai turko dalyvauti nes yra

gia Lietuvių. Darbininkų Susi- svarbių dalykų apkalbėjimui, 
vienijimo pirma kuopa išvien j Taip 'pat nepamirškite' ir nau- 
su Lietuvių Vote Communist jų narių gauti perstatymui. 
Kliųbu. 1 - 4- i . . _ -

Visus kviečia Komisija.
Sėktf. A. Deikus.

(207-208)

SU- 

» (Septem
ber) 1 d., ketvirtadienį, “Lais
vės” svetainėje, kampas^Ten 
Eyck ir Lorimer St., Brookly
ne. Pradžia 8 vai. vakare.

Visi nariai ir narės, daly
vaukite susirinkime, nes yra 
gana svarbių reikalų, kuriuos 
tupėsime spręsti.

Baigias vasaros laikas; ar
tinasi šaltesni orai; turėsime 
pasmarkinti organizacin įveiki
mą. Todėl Visi privalome da
lyvauti šiame susirinkime ir 
prisirengti prie veikimo delei 
organizacijos gerovės.

Taipgi yra įvairių klausimų, 
kuriais turėsime šiame susirin
kime tarti savo žodį; o nariai, 
kurių narinė# mokestys už
vilktos, pasistengkįte užsimo
kėti, kaęl neliktumėte suspen-j 
duoti atsitikime nelaimės.

Eidami į susirinkimą, atsi
veskite ir ųaųjų narių prira
šyti prie pirmos kuopos Lie-

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
Nedčliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas ičirškinimais

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O. MEYER

208 IWest S4th St.
New York City

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

JONAS STOKES
K12 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS

ir

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

Norintieji budavotis namus, ar tu
rintieji namus ir esant reikalui 
taisyti: perbūdavote frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus langus arba laiptus 
(skadus), norint pleisteriuoti ir 
,*' i maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
56 Stagg Št., Apt. 26 
N.Yfl arba pasėki au skit 

ofise
Stato Naujus Mūrinius

, nius Namus, Puikiausios 
Architektūros

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

ir už pigiai 'patarnaujanti 
budavotoją

Brooklyn, 
“Laisvės”

ir Medi-

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

“LAISVĘ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dSkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N.

28
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Valandos: nud 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261
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