
KRISLAI
Mon t realas Pirmoj Vietoj.
Neįvertina Spaudos.
K. P. ir Rinkimai.
12,563,000 Radio

Prietaisų.
Rašo D. .W. šolomftkas

ALDLD naujų narių gavime 
iki šioliai priešakyje stovėjo 
Worcesterio .ALDLD 11-ta kuo
pa su 13 naujų narių. Pora 
savaičių atgal greta jos atsi
stojo mūsų draugai iš Carleto— 
Cleveland. 1 
kita, šiomis dienomis gavau už 
dvyliką naujų narių duokles iš 
Alont realo nuo d. J. Brogos, 
ALDLD 137-tos kuopos sekre
toriaus. Kadangi 137 kuopa 
jau turėjo pirmiau gavusi 5 
naujus narius, tai dabar ji turi 
17 'naują narių, nuo naujų me
tų. Reiškia, draugai iš 137 denburgą, pareikšdamas, 
kuopos pralenkė visus kitus ir kad jis nugalės Hindenbur- 
atsistojo pirmon vieton. Jų 
kuopa gana smarkiai auga. Bra
vo, Montrealo aldiečiai!

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Metai XXII, Dienraščio XIV
V
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Fašistas Hitleris Įžeidęs
' tt į\ \ ko visai kas , Poną Hindenburgą

BERLYN.—Sakoma, kad 
veikiausia nebus susitaiky
mo tarpe Hitlerio partijos ir 
Papeno kabineto. Hitleris 
savo prakalboje įžeidęs Hin-

gą, jei ne kuo kitu, tai am
žium. Girdi, “Hindenbur- 
gas jau 83 metų, o aš tik 
43 metu.” v

BEDARBE SLAUGĖ RASTA BADAUJANT MIŠKE Konfiskavo ir Uždarė
Kompartijos Organą

Jinai Ilgus Metus Mokinosi, Paskui Tarnavo už Slaugę Lai- _ _ _ _
ke Imperialist Karo Francijoj, o Dabar Priversta Badant fjgkavoA kon-'

Dar vis yra draugų, kurie ne
įvertina mūsų spaudos. Vienas 
“L.” skaitytojas atsikreipė lin
kui administracijos, prašyda
mas, kad jam laikraštis būtų 
siuntinėjamas, kaipo bedarbiui. 
O dabar praneša iš Frackvillės 
mūsų dienraščio skaitytojas, 
kad tas draugas nusipirko au
tomobilių. Reiškia, pinigų yra, 
jeigu perkama automobilius. 
Tai pavyzdys smulkiai buržua
zinės tendencijos. Laikraštis 
pastatomas užpakalyje. Toki 
draugai pamiršta tą, kad mes 
turime labai sunkiai verstis 
krizio metu, kad dienraštis turi 
pirkti popierą, juodylą, elekt
ros pajėgas ir apmokėti paštui 
bei darbininkams.

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS£ rlivhn P

BABYLON, L. L — Čia 
miškuose policija rado ba
daujančią moteriškę vardu 
Mary Bradie, 44 metų am
žiaus. Pasirodo, jog Bra
die yra bedarbė slaugė. Ji 
sako, kad ji baigė mokslą 
St. Louis Training School 
for Nurses, laike karo su 
Amerikos armija nuvyko 
Francijon ir ten tarnavo už 

Vėlesniais laikais 
dirbo New Yorko mieste už 
slaugę, bet keli mėnesiai at-

v Maskva. Rugpj- 29 d. ry- j atstatyta iš darbo, 
syje su einančiu Pasauliniu Paskui bnvo nuvykus į st.
Prieškariniu Kongresu Am
sterdame, Maskvoj darbi
ninkai laikė milžiniškus 
masinius s u s i r i n k i m us.

BERLYN.—Valdžia 
ir uždarė ant 4 sa

vaičių Vokietijos Komunistų 
Partijos centralinį organą 

“Rote Fahne”.
Louis, bet ir ten darbo ne
gavo. Sugrįžo atgal New dienraštį
Yorkan, bet pastangos buvo Ląikraštis kaltinamas “įžei- 
veltui. Pagaliaus ji nu- dime” premjero Papen. Mat, 
sprendė pardavinėti buržua- rugs.
zinius žurnalus, bet ir tas j straipsnis, kuriame sakoma, 
neišdegė. Sumanė eiti į kad valdžia ginkluojasi ir 
miškus ir gyventi uogomis, rengia karą prieš Sovietų 
Tačiaus pamate, kad turės (Sąjungą. Darbininkai 
mirti badu. Pradėjo eiti į kiami budėti.
pas žmones ir maldauti ai-i 
mužnos. Mažai kas ką da
vė. Miške1 ji turėjo glėbį 
senų drapanų ir ten jos bu
vo “palociai”, kuriuose ji
nai gyveno ir badavo.

8 d. laidoj tilpo

sau-

Policija Išdraskė 
Komunistą Pikniką

Wilkes-Barre, Pa. — Kru
vinoji policija šėlsta prieš 

Štai 
rugs. 4 d. čionai buvo su-

KOMUNISTŲ PARTIJOS KANDIDATAI | revoliucinį judėjimą.
Z- i rugs. 4 a. čionai bu

“Serp i Molot” dirbtuvės’ OJT D AI OTO PEMMCVI V VAI QTI Ifl W i rengtas piknikas per Komu- 
stadiume susirinko 30,000 A DI i DALvIv I V AL’J UJUJU nistų Partiją. Bet pikniką

BROOKLYNO IR NEW YORKO LIETU
SIAI BEDARBIAI, ŠIANDIEN STOKITE 
I KOVĄ Už PAŠALPĄ IR PRIEŠ BADĄ
Sudaužykite Miesto Majoro McKee Bandymą Padalinti Mū

sų Eiles; Būkite ant Union Square Laiku, 10 vai. Ryt
Šiandien, 10-tą valandą! ne sykį miesto vai 

ryte visi Brooklyno ir New panašiai pasielgus7 Jau ne 
Yorko lietuviai bedarbiai ir sykį delegatus sumušė ir su- 
bedarbės su savo šeimyno- areštavo. Ne, lai miesto 
mis stokite į kovą už pašai-* majoras pamato, kad jam 
pą ir prieš alkį. Masėmis 
traukite į Union Square 
aikštę ir paskui kartu su 
tūkstančiais kitų tautų dar
bininkų martuokite į mies- majoras išgirs galingą bal
to svetainę, kad pareika- są dešimčių tūkstančių alka- 
lauti iš valdžios pašalpos, i nu bedarbiu.
Užteko tyleti ir RenUIi! Už-1 I§ kjo buvQ ]anuota . 
teko tikėti bosų ir spaudos Union Square susįrinkt apie 

pietus. Bet del šito majoro

šį sykį nepavyks šis triksas, 
kad bedarbiai bus prie mie
sto svetainės sykiu su savo 
išrinkta delegacija. Tegul

darbininkų. Kultūros ir Po-; _____
ilsio parke 45,000, Sokolniki į HARRISBURG, Pa.—Ki- x T..... .....
parke ^25,000 ir Centrali- įa didelį mūšį laimėjo Ame- kai turės progos balsuoti už policijos prie pikniko vietos

I rikos Komunistų Partija. Komunistų Partijos kandi-, ir nieko neleido į daržą.
■Štai dar vienoj valstijoj jos datus—Fosterį ir Fordą, i Kuomet pribuvo komisija,
[kandidatai uždėti ant balo- Kartu taip pat uždėta antį tai policistai klausinėjo, “ar to svetainę lygiai 12-tą vai

------ išardė policija. Da anksti
Pennsylvanijos darbiniu- • ryto jau buvo trys vežimai

niam Kultūros ir Poilsio 
parke 50,000.

melams, kad “gerovė jau su-
grįžta! Tebeauga bedarbė. McKee trikgo laikag atkel. 
febedideja masių skurdas.

Miesto majoras McKee 
nori padalinti bedarbius. Jis 
bijo alkanų bedarbių. To-j 
del jis patvarkė, kad bedar-! 
bių komisija pribūtų į mies-

-------  ! v c* i • • t0, Harrisburge priduota baloto valstijos kandidatai. I jūš pikniko rengėjai ir ar 0 demonstraciją, girdi, ga- 
Išsiuntinėtos visoms ALDLD Y^nna. — Čia orlaiviu -i^qqq piliečių parašų. Įsta- Dabar Pennsylvanijos revo-. jums nepatinka šios šalies; iėSite turėti po pietų. Mat, 

atsklido advokatas Dr. llo - reikalauja 9,000 tūk- liuciniai darbininkai ir dar- tvarka Sako, “jei netin-Į jįs norį lengvai apsidirbti su 
nar, kuris gynė teisme ai au- stan£įu bet surjnkta beveik bininkės turi nenuilstančiai, ka, tai žinote, ką padaryti.” delegacija. Jis veikiausia

kuopoms Komunistų. Partijos 
Rinkimų Kampanijos knygelės 
su kuponais aukas rinkti. Kar
tu buvo išsiuntinėti ir laiškai 
su atžymėtomis kvotomis. Vie
tomis draugai jau yra sukėlę 
tas kvotas, vietomis pasiskyrė 
dar didesnes, negu CK skyrė. 
Philadelphijos lietuvių darbi- ■ 
ninku organizacijos pasiryžo su-! 
kelti $500.00. Clevelando jau 
nutis mūsų 15-tas Apskritys nu

tas į 10-tą valandą. Susi-’ 
mobilizavimui ir numarša- 

jVimui j miesto svetainę iš 
! Union Square ims apie porą 
valandų. Todėl būkite ant 

.Union Square laiku, 10-tą 
’ivalandą ryte.
,' Demonstracijon v e s ki- 

jis nori lengvai apsidirbti su tės savo šeimynas. Nepali- 
Jis veikiausia kite namie savo sūnų ir duk-a licmuAu vcuivim ; 7 7 c j Cl vlUĮįclUl J . dlo V v J.IY1 cl U. o let iyliu iicuiut, ouvv

. ... . i du sykiu tiek, idant neda- darbuotis, kad Komunistų, Jiems ant vietos buvo tin- gaiVoia delegaciia sumušti terų. Tegul ši demonstra*
tapo nuteisti mirta ir su-, vu valdžiai pasiteisinimo Partijos rinkimų kampanija i karnai atsakytą.. • fr suJar€ B J..............................................................

....’° i atmesti komunistų kandida- būtu vedama su didžiausia. Ten pastatyti- polįeistai valdžios
' ■ ;r iš Glen tūkstančiai bedarbių.

gus Sallay ir Fuerst, kurie

šaudyti Budapešte. Jis tu
rėjo pabėgti, nes valdžia ir 
jo jieškojo suareštavimui'ir 

Į nužudymui.
tu s. i energija.

Varšava. — Valstiečių 
i streikas pradeda suspausti 

s?ta7ė\šukeltr$5(hoo7 Rumford, i Varšavą. Mieste pritrūko 
i<Me., kuopa jau sukėlė tris kart- maisto ir daržovių. Visi ke
tus ir pusę tiek, kiek jiems bu- liai, vedanti į Varšavą, vals- 
vo skirta ir dar rengiasi dar-.tiečių pikietuojami. 
buotis. Tas patsai su Cheste-Į ---------
rio ir eile kitų kuopų. Dar- Berlyn. — Pranešama iš 
buokitėjs, draugai, nes Komu- Lenkijos, kad Polesijos dis- 

yra trikto gubernatorium Pil
sudskis paskyrė koriką ir 
budelį Biernackį , kuriam 

j pavesta numalšinti valstie
čių sukilimą.

nistų Partijos kampanija 
mūsų visų kampanija.

kadIš Washington© praneša, 
Jungtinėse Valstijose yra 
563,000 radio aparatų gyven
tojų namuose. 50,000,000 žmo
nių turi įsitaisę radio namuo
se, arba 41 nuošimtis visų Jung
tinių Valstijų gyventojų. Bur
žuazija džiaugiasi, kad respub
likonai, demokratai ir socialfa- 
šistai sekamuose rinkimuose pa
naudos radio aparatus apgavi
mui gyventojų ir agitavimui jų | 
balsuoti už darbininkų neprie
telius. Suprantama, radio tar
naus priešdarbininkiškoms par-

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijoj 275 vyrai 
baigė advokatūros mokslą 
ir tapo prisiegdi'nti. Bet ir 
taip advokatų pilni kampai. 
Bedarbė pradės ir juos 
smaugti.

Cambridge, Mass. — As
tronomai paskelbė, kad at-

tijoms. Komunistų kandidatai einantis saulės _ užtemimas
gaus labai mažai progų kalbėti 
per radio. Bet užtai patys bied-

įvyks 1934 metais. Bus ma
itotas pietinėj dalyj PAcifi-

niausi sluogsniai darbininkijos 1 ko okeano. O kitaš UŽtetfli- 
neturi radio ir mes juos galime'mas įvyks 1936 metais; bir- 
pasiekti su komunistiniais laik- želio 19 d. ir bus matomas 
raščiais, lapeliais ir Komunistą Centraliniam Sibire. 
Partijos Rinkimų Platforma..

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS

budavojama 
kuri bus di-

gruodžio mėnesį ir į metus 
pagamins kiekviena 
milionų plytų.

po 10

Valgykla—Dirbtuve
Pabaigoje šių metų Lenin

grade bus atidaryta valgyk- 
la-dirbtuvė, kuri į dieną pa
rūpins 225,000 porcijų. Prie 
jos bus įsteigta mokykla 
lavinimui kukorių, patar
nautojų ir t. t. Ši. valgykla 
aptahnaus darbininkus 
“Skorochod”, “Elektroza- 
vod” ir kitų dirbtuvių.

Nauji Fabrikai
Šalę Tūlos 

nauja liejykla, 
džiausią Sovietų Sąjungoj ir
tuo būdu visam pasaulyje. 
Septyni geležies tarpinimo 
pečiai bus paleisti darban 
sausio 1 d., 1933 m. Statoma 
taip pat elektros stotis su 
50,000 kilovatų jėgos. Bus 
pastatytas didelis industri
nis kombinatas. Darbinin
kai gyvens naujai pastaty-. 
tam mieste, kuriame bus 
35,000 gyventojų.

Prie Čudskoje ežero, šalę 
Leningrado, budavojama žu
vų apdirbimo ir pakavimo 
fabrikas. Bus vedamas ry
šyje su žuvų auklėjimo įstai-
?.a- I “?etus duos penkls 'Mašiniuiy Jrankiu Gamyba

Kuznetsko dis.trikte bai- „Pasekmingai išrišamas 
giama, mūryti trylika krps- mašininių įrankių gamini
mų plytoms kepti. Diąr šiaisJ mo klausimas, šios rūšies 
metais jos., duos 40 milionų gamyba šiemet 83 nuoš. di- 
plytų. Taip pat pradėta bū
davot kitos trys krosnys, 
kurios bus paleistos darban

„S ™‘,Z.‘r“'Z,kZ MASES BEDARBIŲ REIKALAVO PAŠAL- 
POLICIJA UŽPUOLĖ IR IŠVAIKĖcijos Fondą. Šis fondas turi,1 7 

būti finansuojamas, renkant 
aukas, skiriant dalį pelno nuo 

parengimų ir kitokiais būdais.

Stamford, Conn. — Vals
tijos Darbo Federacijos kon
vencija užgyrė reikalavimą 
penkių dienų darbo savai
tės. Taip pat priėmė rezo
liuciją už paliuosavimą Tom 
Mooney.

CLEVELAND, O.—Rugs. 
8 d. didelė masė bedarbių 
susirinko prie Associated 
Charities ofiso ant kampo 
152nd St. ir St. Clair Ave. 
ir reikalavo pašalpos. Pri
buvo šeši skvodai policijos, 
ginkluotos nuo kojų iki gal
vos, ir pasileido darban taš
kyti ir mušti bedarbius. Ne-

užteko buožių, tapo mesta 
minion ašarų bomba. Vie
nas darbininkas bjauriai su
muštas. Du bedarbių vadai 
suareštuoti.

Tai šitaip Clevelando 
valdžia vaišina alkanus be
darbius, reikalaujančius pa
šalpos. r

dėsnė už pernykštę. Gi per
nykšte gamyba buvo 352 
nuošim. didesnė už gamy
bą 1929 metais. Neužilgo 
buš paleista darban trys di
deli mašininių įrankių .ga
minimo fabrikai Nižni-Nov- 
gorode ir Maskvoje.

BĖGANčIĄ MOTERĮ 
NUŠOVĖ JOS VYRAS

BURLINGTON, N. J. — 
Rugs. 8 d. bėgančią gatve 
pasivijo ir nušovė savo pa
čią Norman Smith 34 metų 
amžiaus. Paskui bandė 
pats nusišauti, bet nepavys

buvo vietiniai ir 
Alden Coal kompanijos.

Gaila, kad taip atsitiko, i 
Likos su vilta labai daug 
darbininkų, kurie atvažiavo 
į pikniką pareiptįJKomunis- 
tu Partiją. Partijai pada
rė finansinių nuostolių. Bet 
užtai darbininkai piktinasi 
šiais valdžios žygiais ir dar 
kiečiau jie suglaus savo ei
les po Komunistų Partijos 
vėliava.

Veisėjiškis.

Mainieriai Balsuoja 
prieš Algų Kapojimą

ASHLEY, Pa. — Jungti
nės Maiierių Unijos loka
lus 1432 priėmė rezoliuciją, 
kurioj pasisakoma prieš bi
le kokį algų kapojimą. Mai
nieriai sako, kad jie ir prie 
dabartinių algų turi pusba
džiai gyventi. Panašias re
zoliucijas turėtų priimti vi
si lokalai. Lietuviai mainie
riai, o ypač komunistai ir 
jų simpatikai, turi darbuo
tis ir-sukelti masėš prieš an
glies baronų pasikėsinimą 
ant jų algų.

Sužeisti ir Užmušti
PRINCETON, N .J.

Rugs. 8 d. ryte automobi
lius susidūrė su troku. Du 
kūdikiai užmušti ir du suau
gę žmonės sužeisti.

HAMMONTON, N. J. — 
Bircherų karas apsivertė. 
Sarah Bircher ant vietos už
mušta, o jos žmogus sun
kiai sužeistas.

ir suareštuoti, jeigu prie ei ja už pašalpą bus tokia 
buveinės nebus galinga, kokios šis miestas 

Jau'nėra matęs.
—m.

Mandžurijos Valdžios EXTRA!
Armijoj Sukilimai

UŽMUŠTA TRYSDE- 
ŠIMTS DARBI

NINKŲ
NEW YORK.—Rugsėjo 9 

d., 8-tą valandą ryte, čia 
1 prieplaukoj sprogo laivo 

Pitaiying distrikte boileris ir užmušė 30, o gal 
. Jau 30 la

vonų išimta, bet manoma,

Iš Mandžurijos' praneša
ma, kad labai nesiseka Ja
ponijos suorganizuotai nau
jai valdžiai. Jos armijos 
kareiviai pradeda sukilti bei 
bėgti. ’ ’ 
visa armija sukilo ir pasi- darbininkų, 
grobė visą amuniciją.

Gi iš Jehol ir 
provincijų, Chinijos, ateina

Gi.iš . Jehol ir Charhar ^a(| daugiau yra žuvę, 
provincijų, Chinijos, ateina ‘__ "Z’
žinios, jog ten susiorganiza- servation.” Tai buvo senas, 
vo 20,000 partizanų ir ren- . -
giasi • kariauti prieš Japo- VęS iaužas. Boileris irgi bu-
vo 20,000 partizanų ir ren-

nus.

Karo Liepsna Plečias 
Visoje Piety Amerikoje

BUENOS AIRES, Argen
tina. — Čionai laikoma kon
ferencija, įvairių Pietų Am
erikos respublikų diploma
tų. Svarstomas klausimas 
apie karą tarpe Bolivijos ir 
Paraguajaus. Sakoma, kad 
kitos valstybės nesusitaiko, 
vienos remia vieną pusę, ki
tos — kitą. Gali, esą, karas 
prasiplėšti ir įvelti visas 
Pietų Amerikos šalis.

Iš TAMSIOS MOTERIŠ
KĖS ČIGONĖ IŠVILIOJO 
$1,600.

YONKERS, N. Y. — Gu
dri čigonka čia išviliojo iš 
Virginia Alli $1,600, būtent 
visus jos sutaupytus pini
gus. Vis 'dar atsiranda to-NEW BRUNSWICK, N.

J.—Rugsėjo 8 d. busas susi-1 kių moterėlių, kurios patiki 
mvv dūrė su troku. šeši žmonės! čigonkų šaldiems liežu-

ko i ir tapo suareštuotas. įtapo sužeisti. < Jviams. ■ ■ <

Laivo vardas buvo “Ob-

virš 40 metų amžiaus, supu-

vo įdėtas 1909 metais. Ne
žiūrint to, šitas senas lau
žas buvo naudojamas gabe
nimui darbininkų ant salos 
Riker, kur yra budavojamas 
naujas milžiniškas kalėji
mas. Laive buvo 126 darbi
ninkai.

Eksplozija buvo tokia baL 
si, kad daugelis darbininkų 
lavonų buvo išmesta augštai 
į orą. Vienas lavonas buvo 
išmestas 150 pėdų į viršų ir 
įblokštas per langą į vieną 
sandėlį.

Eksplozija įvyko tuojaus, 
kaip tik laivas pasijudino iš 
vietos. Tespėjo nuplaukti 
nuo kranto per 100 pėdų.

Naudos Prievartą prieš 
Alkanus Bedarbius

CALGARY, Alta, Kana
da. — Miesto taryba ketina 
po prievarta paimti 1,000 
vedusių bedarbių ir išvežti 
juos dirbti ant farmų veik 
vien už pavalgymą.

(Daugiau Pasauliniu žinių 
i 5-tam puslapy!)
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' N v Maisto Elektros BaW
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|8.00 Foreign Countries, six months..$4.00
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Chicagos kunigų “Drau 
gas” rašo apie komunįzmą!

LDS. 18 kį. ir Bihghamtono
LDS 6 kp. piknikas.iš visų pu- 
šių pavyko. Pelno liko $58. cls. . ,ne
Į Bedarbių Fondą paskirta j skaityta,; ; O, dai i
$18 ..ir abi kuopos pasidalino 
po $20.

Iš Binghamtono k—v;mQ įe vitaminus 0 jie 
apie septynios masinos, suvirs! - - - ---- - - -

:(keturios dešimtys J . .....11 - . i............ |kai maiste, taip reikalingi,
darė didelį įspūdį šiame pa-! kaip elektios batai ėja au-

1 Be elektros au- 
Įtomobilis nei iš vietos. Be 
| vitaminų kūdikis negali už-

70 ° J augti; suaugęs žmogus be 
Tai yra pirma!?! negali SVėikas ] 
Bingham,tonas i11' “f P1™1 lalko

Ar dar nenusibbd’o1 kąlbė- Vitaminas D'gelbsti, kad 
vitaminus? Tiek nesugestų kaulų sąnariai;- 

i-------J--------------  >------------ ''V I , i e
kiek girdėtait Bet mokslas'ji$ reikalingas, kad katilai 

įsako, kad dar ne viskas; be-įgaietu sunaudoti maisto kal- 
je, dar tik pradžia zinoji-; '

pu uvoimo aine vitaminus: o jiejkes; jo reikia ir akių svei- 
draugių ir|^r? kutinai reikalingi daly-p<aįap Vitaminas C yra bū- 

rwuxvi-draugų. Binghamtoniečiai pa- i’anKiai m ■ _ ,. , ,. ■. ■ _ j. ;v.
Ten negalėjome įvažiuot rengime slUav0 mandagumu ?omobl)yj.

i ritį, korespondentas pažy- 
i mi: t

taip kunigai, žinoma, nepra-1 
eina neiškeikę ir niekinę) 
komunistų, ypačiai Sovietų

• I . i • f • i •

Šituo vardu nesenai Pietiniam Illinojuj tapo'įkurta kak_lu Rapitalizmui ir jų pa- 
Platesniu daviniu esant stokai, l'Le . ,.u. !

negalima bus čia visapusiai apibudinti sis naujas minks-1komunistus, ku<gai šit< | 
tosios anglies kasėju žygis'. Pasitenkinsim išreikšdami' nilc:Q4.nvni-Q . !savomiHį^madAiai^kfiųdimais. ' nusiatajoja. . |

Mainierių atstovų konferencija, kurioj “Amerikos1 Pbo-! i i (JA Cąudonąi mieiai) apgin-Į 
gresyvid? TflainięriąV’’ untya -tapo įkurta, buvo siišaukta 
Eilinių Narni Komiteto'sumanymu. t’.Dalyyavp '2^'2 dolę- 
gatai, atštoVaūją virš 30,000 mainieijų. , .,. — _ 1 * - * 1 * • _ . • _ - - . . .

nauja mainierių unija. Platesnių davinių esant stokai,

j: .Įduoti .daugiąuąa, iš Rusijos 
l(Įj .pristatymais šautuvais ir kul-

: .kosvy^iais. ( Ju valcjomosę 
, t . .i provmcijosp milionai žmonipi

Nepaisant, kaip seksis naujai unijai,, šis angliakasių!, išžudyta, 'įvestas] visiems, .yy-. 
rams . privalomas \ karęiviavi- 

J u. . . ... _ . . į nias'. Koriuinistai vadai, turi iš

Dabar apie kelionę, kuri bu
vo atlikta Į West Frankfortą. 
Važiavo 1418 automobilių. 
248 trokai; buvo virš 40,000 į 
žmohių. Franklin paviete bu-1 
Vo baisios ginkluotos spėkos, j 
Mašininės kanuolės, šautuvai; 
ir kitokį žmogžudiški įr 
buvo išstatyti prieš mainie- 

' i’ius.
patys būdami beginkliais; Ta
da tai ir sušaudė daug (auto* 
mobilių. Daugelis žmonių ta
po peršauti, vieni mirė, o kiti 

i gal pasveiks. Taipgi< .Barbor 
rienė gavo j galvą septynis 

i išmotus, daryta operacija iy vi
si išimti. . Jj dabar jaučiasi 
ne taip blogai, j 15 ; .
Pasirodo, kad lietuvių

_-- --- „---- c _ v .
dalyvavo didelis nuošimtis. 
Deja, jie nepasistengė to

žygis, josios įsteigimas ręiškia plačiųjų angliakasių ma- į 
šių sukilimą prieš Lewisus, Walkerius ir kitus biurokra-: 
tus, kurie laikė mainierius pažaboję ilgą metų eilę. Pa
vyko Lewisams mainierius laikyti savo kamanose iki pa
starojo atviro ir bjauraus prigavimo, kuomet'Walkeris 
su Lewisu pavogė mainierių referendumo pasėkas ir pa- į 
sirašė su anglies baronais sutartį, nukapodami darbi-i 
ninkams po daugiau dolerį į dieną algos, čia išsisėmė 
darbininkų kantrybė. Jie sukilo, sutraukydami biuro- vienas, nusimanąs kiek tiek' darbininkai galėtų su jomis 
kratizmo vadžias, paskelbdami streiką, suruošdami mil-i apie geografiją, mato ir ži-| 
žiniškas pikietuotoju armijas ir, galop, įkurdami naują!no, 
uniją. • ... !.

Todėl šis mainierių pasimojimas yra sveikintinas! Jų Jungos. Ir todėl iš pastaro-i nesugebėjo organizuoti dar- 
sunkus darbas kovoje su išnaudotojais ir jų agentais | si°s j^e negauna jokios pa-!bininkų korespondentų kad- 
vertas plačiausios paramos! . ;ramos (apart moralio įkvė-rų.

Spalio mėnesį įvyks naujos mainierių unijos konvenci- |ljmop. į^me ir yra didžiau-1 - ------------------
ja, kurioj bus priimta, konstitucija ir principų pareiški-i 
mas. Paskui seks naujai unijai viršininkų rinkihias.’ 1

Šitam judėjime,' kuris pavadintas progresyviu,'be abejo,, 
randasi vadų progresyvių ir “progresyvių.” ProgresyvisĮ 
lyderis gali, aišku, nebūti komunistu, bet jis turi sutikti i 
su pamatiniu būtent klausimu1: darbininkų kovinga uni-'

> luta, tm. tunikareiyių armiją, ir ten pat Lfęi^ncija įvyl ?.Uf,.Sėj0 . (Se.p-
. . ’ ^HteiViber) 25 ’dieną; tad ’ laiko:

► .i - ■ . » » f privalomas • visai mažai, ir todėl rei-
' Atsipalaiduoti.; Jei žodžiais ijis ir sutiks, tai darbais bąn- ’kareiviavimas”! Net kur-’kįa kuovęikiausiai ruoštis prie 

dys paneigti. 1 -;i’ .Jžuaziniai rašytojai šiandien:šio;suvažiavimo, jau didžiumą

ko pasirinkti. O tie vyriąusie-' mainierių tame žygiavime 
ji vadai yra daugumoje Rusi- dalyvavo didelis nuošimtis, 
jos komunistai ir chinai. šie Deja, jie . nepasistengė to 
pastarieji brangiai apmokami. įvykio ryškiau nušviesti mūs 
Visa komunistų organizacija ūienraštyj, nepasistengė SU- 

'.šsiLMko tik vienų plėSlmu...|idramatizuoti t(J kovų> kad 
Kas žodis—melas! Kiek-'kitų miestų ir industrijų

usipažinti. O tai svarbu!
, kad Chinijos Sovietai) Kaltė, be abejo, .čia yra vi- 

iyra atskirti nuo Sovietų Są- so mūs judėjimo, kad iki šiol I. __ I - • . a -•

ja turi remtis klasių kąvos principu.
priimti ne tik žodžiais, bet ir praktiškame gyvenime, tauškia, 
“Progresyvis” kabutėse, iš kitos pusės, stengsis nuo to sięms ’ -V*»%Z t %Z • • •• • 1 • 1 l ’ • 1 1 1 • 1 » 1 L

'rainos (apart moralio įkvė-’rų.
■ Jpimo.) Tame ir yra didžiau-1 __________ _
-_ !sia chiniečių darbininkų ne- !

i laime! Ne tik negali gau- | TYQ III
jti ginklų, bet nei prityrusių LVu® ILIv

°’<! vadų. i fill*
Pats “Draugas” pripažįs- AeiKSlB!

ta, kad šiandien Chinijos _____
sovietai teturi tik 151,0001 LDS UI Apskl, metinS kon.

- .1 111 P^ > ferencija įvyks rugsėjo (Sep- 
, buk “įvestas ' 1 ’ ‘ ' ' ” ■ * ‘ ;' v
vyrams privalomas ■

' l J • • v* ‘ ‘ 1 • 1 i . i r » i____________________________________ ;;j, Jzuazimai rašytojai šiandienLšip;suvažiavimo..Jau didžiumą 
, Maihieriai privalo tuo sųširūpihti. Jie turi žinoti, kadi1 pripažįsta, .kad Chinijos. Sp- LD& kuopų yrą išyinkę delę- 

šitarri judėjime yra viehtV'iY'kitų.
naujai besiforiiiuojanti unija atatiktų jos varduii; Kad ji i toriją
būtų ^.kovinga ir besirūpinanti plačiųjų mainierių reika- ’ ^0 milionų gyventojų.

! tinas, kad galėtume išvengti 
škorbuto. Bet tegul tik bis- 
kelį trūksta šio vitamino 
maiste; del to žmogus škor- 

Binghamtoniečiam išvažia- j “be i butu dar neserga; net dak-
•vus, katra t.k paimk,, vis, kai-j tarui gali atrodyt, kad zmo-
ba.apie JUOS. lal .va puma; - < !gus gerai maitinasi; bet
pažintis, nes Binghanitonas i11 lu^i pnm laiKO milcl.
nuo Schenectady yra apie-140’ Amerikos Daktarų Drau- 
myliu. , , (; Į gijos žurnale “Hygeia” E. J.

Iš laikraščių ir šiaip girdėti; Kohman duoda kelis naujus 
apie juos, bet viešuose paren- suradimus, kas liečia vita- 
gimuose neprisiėjo dalyvauti, minus.
D ė k a v o j am binghamtonie-; “j£as yra vitaminai?” jis 
ciams uz sumanymą, kad m>-{klausia( ir pats atsako: «J5e kieįv^nas 

yra tam tikros medžiagos;” svarbūs yra vitaminai žmo- 
bet tai ne paprastos medžią-1 gaus mitybai. Bet ir vieni 
gos, . o sudėtinės. Geltoni i vitaminai stebuklų nepada- 

.• dažai morkų, geltonųjų ku-;ryS) jeigu maistas neturės 
gas, kad tas parengimas būtų; kurūzų ir saldžiųjų bulvių ! bitų būtinųjų medžiagų, 
naudingas materiališkai ir mo-! yra viena rūšis vitamino, Į Tegul kūdikis gauna kiek 
rališkai. | vadinamo A. Bet visi esame I tik reikia vitamino A, ku-

Dtiugiausiai darbo ir triūso | girdėję, kad žalios lapuotos rįs vadinamas augimo vita- 
turėjo, tai gaspadinės, drau- j daržovės yra tikras A ir ki- minu. Bet štai kūdikių 
ges, Z. Gudzinskienė, L. Gu-jtų vitaminų šaltinis. Taip, | maiste stinga tokių dalių, 
dzinskienė ir T. Yonušienėą tai tiesa. Bet kur tas ža- j Kaip vario, iodinos, manga- 
Už ką kom. širdingai jom de-!;čsių ge]tOnas dažas? Jis!no, kurių abelnai nedaug 

juose yra, tik kad per la-1 reikia; arba stinga geležies 
pųjaliumą (vadinamą chlo- bei kalkių, kas reikalinga 

ne" jau stambiame daugyje. Ir 
trūkstant šių medžiagų kū- 

Mokslininkai randa mie- i dikis tinkamai neaugs, nors
i 

truputėlį medžiagos, kurią suaugęs žmogus nesijaus 
vadina ergosterol; ir tai yra1 sveikas.
viena rūšis vitamino D.' _ x . ..
Kitaip jis dar galima va-| Bet ,cia vyriausiai kalba- 
dinti “sauliniu” vitaminu, jme ,al’le vitaminus ir kaip 
Cod Liver Oil - daugiausia JU buvimas , ar nebuvimas 
turi šio vitamino. ,, savaime.atsiliepia į sveika- 

f :T, i iii > u i 4-. • |ta. Taigi prisema sakytįdomu, kad abudu tie vi-hv'j. i > y- .1 . • , - J .ii,-. žodis ir apie tai, kaip nuo
vitaminų didesnio bei ma
žesnio daugio priklauso ir

■ sveikatos laipsnis. Kad žmo- 
tacl'gus gyvas pasilaikyt, 

užtenka trupučiuko vitami
nų; kad jis galėtų vidutiniai 
sveikas būti, jų reikia kur 
kas daugiau; bet kad jis tu
rėtų puikią, šaunią ir bui- 
nią sveikatą, tai vitaminų 
reikia dar dikčiai daugiau. 
Sykiu, žinoma, turi gaut ir 
užtenka m ai kitų būtinų 

! maisto dalių.
klijai an Lėtina., nau jis į tina- / " .
lingas ir atsinaujinimui kū-| O kaip žmogus gali užsi- 
no organų, kurie begyve- tikrint, kad jam vitaminų 
nant, bedirbant, dėvisi.

' '' -- ------- ----------- -------------- --------------- 'L --

ir draugiškumu.

nėtą pikniką bendrai surengti, 
čia mes turėjome ir progą su
sipažinti, pasikalbėti ir drau
giškai laiką praleisti. LDS 
18 kp. komisija dėjo pastan-

Reikia budėti, idant vietai jau turi užvaldę teri- gątus del šio nuvažiavimo, bet nebuvOt 
— - 1 *’ -L kurioj gyvena apie Jeigu dar kuri kuopa, del tam | -. . . ( ......

į dar nepaskyrė delegatų į šią ra§yS 
Raudo- j konferenciją, tai reikia steng-- - 

i sako!
kunigu “Draugas”), tai ne-i ; kad ji saugotus; Mustestypo|jau^iš 50 .mhionj’jms tik| 

\ vi o l/im nvl/1 n m limo vn t v v • į
I pusantro šimto tūkstančių i i n x t .    "n n- _ 1 •

kurioj gyvena apie Jeigu dar
Jei-;tikrų nepalankių 

lais; kad ji sugrąžintų atgal visus tuos kovinguosius an-! SLl kiekvienas vyras, paim- i 
gliakasius, kuriuos juoda Lewiso-Walkerio ranka išbrau-pas. * kai memenę— 
kė iš senos unijos; kad eiliniai mainieriai turėtų naujoj 'naJ4 t \aiP
unijoj plačiausių teisių;
“progresyvių”, kurie viena akim merkia eiliniams, darbi-’' 
ninkams, o kita—Greenams, Lewisams ir kompanijai;Jvvru? Nesąmonė. Melas!
kad naujoji unija veiktų sohdariškai su tokia, sakysim,! ‘Nemažesnės rūšies melas ti> patobulinti ar pakeisti; tai,i 
mainierių organizacija, kai Nacionale Mainierių Unija, p. tame, būk komunistai iš-,'kaiD pp šiame suvažiavime! 
kuri jau pasižymėjo (Jidvyriskonns kovomis, vadovauda-i L būk JLiUUS Vieia ue uaiyKai iskciu įi
ma angliakasių streikus Pa.,.Ohio ir Kentucky valstijose.;plėšią. Jeigu visi vyrai ran-!apkalbėti. Ypatingai, mes tu- 

Spatrda skelbia, kad Gillespie, Ill., konferencijoj, deja,idasi Raudonojoj Armijoj,Irime atkreipti atyda į augini- 
jau padaryta ne visai sveikų nutarimų, kurie gali pažeisti ; tai iš ko jie tuomet plėš? ma mūsų organizacijos na-

I Patys iŠ savęs? Kam jiems riais; taipgi palaikymą narių
;, kurie šiuo 

si turtai užvaldytose provin- tarpu, del siaučiančios baisios 
cijose randasi darbininkų ir bedarbės neišgali užsimokėti 
darbo valstiečių Žinioje? narines duokles. Ir daugelis 

Kaip kunigu mokslas, taip!].<itų sval'bių dalykų bus svars- 
šitie jų melai neturi jokios i 
logikos.

dantų gydytojas pastebi: 
dantys , darosi skylėti, arba 
dantų kaulas praradęs gy
vumą. Kas gi ,čia tokio? 
Tai veikiausia stoka vitami
no' C.

Iš tų kelių pavyzdžių jau 
________ ; nuspręs, kaip

Bet štai kūdikių

koja. Dėkoja ir del tų drau
gių, kurios del jų į pagelbą 
atėjo, ir del tų draugų, ku-į meg ,astai
. . . , . 4. . . + . ; i matome to geltonumo,daiktus pristatyti į vietą ir h- F .
kusius parvežti atgal. ... -

Dėkojam tom šeimynom, Ičse ir _ ant rugių mažytį. vitamino A gautų įvalias, o 
kurios suteikė nakvynes drau
gams binghamtonieČiams. Bu
vo svečių ir iš 
kaip tai: Utica, 
Ęallston Sfra, 
Amsterdam, N. 
Jersey. . vv_ ....... ...... ..........
iš po šonų Troy, N. Y., niekas! < :

| laminai, kaip vienas, taipDaug nerasysim, nes Bing- , ... ■ . • • .nniinkvbin Y i i „ • I kitas susidaro lygiai is tuapimKyoių, į hamtono draugai plačiau ap-Į y, d •_ ____c
įspūdžius iš savo kelio

! žudę milionus, ir būk jie | bus vieta tie dalykai iškelti ir 
TmfYH ric.; __ • ___

mainierių reikalus. Sakoma, nutarta sulaikyti masinis!
mainierių pikietavimas, daryti atskiras su bosais sutar-1 pagaliaus plėšti, kuomet vi- šioje organizacijoje
tis, bet nekovoti už vieną bendrą distriktinę sutartį.

Šitie dalykai nėra geri ir yra labai pavojingi šituo mo
mentu. Jie galėtų pakirsti mainierių pasirįžusią kovą, 
įnešti demoralizacijos ir, pasėkoj, privesti mainierius 
prie stambių pralaimėjimų.

Pasisakydami už mainierių pradėtą darbą, sveikinda- į 
mi jų žygius kovoje su išnaudotojais ir jų agentais, męs' 
dar kartą pareiškiame: Draugai mainieriai, pradėjote ne-į 
paprastą darbą. Tęskite ji. ir budėkite!

WILKES-BARRE, PA. . / ‘laibinink« partijai. Tai bus j 
j —n----  , .darbas Pruseikos sekėjų, jų,

Rugsėjį 4 d., buvo rengia-,', . . . >. . . .i, j° • ■■ bandymai pulti komunistus vi-į
mas piknikas."LeAevičiaus far-? ' ; J . _ . .v . _ r 'šokiais budais neisdęge, tai.; 
moj, Komunistu Partijos pau-.b. , _ .... ų. Z.-J-* ‘ ' upe pradės su policija ardyti
dai. Man nuvvkus iki'minė-’ • . . . . ; j. ’. _ • \ ,, . , i parengimus, kad pakenkti fi-
tai farmai, kur kebas sukasi i ' ...........
pikniko vieta, brtvo ' „žsto^l^nsima, šiame svarbiame mo- 
būriais ponijos' ir mažas ke^*nente’, katla y™ vedama mn-f 
liukas, ka reikia važiuoti Per!,klnu( k^Pąmja Už’darbinm4.i 
farmą j pikniką, buvo ' užbari-11;ų k«ndidatus. ■ ■■ j
kaduotas su policijos -Šutomo-1 Reporteris,
biliais. 'Pofičlstfts, pamatęs, Nuo Red.—Dalį koresponci-, 
kad aš uorių, ten važiuoti, su-'jos, kur buvo kalbama ąpie! 
riko “palauk”. Paskui pa-’sklokos bandymus briautįs į 
klausė, kur važiuoju. Paša-; Aido Chorą, praleidome, nes ■

Pikietuoja net Vaikai 
ir Moterys

“Vilnies” korespondentas 
mažo, mainų miesčiuko,

nes.

kitų kolonijų.
Hudson Falls, 
Mechanicsville, 
Y. ir iš New

Tik 'nežinia, kodėl

pačių atomų, tai yra neap
sakomai mažyčių medžiagos] 
dalelyčių. Bet kame t__
skirtumas? Tame, kad tie 
patys atomai vitamine A su
sidėję vienokioje tvarkoje,

!tis kuovęikiausiai turėti susi-
! rinkimą ir išrinkti atstovus delI • v ■ • 1 . <

'minėto suvažiavimo.
Kadangi ši LDS organizaci-; _________ ________

ja yra dar visai jauna ir dau-|mas ug Komunistu Partijos 'o vitamine D kitokioje, skir- 
gelis dalykų reikia joje taisy- į kandidatus, balsuosi— • • • i 1 1 • i • 1 • I • » • I '

1. Už bedarbių ir socialę
j apdraudą kaštu valstybės ir 

darbdavių.
Remdamas ir balsuoda

mas už Komunistų Partijos
kandidatus, balsuosi —

2. Prieš Hooverio algų ka
pojimo politiką.

Parengimo Komisija.

Remdamas ir balsuoda-

skirtingai veikia žmogaus 
kūne.

Vitaminas A yra vadina
mas “augimo” vitaminu; 
suprantama, kad jis reika- ( 
lingas ii

> neišgali užsimokėti 
narines duokles. Ir daugelis

11 tomą šiame suvažiavime.
Apart kitų reikalų, šioje i 

Į konferencijoje bus. renkama į 
nauja valdyba del sekančių; 
metų.—Tas yra gana svarbu, j 
todėl reikia stengtis šį suva
žiavimą įdaryti skaitlingu. 
Visos kuopos, įeinančios į III j 
Apskričio ribas, turi kaip ga-! 
lipia rinkti kuodaugiau dele-; 
gattf į konfereūčiją. Taipgi

I delegatai turi būt ’ prisiruošę *
Mes, mainieriai, moterys, gerus Mportus iš kubpb dar. 

; (vyrai m - vaikai pikietuojame buotės 
; kožną rytą; ir vakarą, žinoma, i ' ’ ' 

neužgaunąme nei vieno, pikie-' 
.tuojame ramiu bildu ir visas 
mainas. Skebams vistiek nu
sibos žiūrėti Į mus, jie turės 
mesti darbą. Kasdieną vis1 
mažiau eina skebų dirbti. Ap-: 
linkui Springfield, Ill., Glisby,' 
Benld ir kitus miestukus mai-i 
nos visai nedirba.
' Kuomet pasireiškia griež

ta kova, ji apima kiekvie- 
pir-iną, tiek dideli, tiek mažą.

V’A /'j ' •’ I
Roilfe'rencija' prasidės kaip i 

‘.‘VU; 10:30 vai. ryte, “Laisvės” sve- ■icac I *
itainej, 46 Ten Eyck St., Brook 
i ly'n, N. Y. Tad, draugai de
legatai, kurie būsite .išrinkti 
j dalyvauti šioje konferencijoje, 
itai stengkitės nesivėlinti, kad 
nepasidarytų trukdymosį die- 

inotvarkio eigoje.*
į LDS III Apskričio Valdyba.

v ozj i u y j u • i v-nvi u, pi tHCHiuiu

kiau, kad į'bioniką važiuoju, tuo klausimu jau tilpo 
Jis sakd. y/a uždrausta ten’ miau parašyta . koręsppndenci- Mainierių žmonos ir vaiku- 

ijčiaijgerai žino, kad, nuka- 
-------- — . pojus jų duonpelniams al- 
— Bahamoj aud- igas,. visietns gręš būdas.

>-i Apie tą garsųjį mainierių 
* r-f T r /Tt* 1 v I i * 1 r-1 vi 4 A 1 r

Važiuoti. * - ' • i ; ' 1 ' ' |jd.
Pradėto klhilsinėti vardo, ' —

pavardės* ir kur gyvenu.’Kas Nassątl. _______ _____
aiškiai buvo matyti, kad šnipų rtls padarė didžiausius nuo 
yra įskųsta, kad pakenkus stolius ir užmušė 10 žmonių.1 žygiavimą į tTahldin aįjsk-

Komunistai sako:
4. Lygi teise negrams, ir 

apsisprendiiiio teisė Juoda
jam Ruožtui.

Balsiiodamas už Komu
nistų Partijos kandidatus, 
balstiosi už tąjį reikalavi- 
ma.

Demokratija Philadelphijoj:
Vaizdelis iš bedarbių demonstracijos, 

reikalaujant duonos.

nestokuoja? Užtikrinimą 
— suteikia valgymas reikalin

go daugio pieno, kiaušinių, 
šviežių vaisių ir daržovių. 
Ypač pienas su vaisiais ir 
daržovėmis daro “stebu
klus.” Maitinantis pienu ir 
prie kiekvieno valgio papil
dant jį šviežiu vaisium ir 
pora šviežių daržovių, yra 
pataisoma net tokios ligos, 
kurias vadina “išsigimimo”

i ligomis; o tarp jų priskaito- 
jma: “nežinia” nuo ko ky-- 
’ lantis galvos skaudėjimas, 
skilvio-žarnų ligos, cukrali
gė, kraujagyslių sukietėji
mas, širdies sugedimai, kau-

I lu sunėrimu nesveikumai ir 
! kt. Pasitaisa net pradėję 
skylėt dantysi

Bet ar darbininkas, ypač.. 
■ bedarbis šiais laikais gali 

. ’patenkint tuos sveikatingo 
maisto reikalavimus? Mili
onai darbo žmonių negali 
nė svajot apie tokius “raš-

’ • Rąžius” ne tik sau patiems, 
i bet nei savo kūdikiams. Tai-? 
; gi komunistai, kovodami už ’ 
! bedarbių apdraudą ir prieš 
Į uždarbių kapojimus, tuo pa- 
. tim kovoja ir už darbo žino-" 
jnių ir jų šeimynų sveikatą.

/



Puslapis trečias

Siurbėlės
Utėlės, blusos, blakės, prūsokai— 
Siurbėlės, biaurūs kraujo gėrikai: 
Dieną ir naktį aplinkui šoka, 
Nors atsigerti, kraujo jie tyko.

< Taipgi turtuoliai, ponai, vienuoliai, 
Kurie nedirba, vien tik lėbauja,— 
Visi, kas minta iš darbininkų, 
Siurbėlių vardą užsitarnauja.

Utėlės, blusos, blakės, prūsokai 
žmogų papjauti niekad negali, 
Bet jei ant sprando vienas užšoka, 
Pagriebę pirštais, trenkiam Į šalį.

Mat, jie yr’ gyviai gerianti kraują, 
O tokius niekas nenor penėti.
Užtai, kas nori mus išnaudoti, 
Utėlės galo gali tikėtis.

Jonąjla.
25-VII-32.

Kur Kas Ką Veikia
Aido Choras (Worcesteryj) po draugės 

^alinaitės prelekcijų jau pradėjo veikti gy
viau. Prie choro suorganiuotas dramos sky
rius. Be to, choras nutarė užsiprenumeruoti 
meno laikraščius anglų kalboje, kaip tai 
“Workers Theatre,” Muzikos Lygos leidžia
mą žurnalą ir “New Masses”.

Gerai,—žingsnis pirmyn jau padaryta. 
Tik reikia veikti, kad nereikėtų žengti atgal. 
Veikalėlių vaidinimas labai yra būtinas rei
kalas. O Aidas, rodos, ir ruošiasi prie tų 
darbų.

••K * ♦
Brooklyn© Aido Choro Dramos Grupė vei

kia. Galėtų veikti geriau. Gal kai-kurie 
draugai bijo “karščių”. Bet karščiai labai 

, gį$tai praeina ir prasidės šalčiai.
Dramos Grupė mokinasi komediją (vieno 

veiksmo) “Tėvelio Nervai Suiro.” Jėgos 
yra renkamos veikalui “Bedarbiai”. Brook- 
Jyniečiai draugai sako, kad veikajas turi būt 
suvaidintas geriau, negu kada pirmiau. •

* ♦ *
Montrealo draugai jau gerokai sutvarkė 

savo chorą. Jie yra Meno Sąjungos dalis.
Montrealiečiai chorą pavadino Jaunimo 

Choru. Reikia draugams pastebėti, kad var
das nelabai tinkamas. Tiesa, gal draugai 
tą vardą pasiskyrė po įtaka kitų mūsų cho
rų, kurių tarpe mes turime įvairių vardų.

Vienok šiuo laiku, kuomet mes taisome 
savo klaidas ir bandome išsikasti iš tų senų 
tradicijų, tai reikėtų duoti geresnį vardą. 
Viena, Jaunimo Choras neturi jokio klasi
nio požymio. Bet ir čia neviskas. Šiame 
pavadinime yra ir sektantizmo. Kuomet mes 
sakome, kad “Jaunimo Choras,” tai savaimi 
aišku, kad tas vardas pasiskirta po įtaka, 
kad chore gali priklausyti tik jauni. Be to, 
darbininkai, kurie nesijaučia labai jaunu
kai, tai nejaukiai gali jaustis priklausyti 
Aaunimo Chore.

* * *
Kas gali priklausyti mūsų choruose? Ar 

( mūsų chorai yra tik jaunimo chorai?
Ne, draugai, mūsų chorai turi sudaryti vi

są šeimyną. Tai yra, chore gali priklausyti 
jauni, suaugę ir seni. Pagaliaus net ir rei
kalinga meno darbe visokių žmonių. Cho
rai turi būti ne tik dainavimo, bet turi veikti 
visose meno srityse. Tokiame veikime, sa
kysime, vaidinime, kad ir dainavime reika
linga ne tik jauni, bet įvairaus amžiaus dar- 

> bininkai. Pats menas nėra tik del jaunų ar
ba senų žmonių. Menas yra visos draugi- 

' jos.—Visų darbininkų.
Todėl, draugai, mes negalime skirstyti 

»jno organizacijas į Jaunimo arba ,senesnių
jų skyrius. Nuotaika geriausia būna, kur 
yra daug jaunimo, bet yra ir suaugusių žmo
nių.

žinoma, tankiai jaunimas sudaro didžiu
mą choruose, tai labai gerai. Bet tas dar 
nereiškia, kad negali būti ir senesni chore 
arba kitoje meno organizacijoje.

* ♦ ♦
Lyros Choras (Shenandoah, Pa.) jau ruo

šiasi vaidinti “Alkį”. Tai gerąi. Pereitą 
meta Lyra grąžino šį veikalą, bet dabar jau 
vėl miasi už jo.

Mūsų chorai ir dramos grupės ir turi imtis 
sunkesnių darbų. Newarko Sietynas vaidi
no pavasaryje šį (“Alkį”) veikalą. Drau
gai turėtų pasirūpinti, kad tas veikalas bū
tų suvaidintas ir artimose kolonijose. Vei
kalo susimokinimui reikalinga jėgų ir darbo.

Tad jį nereikia padėti į šalį tol, kol visoje 
apielinkėje nebus suvaidintas.

:is * *

“Priekalas” (No. 7) jau čia. Draugai 
turi šį žurnalą skaityti. Be geros kritikos ir 
kūrybos labai sunku patiems ką sukurti. 
“Priekale” kaip tik ir yra tos kritikos, kuri 
reikalinga mūsų meno veikimui.

V. Bovjnaa, Sekr.

/nįtizicija
Veikalą parašė d. Palanta. Tai keturių 

veiksmų drama su dainomis. Vaidinimas 
reikalauja apie 25 dalyvių. Bet galima vai
dinti ir su mažesniu skaičiumi dalyvių, vei
kalą padalinus į dvi dalis. Taip pat galima 
vaidinti ir be dainų, nors jų yra kelios. Tad, 
galima sakyti, kad veikalas bandyta pada
ryti “prieinamu”. Veikalas perstato dabar
tinės Lietuvos terorą prieš darbininkus.

Apie nedateklius, manau, parašys kiti 
draugai kritikai, šiuo rašinėliu noriu per
duoti trumpoj sutraukoj veikalo turinį.

I AKTAS
Dalykas dedasi policijos nuovadoje. Po

licijos viršininkai daro suokalbius, kaip už- 
i pulti darbininkus. Čia pildoma krimina- 
: liškiausi darbai. Policija nujaučia, kad yra 
i darbininkų judėjimas, yra veikėjai, kurie 
j veikia del revoliucijos. Kunigas ir kiti šni- 
1 pai veikia ir išdavinėja darbininkus.

Na, bet kaip čia policija puls, kad neturi 
; “dokumentų” teismui. Nėra ką parodyti, 
j kad tas ar kitas yra komunistas. Todėl pa

tys policijos viršininkai daro provokacijas.
Jie pasigamina lapelius, kunigas ir da

vatkos išduoda tuos, kurie jau nužiūrimi. 
Policijos šnipai patys nuneša tuos lapelius 
į nužiūrimų darbininkų būtus ir paskiaus da- 

! ro kratas, areštus.
Pirmas aktas nušviečia šias policijos pro

vokacijas, suokalbius. Parodo, kaip policija 
eina daryti kratų ir areštų. Čia veikia ir 
prostitucija bendrai su policija. Pagaliaus 
degtinė, girtavimas, kol sugriūva.

Pirmas veiksmas parodo supuvimą dabar
tinės Lietuvos valdžios ir policijos provoka
cijas; kunigų šnipinėjimą ir paskendimą 
girtybėje.

Ii AKTAS
Šiame veiksme parodoma, kaip Lietuvos 

darbininkai veikia. Dalinai yra lig šiokio 
tokio romanso. Pasimato lig gyvenimo švie
sa. Suskamba daina, bet vėl greitai apsi
niaukia, kuomet pasigirsta, kad jau daug 
draugų areštuota.

Draugai renkasi pas Skaistutę, kur pasi
dalinama darbu, čia gauta lapeliai, bet 
kalbos apie policiją jau trukdo darbą.

Bet dar tik besirengiant darban, greitai 
ir čia užpuola policija. Vieni draugai pa
bėga, kiti pasilieka sutikti visas policijos 
žiaurumo priemones, šiame veiksme jau pra
sideda policijos inkvizicija.

Areštuoti liekasi surakinti, mušami, na
mas iškrėstas. Bet nieko nesuranda. Ne
paisant, kad policija jau išvedė kelis drau- 

j gus, kad areštai eina, čia pasilikę ir pabė
gę draugai, vėl susirenka ir imasi revoliuci
nio darbo. Draugai kalbasi:

—Draugai, štai, vakar prisiuntė atsišauki- 
1 mų, kuriuos mes šią naktį turime išplatinti. 

—Ragina Skaistutė.
—Dvigubai dirbsime, išplatinsinpe,—kitas 

draugas atsiliepia.
i Visi dalinasi atsišaukimus ir darban. Ei- 
j narit prie šio darbo yra smagi daina, kuri 
Į atsako kovai ‘ prieš ' fašizmą.
j III AKTAS' *
i

Trečiame veiksme jau vykinama inkvizi- 
1 cija. Čia policija kankina darbininkus, ku- 
j riuos sumedžiojo. Pirmiausia juos kankina, 

bado ylomis panages, deda lankus ant gal
vos ir veržia. Elektros kėdė ir kiti įrankiai 
naudojama ir reikalaujama, kad kaliniai iš
duotų veikėjus—komunistus.

Kaliniai ir budelių rankose, kad ir replė
mis suspausti, laikosi gerai. Kova ir ka
lėjime. Policija jau turi gatavus sutaisius 
protokolus ir reikalauja, kad kaliniai tik pa
sirašytų, bet kaliniai nesirašo.

Bet negana to, policija siūlo ir papirki
nėjimus. Siūlo už išdavimą kitų “gerus dar
bus”—šnipų vietas.

štame veiksme, negalėdami priversti ka
linius pasirašyti protokolus, policijos virši
ninkai gauna “liūdininkus”, kurie pasirašo, 
kad visi kaliniai yra “komunistai”.

LAISVE
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šitas vaizdas nėra perdėtas. Lietuvoj da
bar yra tokios inkvizicijos. Juk keli kaliniai 
net buvo nukankinti, kiti turėjo gauti proto 
ligas. Daugelį jau sušaudė. Tai reiškia, ; 
kad veikale nėra netiesa, bet tik dalis to bu- Į 
deliškumo, kuris yra dabartinėj Lietuvoj.

IV AKTAS
Kalėjimas. Kaliniai jau nuteisti kalėti 

daugeliui metų. Vienok kaliniai ir kalėji
me veikia. Jie turi susisiekimus su pasauliu 
ir kitomis kameromis kalinių.

Kaliniai čia ruošiasi švęsti pirmąją gegu
žės. Vieni siuva vėliavą, kiti—daro ženk
lelius. Dar kiti rašo “telegramas” kitiems 
kaliniams, žodžiu, eina revoliucinis darbas 
ir kalėjime. Tai reiškia, kad politiniai, re- | 
voliuciniai kaliniai kovoja ir kalėjime.

šiame veiksme parodoma, kaip kaliniai 
švenčia pirmąją gegužės kalėjime.

Besiruošiant švęsti pirmą gegužės, pajun
ta policija. Sargas šaukia policijos virši
ninką. Duota įsakymai kaliniams nusiimti 
gegužinius ženklus. Bet nieko negelbsti, 
kaliniai varo savo darbą.

Kaliniai jaučia, kad ir už kalėjimo sie
nų darbininkai jau sujudo veikti. Policijai 
bemalšinant kalinius kalėjime, minia darbi
ninkų išlaužia kalėjimo duris, čia policija 

j jau meta ginklus. Kaliniai ir minia lieka į 
t kalėjime “ponais”. Kaliniai paliuosuojami.

Kovą laimi tie, kurie visą laiką kovojo.
žinoma, šita pergalė yra šiek tiek alego

rinė. Bet tokių kalinių sukilimų jau yra 
buvę pačioje Lietuvoj. Tokių atsitikimų, 
kad darbininkai atrakina kalėjimų duris, 
yra gana dažnai.

Ir Smetonos valdžiai pabaiga bus panaši. 
Ta darbininkija, kurią dabar psistai smau
gia ir terorizuoja, bus laimėtoja ir darbinin
kai paliuosuoti iš kalėjimų.

Tai toks yra turinys šio veikalo. “Inkvi
zicija” reikalinga perskajtyti kiekvienam 
darbininkui. Veikiausia nevisur veikalas 
bus suvaidintas. Tai ypatingai tų vietų 
draugai turi šį veikalą perskaityti.

Manome, kad veikale yra ir trūkumų. 
Veikiausia apie tai kiti draugai parašys. 
Vienok šitas veikalas yra pirmas iš dabarti
nio Lietuvos gyvenimo, apie kurį taip labai 
daug kalba fašistai.

Marksistas. '

Vėl Turime Porą Kūrinėlių
Vėl jau turime porą naujų kūrinėlių. Šie 

kūrinėliai tiks mūsų menininkams solistams j 
ir chorams. Vienas kūrinėlis, “Galandėjas”, ' 
taikomas vienam balsui. Muzika M. Krase-1 
vo, žodžiai F. škulevo. Sulietuvino Jonas 
Kaškaitis.

Kad geriau būtų galima dainelės turinį 
spręsti, tai čia paduodame visą turinį, kaip į 
kad jisai yra:

Galandėjas
Iš F. škulevo— Muzika M. Krasevo.

I
Rytą po triukšmingą miestą 

Su varstotu aš einu,—
Visus užkampius pažįstu

Tų namukų, tų senų.. .
Peilius, žirkles, skustuvus išgalandu 
ččččččči... . ččččečči.. .

11 !

Myliu valkiotis gatvelėj,
Kur taip užversta, skurdu:

Murzini tenai vaikeliai, 
Moterėlės prie baldų.

Peilius, žirkles, ir tt.
■ im i

Aš ir pats dar toks jaunyvas (
Ir prie darbo sugabus,— j

Mane myli, tai ne dyvas,
Ir gerai, gerai taip bus!

Peilius, žirkles ir tt.
I^ita daina, būtent, “Linksmas Dailydč,” 

tinka dainuoti ir su chorų. Pačioje dainoje 
yra paaiškinta, kaip reikia ją dainuoti. Del 
geresnio ir pilnesnio turinio aiškumo, duoda
me ir šios dainos pilną turinį. i

Linksmas Dąilydė
Iš A. Ma.karovo Muzika M. Krasevo

I
Juokiuos, žaidžiu, dainuoju 

Ties oblio krūtine,— 
Obliukas žaksi, loja, 

Čiužena man delne.
n

Galvoj—kad ją devynios!—
Neikiek liūdesio nėr!

Ant nugaros klevinės
Tik stalo grobiai tėr.

III ’
Jam kojas va pritaikau,—

štai klijus, lyg medus;
Saulutė nebe baikom .

Sriovena pro stiklus!

IV * ”
* ' ; < i i ! i : »

O liakeris blekinėj
Net žeria spinduliais, 

Skiedrelės po krūtinę
Nukabo skaiduliais.

Smalkiais sakais pušiniais
Pakvipo mūs’ gryčia,

Tarytum už būstinės
Giria stovėtų čia.

VI
Druožlelės baltučiutės,

Lyg mylimos krūtis,
Lakioja, kaip paukščiutės,

Sužadina mintis.
VII

Už durų triūšmo aidas
Suvirbina namus,-— 

širdy man skamba gaidos!
Aš visas toks smagus!

Jonas Kaškaitis.
čia gali pastebėti skaitytojas, kad šios 

dainelės yra liaudiškos. Jose nėra minčių 
apie “greitą” revoliuciją ir karšias kovas. 
Vienok reikia pasakyti, kad čia reiškiama 
darbo liaudies gyvenimas, darbas, šiose 
dainelėse mes pastebime konkretiškumą. Tai 
yra dainavimą apie tikrą? darbininkų padė-

Mes turime eiti prie tokių konkrečių dai
nų ir visoje meno kūryboje. Galima pasa
kyti, kad mūsų eilėraščiuose dar vis atspin
di gera doza idealizmo. Mūsų poetai dar 
mėgia laikytis idealizavimo idėjų, obalsių, 
o nukrypsta nuo konkretaus darbininkų gy
venimo. Kartais gal atrodo, kad kasdieniniai 
dalykai nėra taip svarbu, bet tai klaidingas 
nusistatymas.

šios dainos gali būt pavyzdžiu, kad mes 
turime daugiau kreipti domės į tikrąjį gy
venimą. Geriausia medžiaga mūsų meno 
kūrybai, tai pats darbininkų gyvenimas.

Jo išreiškimui, tobulumui galima naudoti 
visi mūs gabumai, žinoma, šiame atsitikime 
nereikia bijoti politinių pasireiškimų ir ko
vų, kurios reiškiasi kapitalistinėse šalyse vis 
aštresnėje formoje. Tos kovos turi reikštis 
mūsų mene.

V. B.

Gyvenimo Jūroj

Jūroj skriaudų, audrų verpetuos, 
Jūroj kankynių ir-melų, 
Valtyj naujų kilnių idėjų 
Iriamės, plaukiam tarp bangų.

Iriamės, plaukiam vis pirmyn, 
Bangos mums putų kelią kloją; . 

Valtelę mėto ir kiloja, 
O nies vis plaukiame tolyn!

Nors bangos siaus kerštu, melais, 
Blaškys ir mėtys mūs valtelę, 
Bet mums idėja spinduliais 
Tamsoj nušviečia nykų kelią!

Kovojam, plaukiam pirmyn. 
Laisvi krantai jau nebetoli.
Tiktai, draugai, dar drąsų šuolį, 
Ir laisvi žengsim ateitin!

Laisva Sovietų Sąjunga, 
Drąsūs draugai šalies laisvos!

Skaisti, raudona vėliava
Mums pergalę kovoje duos!

Palanta.

Amerikos “Padangėj”

Dar naujiena negirdėta, 
Smaugia badas visą svietą; 
Sandėliuose maistas pūsta, 
Proletaras badu žūsta.

Kad palaikius augštas kainas, 
Tai buržujai kelia Vainas, 
O tą vargšą proletarą 
žada siųsti vėl į karą.

Ar senai jau karas buvo, 
Milionai vyrų, žuvo!
O buržujai, tik juokavo, 
Sakė, mums bonus rokavo.

Bet kaip reikia bonai gauti, * 
Washingtonan tenka traukti, 
Per naktis gatvėj miegoti 
Ir su Hooveriu kovoti.

Mūšis buvo istorinis
Juška krito, kaip didvyris;
Jis už duoną mums kovojo, 
Užtat jį kulka paklojo.

Tad, draugučiai, nemiegokim 
Ir prieš badą kovon stokim;
Užpildykim Juškos vietą, 
Jo idėjas skelbkim svietui.

Pjautuvas.
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Meno Sąjungos Centro 
Biuro Posėdis

Draugai, ALPMS. Centro 
Biuro posėdis įvyksta sekma
dienį, 11 dieną rugsėjo, 10 
vai. ryte, “Laisvės” name. Vi
si draugai dalyvaukite šiame 
posėdyje, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

šiame posėdyje dalyvauja ir 
Meno Sąjungos III Apskričio 
nariai. Reikės apkalbęt ir iš
rišti keli klausimai, kurie lie
čia Apskričio reikalus. Del 
to yra labai svambu dalyvauti 
visiems nariams.

Sekr. V. Bovinas.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 Kuopos Planas 

Narių Veikimui
30 d. rugpjūčio ALDLD 22 

k p., savo ekstra šauktame su
sirinkime, svarstė ir tarė šiais 
svarbiais klausimais, kuriuos 
turėjo dienotvarkėj:

1. Centro valdybos nomina
cijos; 2. Kompartijos rinkimų 
kampanija; 3.Pakėlimas narių 
gyvumo ir lankymasis į kp. 
susirinkimus.

i Į Centro Valdybą nominuo- 
jta visi draugai, kurie ištikimai 
stovi priešakyje su kovingais 
darbininkais, su Komunistų
Partija.

Komunistų Partijos rinkimų 
j kampanijos klausimu skaityta 
j laiškas iš Centro su “kuponų” 
; knygutėmis platinimui.

8 draugai ir draugės pasiė
mė platinimui tų “kuponų” 
iki sekančio susirinkimo, kuris 
įvyks 13 d. rugs. Jiems su
grąžinus, kiti draugai ir drau
gės paims platinti. Mūsų kp. 
yra uždėta (paskirta) kvota • 
sukelti $25.00. Manau,- kad 
lengvai tas bus įkūnyta, jei ;

i visi noriau bendrai dirbs sukė
limui tos sumos.

Trečiu klausimu kalbėta ir i 
priimta tokis planas: Kiek
vienas ALDLD 22 kp. narys 
ir narė, kuris veikia kitose 
draugijose ir, lankosi maž jf
daug, reguliariai į kp. susirin- 

i kimus, jojo ar josios bus už
duočių sudaryti kontaktą su 
mažiausia vienu nariu, kuris 
retai lankosi į susirinkimus. •—
Atsilankius pas narį, išaiškin- <'
ti svarbą veikimo mūsų orga
nizacijos ir naudą lankymosi 
reguliariai į, susirinkimus.

Po apkalbėjimui ir priėmi- J 
mui šio plano, visi susirinkę 
nariai gavo po vieną ir dau
giau narių vardus, kuriuos iki 
13 ck rugsėjo jie pasižadėjo " 
atlankyti ir pasikalbėti orga
nizacijos bei veikimoi reikalu.

Susirinkime dalyvavo apie 
25 nariai. Ir jei visi išpildys 
savo pareigas, matys pažymė
tus savo surašė narius, tai se
kantis susirinkimas, 13 d. rug- « 
sėjo, parodys gerus vaisius.

“Vilnies” dienraščio gynimo • 
klausimas bus svarstomas 'mi
nimam susirinkime. ALDLD 
22 kp. valdyba, pasitarus, 
nusitarė iššaukti abi vietines 
(190-57) kuopas į lenktynes 
'‘Vilnies” paramai. •»

ALDLD. 22 kp. pasisako, • -» 
kad ji sųkirs abi kuopas fi
nansine parama dienraščiui 
Clevelando Darb. Draugijų 
Sąryšio šaukiamam protesto 
mitinge prieš “Vilnies” skun
dikus.

Minimas masinis mitingas 
yra šaukiamas 18 d. rugsėjo.

Ką sakote, draugai iš Cor- • 
lėto iš Collinwoodo? Jei no
rite pasirodyti darbu tame mi
tinge prieš visą Clevelando 
darbininkų visuomenę, tai čia 
geriausia proga.

ALDLD 22 Kp. Organizat. |

Komunistų Partijos rinki
mų platforma sako:

6. Prieš imperialistinį ka
rą; už gynimą Chinijos liau
dies ir Sovietų Sąjungos.

Remkit ir balsuokit už 
Komunistų Partijos kandi
datus !

/



Puslapis Ketvirtas

A. Buiski. Verte D. M. šolomskas.
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(Tąya)
—Spėkų pas ji užteks, o mums čionai už-j. . * v_ . - . - - -

pakalyje svarbu tas, kad mūsiškiai baltuo-! ?1a^miai.?ese lai PaPvasavus i prikimštą
I ilgą maišą, o treciasis is užpakalio žings
niavo, laikydamas rankoje nagaiką. Pas 
visus tris ant pečių buvo šautuvai. Visi

sius fronte taip prispirs, kad jie neturės 
kada rūpintis užpakalyje malšinimu suki
limų.

kampanijos naudai.’ f Toks; pa-'b^Jfondo, privalo būti susirinkime;1 dalyvaukite <'' ,hėg
rengimas įvyks greitoj ateity.y5a Mankos, atėję iŠ svambių ręikalų aptarti. Taipgi yra narių.

i bedarbių fondo. atėjusios knygos “Moters Kovotojos '■
Nutarta SUiengtl vakaias Sekr. V. K. Shėralis. del Komunizmo.” Malonėkite atsiim-

‘tli’rlriiė • 'dank1 ti jas,t taipgi * atsiveskite ir: nauji

) Nakties tamsoje iš griovio aiškiai ma
liesi, kaip keliu ėjo trys figūros. Du prie-

dienraščio “Vilnies” naudai ir 
duoti dovanų gerą radio. Ti- 
kietų platinimą Maryti plačiai,) 
kad vakaras būtų sėkmingas re
voliuciniam judėjimui.

Malonėkite atsiim-
(216-218)

Sekr. K. įinskienė.

» • >(21.7-218)

O ™es’ išstodami čionai, kaip jau puvo gįrti ir paklupščiomis ėjo. 
sakiau, užduosime smūgį iš užpakalio, čiasis užpakalyje eidamas, vos valdydamas 
Kaip tik Donbaso mainieriai sukils, prie I liežuvį, bandė komanduoti: 
jų prisidės visi nepatenkinti, ir baltiems) 
bus labai karšta; iš priešakio juos plieks! 
Raudonoji Armija, o iš užpakalio mes.

—Taip ir reikia, drauge Mikai.
tai pradėti, juk to jau senai reikalauja mū
sų reikalai.

—Gerai, draugai, aš prisiųsiu du drau-;.
gus iš kasyklų jums į pagelbą, nes patsai j11’ yra velnias? 
turiu būti tenai.

—Tai bus labai gerai, drauge Mikai.
—Ot su pagelba mainierių tai tikrai lai- į

WOODBURY, CONN.

—Kojon! Raz-dva.... Smarkiau!
—Matai, Trofiniai, tartum velnias tą ba- i

' lą kur atitolino. Vis buvo greta, o dabar j 
Pradėti, I tartum šėtonas ją atitolino, einame, eina-i 

į- ; me ir pasiekti negalime,—skundėsi vienas!
iš nešančiųjų. '

—O kodėl tu žinai, kad velnias, o gal jis 
■nusiminusiai kalbėjo ant- tojai.

Kaip matyti, tai farmerių 
piknikas bus geras ir didelis.'ir 
Piknikas Įvyks 11 dieną rug-1 
sėjo. ŠĮ pikniką rengia LDS) 
126 kuopa. Į pikniką rengia-' 
si atvažiuoti iš visų apielinkių'r 

j draugai ir farmeriai i°.

ROCHESTER, N. Y.
Social vakaras. Rengia ALDLD. 

50 kp., šeštadienyj, 17 d. rugsėjo 
' (Sept.), Gedemino ' svetainėje, 575 
I Joseph Ave. Tai bus svetainės kie- 
'me; pradžia 5 vai. po pietų. Gėri- 
I mai ir valgiai bus lauke, o šokiai 
- svetainėj, prie geros orkestros. Pel
nas nuo šio parengimo eis paramai 
darbininkiškų dienraščių:

“Vilnies.”

CONNECTICUT LIETUVIŲ DARBININKŲ 
KOMUNISTINĖS SPAUDOS NAUDAI

IŠVAŽIAVIMAS
“Laisvės

(216-219)

PA.PHILADELPHIA,
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
kuopos susirinkimas įvyks pirma- 

cvugeu ,, idienh 12 (1 rugsėj0 (Sept.), 8 vai.
, Be to, bus gera programa, j vakare, 995 N 5th St. Visi nariai 
j Dainuos Waterburio Darbiniu- dalyvaukite ir nauj’ų narių atsiveski- 

:ų Oktetas ir bus geri kalbė-'te. 
Kalbės draugas J. J. ’ 

Įi‘as. . ' Mockaitis iš Bridgeport©, LDS;
i —Kas Gjis”? •,V Apskričio organizatorius.)
i —Štai tas patsai, kurį mes nešame. Vis-;Taip pat bus gera muzika šo-) 

. , .± .v n , . i gi ne kiekvienam šuniškai mirti norisi, na, ikiams. l-: !iVVks 12mesime.-nusidziauge kitas is dalyvių.- kad h. mums abie ai. tas būtu tik ? -........................................
Gal būti, dievas bus su mumis, ir iki žiemos I Aš bijau> ar tik ne jis mus vedžioja. 
bus baigtas karas su baltaisiais., j taj, pirmiau buvome paklydę ir kiek prisi-

pasitikėk savim ir kitais darbo žmonėmis. 
Dievas ne su bėdnuomene, bet su ponais.

—Tai tiesa, kaip sako: “Dievui melskis, 
bet jeigu nenori prigerti, tai linkui krašto 
įrkis.” Tegul jau kunigas Palladijus die
vu pasitiki. Bet, kaip matyti, jis viską pa
laiko ne dievo pagelba, o kazokų.

—Jam dievas reikalingas tik apgavinėji- 
mui ir kišenių apkraustymui, — atsiliepė 
Vasiukas.

—Suprantama, geras vagis vis poterius 
kalba, kad jam dievas pagelbėtų jo amate. 

Ir taip juokavo susirinkę draugai, rūkė 
ir kalbėjosi apie būsimas kovas ir perga-, 
les. Mikas jau atsistojo.

—Na, ką drauge, ar jau kelionėn rengie
si?

—Taip, draugai. Likite sveiki ir rengia
tės prie bendro visų darbo. Pas tėvus už
eisiu ir tik kelis žodžius pasakysiu, nes rei- kas dar visi yra laisvi, tai matomai, ką 
kia skubintis. nors iš apielinkės jie pagriebė. Matai, kaip

—Laimingos kelionės, drauge. Na, mesi jie elgiasi. Užmuša pas save namie, o pas- 
ir su tavimi eisime linkui miestelio, o ten Į kui nuvelka i balas ir bėda suverčia ant 
pasiskirstysime, ir kiekvienas savo keliu. I žmogžudžių. Kunigas atlaiko pamaldas ir 

—Kažin ar verta visiems kartu eiti. Gali pasiima už tai mokestį iš valdžios. Tai jau 
būti geriau taip, kaip čionai atėjome, po > 
vieną išsiskirstyti,—pasiūlė Vasiukas.

—Kam tas reikalinga? Tamsu, matai, 
dangus kai]) kailiniais uždengtas, o pas 
atamaną visi prisilakę ir veikiausiai kojų 
nepavelka: pamaldas ant pilvų sugulę lai
ko.

Per krūmynus visi išlindo linkui kelio. 
Dangus aptrauktas tamsiais debesiais. 
Naktis tamsi ir vos vienas kitą mato.

—Veikiausiai bus lietaus. Del pasėlių 
lietus reikalingas. O ką gi tu ten, Va-) 
siau?

Kuzminas, kuris žingsniavo priešakyje, 
apsistojo ir rankomis davė ženklą visiems 
sustoti.

—Sustokite, draugai. Nusiraminkite, 
kas ten eina priešakyje.

Nakties tamsoje, įtempus klausą, buvo 
girdimi einančių žingsniai ir negarsus kai-; 1 — • 1

RENGIA DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ KETURI 
APSKRIČIAI CONNECTICUT VALSTIJOJ

Nedėlioję, 18 Rugsėjo (September), 1932
CHARTER OAK PARK,
WEST HARTFORD, CONN.

PRADŽIA 10 VALANDĄ'RYTE

Sekr. J. Smithienė.
■ ■ (216-217)

HARTFORD, CONN.
ALDLD. 68 kuopos susirinkimas 

rugsėjo, 7:30 vai. vakare, 
Važiuojant į mūsų pikniką' svetainėje 59 Park St. Draugai ir 

Ma- geriausia važiuoti sekamai: (draugės! Malonėkite dalyvauti šia- 
Nuo Denburio reikia važiuoti nie susirinkime, nes turėsime atlik

ti svarbų tarimų. Turėsime prisi
rengti prie spaudos pikniko, kuris 
įvyks 18 rugsėjo. Taipgi iš centro 

, turėsime 
arba atlikti nominacijas Centro Komiteto.

; Kurie dar nesate užsimokėję, rūpin- 
: kitės šiuo kartu užsimokėti. Atsi
veskite ir naujų aplikantų Į kuopą, 

į Sekr. J. Rudžinskas.
(216-217)

—Dievu, drauge, jau nesitikėk; genaus j kamavome, pakol suradome kelią,—baigė 6-tu keliu į Woodburj, o iš ten 
įsitikėk savim ir kitais darbo žmonėmis, pirmasis. ' *” važiuokite tuo pačiu keliu ir

pavažiavus apie mylią, rasite atėjo nominacijų blankos, 
c prje barnūs r.-1 ■ ■ :....

• • • . ... . , , Q (klauskite Juliaus Plungio.minėti ir su juomi eiti j balas?
—Na, bet jis juk negyvas, nėra ko bi- Rengiamasi Ir Spaudos

jotis? ! piknikui
—Negyvas, o patsai kalbi, kad gal būti \ 

jis mus ir vedžioja.
—Nesikalbėti!.. Viens-du... Tiesiai..

j Ei, tu ten kairiame sparne!—Girtas bum-1Parke, Hartford, Conn.
bėjo jų viršininkas. Įbėjausi su LDS kuopos sekre-

Kazokai praėjo visai arti pro pasislėpti- ■torium. Jisai pasakoja, kad' 
" n * gauti tikietai spaudos pikniko!

Kuzma Vasiukas!jau išparduoti, tai reiškia, kad Į 
) visi darbininkai ir farmeriai j 
į rengiasi Į spaudos pikniką.

Woodbur o Pjautuvas.

—Klausyk, Trofiniai, aš jį mesiu.
argi galima tokioje tamsioje naktyje tas p akat?

sius revoliucionierius, nešdami lavoną, ir: 
dingo nakties tamsoje.
kumštelėjo į šoną Mikui ir prakalbėjo:

—O juk tai ką nors nudėjo ir neša į 
krūmus.

—Ką jūs manote?
—O kas juos žino. Mūsų draugai kol

Draugai jau ruošiasi
į spaudos piknikui, kuris Įvyks;
i 18 dieną rugsėjo, Charter Oak LDSA. 54 kuopos susirinkimas įvyks 

- -- - Kal-'H (henil rugsėjo, 2 vai. po pietų,
! paprastoje vietoje. Visos narės da
lyvaukite šiame susirinkime, nes yra 
svarbių

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Drg. A. BIMBA

SCRANTON, PA.

reikalų.
O. Janušauskienė.

(215-216)

GREAT NECK, N. Y.
rl DA. John Reed 48 kp. susirin

kimas įvyks pirmadienį, 12 d. rugs. 
(Sept.), 8 vai. vakare, Strauko ;sve- ;

•.tainėje. Vi,si nariai turi būtinai
I lyvauti šiame susirinkime, nes
i daug svarbių draugijos reikalų 
į kalbėti.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro susirinkimas Įvyks 

pirmadienį, 12 <1. rugsėjo, 8 vai. va
kare, Rusų name, 995 N. 5th St. 
Būkime visi, nes turėsime apkalbėti 
svarbių dalykui kaip tai, prisirengi
mas prie vajaus, 
j imas 
naujų

Veikalų apkalbė- 
ir t.t. Atsilankykime visi ir 
narių atsiveskinie.

Sekr. Potukas.
• ■ . . ■ ■ (215-216)

EASTON, PA.
ALDLD. 13 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 11 rugsėjo, kaip 3 vai.
I po pietų, Easton Baking Co. šve- 

Org. F. K. i tainėje, 34 N. 7th St. Visi nariai 
(216-217) ! dalyvaukite ir nauju atsiveskite, nes 

daug svarbių klausimų svarsto-

ap

ELIZABETH, N. J. !
Į

LDS. 33 kuopos mėn. susirinkimas ' 
: Įvyks rugsėjo 13 d., LDP. Kliube, 69 ! 
| So. Park St., pradžia 8 vai. vakare, i 
j Drauagi ir draugės, būtinai turime 
Į visi atsilankyti i šį susirinkimą, nes 
i daug yra svarbių reikalų del ap- 
• kalbėjimo. Ypatingai tie, kurie ne-

' bus
; ma.

Sekr. B. E. S.
(215-216)

ne pirmą kartą jie taip daro.
—Reikia jiems parodyti, pulkime tuos 

niekšus!—sujudo valstiečiai.
—Dabar nudėjo jį, o greitai ir prie mūsų Į 

jie dasikas.
—Matai, ką jie išgalvojo, niekšai pra-' 

keiktieji!—Didžiuma revoliucinių valstie-i 
čių jau pašoko ant kojų ir pasirengė vytis i 
priešus.

—Palaukite, draugai, reikia gerai ap
galvoti, kaip veikti. Jie juk negali pas
prukti,—ramino Vasiukas kitus valstie
čius.

-Na, kaip gi mes juos paimsime pliko- ) dilba ir nori gauti paskolą iš bedar- 
mis rankomis, kada jie ginkluoti šautu-;
vais ir veikiausiai revolveriais, o pas mus1 
tik aš vienas turiu revolverį,—prakalbėjo 
Mikas. I

—Paslėpk jį, drauge, mes be trukšmo su 
jais apsidirbsime. Apsvaiginsime kokiu 

bėsis. I nors daiktu ir be revolverio. Pasirinksime
—Slėpkimės,—tarė Kuzminas, ir kaip ak-', akmenų, o štai ir ąžuolinė šaka. Na, ruoš- 

muo, nusirito į šalikėlio griovį. Kiti jo, kites, draugai.
draugai pasekė jį ir prisiglaudo žolėje. ! Bus daugiau

Tel. Porter 3789

(Repšys) 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:

A.LD.L.D. REIKALAI mūsų
giasi, 
kia ?
kimą
dyti svietui ir

apskričio komitetas ren- jams.
niekas nežino ką jis vei- draugų: 
Atsakyti 
negerai;Reikia Daugiau Veiklumo

ALDLD 8 Apskričio, Wis 
consino valstijos veikimas ap-;kų judėjimui, 
miręs, iš priežasties apsileidi
mo jo viršininkų. Jeigu reikė- j 
tų pasakyti, kas yra sekreto- 
rium arba organizatorium šio) 
apskričio, būtų sunku juos su-1 
rasti, kad ir su žiburiu, 
jie yra pasislėpę ? Tas 
jų apsileidimas marina 
apskritį ir jo kuopas.

Dabar apie ALDLD 8 Apskri- komitetų ir keleto veikėjų— 
čio pikniką, kuris Įvyko 4 d. draugų ir draugių Įvyko bend- 
rugsėjo, Racine, Wis. Susidė-:ras susirinkimas 2 d., rugsėjo, 
jo iš mažo skaičiaus žmonių i “Vilnies“ 
visas piknikas, o pačiame Ra- kalbėta, 
cine yra virš tūkstančio lietu- rengti prie ateinančių 
vių. Mūsų draugai gavo tik 
mažą dalį jų. 7" 
ar ne veikėjai ? Apskritys ir 
kuopos nesidarbavo surengime 
pikniko ir neturėjo žmonių.

Kur 
visas i 
patį,

SHENANDOAH, PA.
Paskutinis Piknikas šį Sezoną

Rugsėjo 10 ir Lyros Choras rengia 
šaunų pikniką, šalę rusij kapinių. 
Dalį pelno skiria “Viinies” vedimui 
kovos su lietuviškais fašistais Chica- 
goj. Todėl vietos ir apielinkės lie- 

Į tuviai darbininkai, nepraleiskite šios
==r | progos. Skaitlingai dalyvaudami pik

nike, smagiai praleisime laiką ir pa- 
remsime dienraštį “Vilnį” ir sykiu 

i Lyros Chorą, kuris visuomet patar- 
' nauja darbininkiškom organizacijom.
Piknikas prasidės šeštadienio vaka
re, 5 vai. ir tęsis iki vėlai naktį 
Sekmadienio ryte, nuo dešimtos vai.

i Bus gera muzika šokiams.
Lyros Choro Koresp.

(215-216)

PROGRAMA ĮVAIRI, DIDELĖ
1. šokiai tęsis per dieną, šokiams grieš Symphony 

; Orchestra.
2. KALBĖTOJAI : A. Tutenis, jaunuolis. Išgirsite,

■ kaip jaunas pionierius energingai ir gabiai kalba. Tėvai 
I turėtų imti pavyzdį, kaip vaikus išauklėti. Atsiveskite sa- 
; vo vaikus, lai mato ir išgirsta jie.
: 3. A. Bimba, kalbės apie darbininkų spaudą, apie se-
; Rančius prezidentinius rinkimus, apie cx-kareivių kovas, 
: apie sekanti bedarbių ir ex-kareivių maršavimą į Wash- 
; ingtoną gruodžio mėnesi ir apie tai, ko gali sulaukti dar- 
; bininkai sekančią žiemą.
; 4. Chorų dainos su orchestrų griežimais.
j 5. Rusų Jaunų darbininkų Stygų Orchestra iš Water- 
; bury, Conn., iš apie 20 ypatų, skambins an c stygų rusiš- 
; kųs melodingus kavalkus ir po tam sykiu skambins ant 
; stygų ir dainuos, kas padarys klausytojams malonų Įspūdį.

6. Bitininkas, L. Končius, iš Abington, Mass., demon-. 
! struos su bitėmis; jis jas išleisdamas iš bičių avilio ir vėl 
; sušaukdamas, kaip jos laipioja po kūną, bet niekam ne- 
: gilia. Jis yra gavęs pirmas dovanas bičių kontestuose.

^7. TėMYRITE: šis svarbiausiai visiems dalykas: BUS 
! iš Sovietų’ Sąjungos, Kaukazo 'šaltinių,' mineraliniai vande- 
;■ nys, vadinami: Borjom ir Narzan. Čia tų gamtiniu ,mine- 
: ratinių ir.garsių po visą pasaulį ir sveikatai taip brangių 
• vandenų, galės gauti kas tik panorės, už labai prieinamą 
; kainą. Pirmiau tik turčiai galėjo jais naudotis.

8. Aido Choro garsusis Merginų Sekstetas iš Brook- 
> lyno, dainuos revoliucines dainas.
; Gali kas tikėti, ar netikėti, bet šiame piknike tūkstan- 
; čiai svieto bus. Turime žinių, kad iš visos Naujosios 
; Anglijos mūsų spaudos rėmėjai bus. Visi iš Brooklyn, 
: N. Y. “laisviečiai” žada būti. Iš New Jersey valstijoms
■ svečių organizuojasi būti mašinomis >r busais iš Mass. 
: valstijos.

Bukit ir jūs, ir kitam pasakykite. Jum už tai bus dė- 
) Ringi, kad sueisite daug metų nematytų draugų, giminių. 
: Dar pirmas toks parengimas šioje Connecticut valstijos
; sostinės apielinkėje.
; Nepaisant lietus, sniegas ar pagada—išvažiąvimas 
I Įvyks, čia yra daug pastogių del tūkstančių žmonių; o 
! šokiams svetaine didelė.

PIKNIKO KOMISIJA.

KAIP SURASTI CHARTER OAK PARKA: Atvažiavę iš kitų 
valstijų ir miestų į Hartford, Conn., paklauskite bile žmogaus, kur C 
Charter Oak Parkas. Vsi tą parką žino, šis parkas yra gana gar-\ 
sus. Čia būna valstijų fėrai ir kitokį dideli visokį parengimai.

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darb. Susivienijimo 82 kp. 

j susirinkimas įvyks nedėlioję, 11 rug- 
val. po pietų, 110 W. Mar- 
Visi būkite susirinkime, nes 

daug ^svarbių reikalų aptari- 
Valdyba.

(215-216)
LWUVHMIšrinko komisiją iš šių 

: Julė Skeberdytė, V. 
tylėjimu Į vei-i V. Vasys ir P. J. Petronis, 
reikėtų pasiro- Minėti draugai yra apskričių 

visam darbiniu- sekretoriai. Jie turi susinė
simus su organizacijomis ir su 
veikėjais, kurie bendrai su 

jK.P.L.F. Sub-biuro komisija 
Į sudarys planus del vajininkų.

Apskričių komitetų susirin- 
į kimas vienbalsiai pasisakė už 
j d. A. Bimbos arba drg. D. M.
Šolomsko atitraukimą su maš- 
rutu Į Chicagos kolonijas va
jaus metu, nes jų maršrutas 
padarytų didelę naudą komu
nistiniam judėjimui. Minėtų 
draugų vienas turėtų apsiimti 
pasakyti keletą prakalbų mū
sų apskričių kolonijose.

Nutarta surengti pramogų 
vakarėlį Partijos rinkimų

Ncdeliomis ir šventadieniai 
10-12 ryte

ket St. 
I turime 
I mui.

Aldietis.

CHICAGOS APSKRIČIŲ 
KOMITETŲ BENDRO 

SUSIRINKIMO 
TARIMAI

ALDLD I Apskričio. LDSA 
III Apskričio, LDS II Apskr.

name. Pasitarime 
kaip gėriaus prisi- 

i vajų 
mūsų laikraščių ir organizaci- 

Kas čia.kaltas, jų.
Susirinkimas plačiai apdis- 

kusavo planus būsimo vajaus, 
ir priėjo prie išvados, kad iš

Artinasi ALDLD ir komu- draugų kalbų ir išsireiškimų,.
nistinės spaudos vajus. padaryti bendrą planą va-

Philadelphia
ROUND TRH 3

HOURLY One Way
EXPKBSS 9 nn
SERVICE Zi.VU

BALTIMORE _____________ $4.00
BOSTON __________________ 3.00
WASHINGTON ____________ 4.75
RICHMOND _____________   7.50
PITTSBURGH ________ 8.00
DETROIT _________________ 13.50
CHICAGO _________________ 17.00
ALBANY and TROY_______4.00

ROUND TRIP ___________ 5.00
KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St., CHickcring 4-1600

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKUS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir S94« CHENE ST., DETROIT, MICH.

S

PITTSBURGH, PA.
| Draugai, ALDLD.’ 33 kp.' nariai, 
j Nedėliojo, 11 d. rugsėjo pripuola .33 
kp. reguliaris susirinkimas,. todėl vi- 

' si būkite LMD. svetainėj, 12 vai. 
’ dieną, kad galėtume greitai atlikti 
j susirinkimą.

bus,
. vauti,

Susirinkimas bus var- 
todel visi nariai turite daly- 

Visus kviečia kuopos
Komitetas.

(215-216)

NEWARK, N. J.
į Sietyno Choro mėnesinis susirin- 
| kimas Įvyks pirmadienį, 12 d. rugsė
jo (Sept.), po numeriu 180 New York 
Avenue, 8 vai. vakare, Visi nariai! 
būtinai dalyvaukite, nes yra daug, 
svarbių dalykij aptarimui.

(215-216)

SO. BOSTON, MASS.
LDSA. 13 kuopos susirinkimas

Įvyks rugsėjo 14 dieną, 8 vąl. vaka-'y^Į.. 
re, Piliečių Kliubo svetainėje, 376 
Broadway. Visos drauges būtinai

UjERIAUSIfl DUONA 
jSCHOLES BAKING 
*1/10 SCHOLLS STR BROOKLYN, N.Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū- 
( sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val- 
lg gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės #mo-» 

keti gydytojui. ' **
Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielink6sK 

kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
'į kitus miestus.

Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVICH
10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
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,,. Puslapis .penktas

Skebų Likimas į unijos šapas neįsileidžia. Na, įsas” pribėgo prie darbininko! O Vilkelis kitiems žmonėms [ metais bllVO 3,153,124 šei- 
argi jūs galėjote apsilenkti 
bado sistemos?

Vietoj jum skebauti, rei
kėjo stoti Į revoliucines dar
bininkų sąjungas, prie kurių 
priguli ir amatų unijos. Tuo
met visiems bendrai reikia rei- 

, ikalauti dirbantiems tikro at- tautak . . . . . . ,'airnu I lyginimo uz darbą, o bedar
biams bedarbių apdraudos lai
ke bedarbės.

TORONTO, Ont.— Čionai, 
1931 metų pradžioj, Ladies 
Garment siuvyklų darbinin
kams išėjus Į streiką, galvo
trūkčiais buvo mobilizuojami 
skebai. Gal nei viena i 
?fesuteike tokį didelį skaičių 
skebų, kokį suteikė lietuviai. 
(Tai vis daugiausiai neprigu
linti jokioms 
darbininkai). 
lietuvių tarpo 
giau 50 asmenų, kurie sutiko 
už numažintą algą bosams 
dirbti ir, tokiu būdu, nedavė ’ 

* galimybės laimėti streiką.
Streikas tęsėsi apie 4 mėne- 1 I , i.yici peisu csius ir kova buvo gana atkak-r, . . . , iv. v v • i r (darbininkuh su skebais. nes skebai daž-'. , . ,, -. . . , i kovotojams!mansiai buvo apsiginklavę , ,.... , .... v.bams!peiliais, akmenimis ir dar ne- • 

X'kurie samdėsi detektyvus, kad!
palydėtų namo iš darbo.

Streikas baigėsi unijistų pra-| 
laimėjimu. Užtai, kad dau-; 
gelis lietuviškų skebų dėjo kuo i 
didžiausias pastangas darbe, [ 
kad darbas kuogeriausiai 
būtų atliekamas už numuštą [ vieną pikniką sklokininkai.

į Patersono, N. J., sudarė did-
Tame atsižymėjo daugiau-'žiumą piknike, iš Bethlehemo, 

šiai ne tie, kurie buvo ekono-ipa. Keletas philadelphiečių ir 
miniai pavargę, bet tie, kurie: newarkieciu. Bet iš Eastono 
turėjo pasidėję po porą tūks-lne daugiau, kaip pora tuzinų, 
tančių i bankus. Pav., Petrai-1 Iš viso galėjo būti virš šimto, 
tis su žmona, Jarienė ir daug tai “visas svietas.” žinoma, 
kitų. Be to, unijos reakcionie-[jje ir pašalinę publiką prie sa-j 
riai streiką pardavė. ivų skaitys, nors ir nieko ben-i

Pereitą savaitę apie du[dro su pikniku neturėjusią, o1 
trečdaliu tų visų skebų kom-[taip sau nuėjusią Į parką, 
panija paleido iš darbo. Koks! p 
tai buvo nusistebėjimas minė-[lyVavo piknike, 
tų skebų. Sueina visi Į krū 
va, mitinguoja, ir klausimo jo 
kiu būdu išrišti nepajėgia.

—Kaip tai gali būti? 
kiu būdu galėjo jie mus pa-i 
leisti iš darbo? Juk kompani- laike prezidento rinkimų, bal 
ja, kuomet mes ėjome skebau- suokite už drg. Wm. Z.
ti, davė mums amžiną darbą terį, Komunistų Partijos kan-' 

už mus policija užtardavo, didatą.
—Aiškina vienas.

t

ir laikė, o bosas mušė darbi- kalba, kad 
ninką, kiek tik norėjo. O' darbininkų’ 
kuomet primušė, tai tas pats[ gerinimą jų būvio, 
sklokininkas išmetė laukan su- kaip ilgai tie keletas jo suklai- 
muštą darbininką. Įdintų darbininkų galės pakęs-

Gi dabartiniu laiku, kuomet 'ti tokį to “rimto” darbuotojo 
tas sklokininkas dirba Stan-' progresą. Jau laikas jam būtų j 
dard Silk Ko., tai ji paskiau-' pasakyti: Tu, broli, klampo
sią atleido, o pirmiausia pa- kis vienas sau “Klampynėje,” 
šaukė atgal. jo mes stosime j darbininkų ei-j

O yra tokių darbininkų, ką les.” 1
Tegul bus pavyzdis kiekvie- dirbo šiai kompanijai virš,

i nam darbininkui, kad nereikia 20 metų, bet jie veik pirmuti-[

ir jis dirba “už 
reikalus, už pa- 

Nežinau,

Vejseiškis

! mynos. Iš jų 36.6 įjuos. tu- [ 
re j o nuosavus namus, o 62.1 i 
nuoš. gyveno pas kitus, ran
davo jo. •*

1,753,641 šeimynos buvo 
jčiagimių baltveidžių, 1,297,- 
1716 šeimynų ateivių baltvei
džių ir 95,210 šeimynos juod- 
veidžių.

Viso gyventojų N. Y. val- 
i Į stijos buvo 12,588,066.

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietu Sąjungos pasauliniai pa

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo

organizacijoms
Tiktai iš pačių i ... . , ,. ... . , , . . . •. ,. . ... v. , —---- —---- -------------—-

atsirado dau 'e1^1 s^ekauii (išskyrus anks-jinai buvo atleisti ir iki šiol j #
Įčiau minėtus, kurių pilni ban-!jiems darbo neduoda. Turbūt!Wg|j
'kai ir tikisi būti kapitalistais, | bosai žino, kas ištikimas, kas! *’ ’J
|bet jie to neatsieks), bet vi-Ine. ;
Jsuomet būti organizuotam to-j Arba paimkime geriausią} 
•kiose organizacijose, kurios į Pruseikos “boisą,” p. “Spirgu-} 
lyra pasirengę tęsti kovą del tį.” Šis dirba pas R. H. and!

Garbė Simon Co., ant aksomų.
ske-[aksomų dirba trijomis pakai-[lias dienas.

gerovės.
Panieka

i 16,000 Farmeriį Maršuos
ir Reikalaus Pagelbos

Šerai vėl Nusmok® ;nai laiko konferenciją trijų
“ ! valstijų gubernatoriai ir di-

vV YORK. —- Birmoje j f]e]is būrys republikonų ir

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centu už kvor- 
tinę bonką

Buvęs Skebą Mitinge.

EASTON, PA
Visas Svietas” Piknike

Iš viso svieto suvažiavo
Iš

Ant'ėjo smarki spekuliacija ke-i demokratų politikierių.Kon- 
.. Šerų vertė bu- ■ ferencija sušaukta apkalbė

tomis. Padirbus keletą savai-, vo gerokai pakilus. Buržu- ’ jiinui farmerių streiko. Tuo 
}čių, šmakšt, bosas ir prašalina 1 azinė spauda staugė, kad'įarpU 10,000 farmerių iš vi- 
} vieną darbininką nuo “Spirgu-I “gerove sugrįžta.” Bet štai Į sos apielinkėš rengiasi mar
iem mašinų, o ų pastato dirb-;rugs. 8 cL staiga Šerai nu-[ ŠUoti i Sioux City ir reika- 
iti ano vietoj, 16 valandų i pa- smug0> Q priežastis esanti iQ11u inšah)rs ir auc-štesnim 
•ra. Kodėl nuo “Spirgučio” nodlznlkno ' lk\sail)os n augfetesmu
• mašinų bosas pavarė darbiniu-1 
' ką ir davė “Spirgučiui” dirb-i 
1 ti ? Spręskite patys. Arba, aią 
senai Pruseikos geri “boisai”: 
drg. D.'M. šolomską Įskundė, 
už parašymą ‘ 
jos iš Martin Krik šilkų bo-1 kitų Šerų smukimas 
sams. i ---------------------

Tai matote, kam jų riksmas Yoi'ko Valstijoj 
reikalingas? Bosams. iro dqzi a •

Viską žinantis. ! 3,153,124 Šeimyną

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

jegoo. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

joa' medvilnes derlius šie-' 
' 'met bus didesnis, negu per- ■ 
: nai. Tuo būdu medvilnes; 
spekuliantų Šerai tuojaus! 

korespondenci- atpigo ir nuo to prasidėjo

kainų už jų produktus.
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K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVE
Union Avė. kampas Scholes Street.

I

■New Yorko Valstijoj

WILKES BARRE, PA.
Aplink pasižvalgius, tur

WASHINGTON
i džios cenzas nai

DAR 30,000 AUDĖJŲ 
PRISIDĖS PRIE 

STREIKO
MANCHESTER, Angliją. | 

—Čionai audėjai 30,999 bal-1 
sais prieš 1,518 atmetė algų į 

[ kapojimą ir grūmoja bosams [ 
; streiku. Manchester audė-1 

Vai-1 jai ketina eit i kovą kartu su I 
kad i streikuojančiais Lancashire i 

19301 distrikto audėjais.

P. MARGIUKAS, RESTAURACIJA
417 Lorimer Street, kampas Ten Eyck St. !

GINKUS PALACE CONFECTIONERY7 STORE
495 Grand Street, kampas Union Avė.

427 Lorimer St.,

IIIQIIISIII “jffl2W>ioEn

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y.

QIIISIIIQIIIQIII HQIIIQIIIQIIIOIIIQIII
būt

Keli sklokos pasekėjai neda-' niekur darbininkai taip pras-
] . . > nes sarmatiyįai nepraleido Labor Day,}
■ nosi, kad ne pamatytų jų sla- kai čionai. Nebuvo niekur 
[ pakavimą. Bet Į Philadelphia surengta prakalbos, kad ap-( 
[sklokos piknikai! išdūmė. kalbėt darbininkų reikalus.

KO-1 Sklokininkai savo “Naujo-Į Darbininkų partija prie to[ 
joj Gadynėj” dažnai rašo, kad; neprileidžiama, o unijų vadai' 

1" I visai tuomi nesirūpina. Tai; 
F°s’;už tai tamsybės įstaigos turi 

progą rengti piknikus tą die-
Kodel jie taip rašo ? ną ir traukti iš nesusipratusių J

i tamsybės Įstaigos turi

Kad paslėpti savo menševikiš-'ūaibininkų paskutini centą.
| Čia nors trumpai nurodysiu ' 

Jei jiems rūpėtų remti Kom- bažnytinių darbus. San Souci! 
partijos rinkimų kampaniją,1 parke 
tai jie ją ir remtų darbais, o 
ne tuščiais žodžiais. Eastone 
sklokininkų piknikuose jokios 
komunist’nės literatūros nie
kas nei neparodė. Jie sako, 
kad L F. K. P. C. Biuro iš-

—Gerai, paduosime į teis- ką darbą nuo darbininkų akių. J 
mą kompaniją, kur čia teisy
bė? Statėme savo kailius Į 
pavojų ’. Po teisybei, tai ne 
streikas tuomet buvo, bet ka
ras su unijistais, o mes tą ka
rą laimėjome!

Taip rėkia dabar iš darbo 
paleisti skebai.

Gaila ir gėda pamanyti apie 
tų minėtų skebų “gengę,” kad 
tiktai tiek jie supranta, nors

lomos agentai buvo i 
sutraukę apielinkėš parapijo-1 
nūs ir visokiais būdais juos} 
išnaudojo, 
ir stalą 
vartyti.

‘ kiama iš
leista literatūra jiems negera;! 
bet ką jie turi prieš Ameri-Į 
kos Komunistų Partiją? 

daugelis iš pastarųjų mano, [del neplatina Komunistų 
kad jie “kultūroj” gana aūgš-|tijos rinkimų platformą? 
tai stovi, neina Į bažnyčią, su-! lengva platinti, nes tik 2 
pranta socializmą ir laukia tai už brošiuraitę. Bet , 
evoliucijos. [čia fau sklokininkai pardavi-1

Bet štai ko jie nesupranta.!nes komunistinę literatūrą ar-} 
Tai jie nesuprato to, kad kuo- ba patys ją 
met jie ėjo skebauti, kad jųjų • darbas, 
gautasis skebiškas darbas, tail Du dideli 
nėra amžinas darbas, kaip'sklokininkai 

t kad jie jnanė, bet tiktai yra! Amerikonas 
. pasitarnavimas kapitalistams i piliečių parašus, 

’ įvesti bado sistemą. Nėra pa-1 Komunistų Partijos 
šaulyje kapitalisto, kad jisai tus ant baloto Pennsylvanijos! 
galėtų užtikrinti 
darbą visam amžiui, nes pati ti ant blankos. 
kapitalizmo sistema nėra am-' voliucionierius” 
žiną.

Bet už tą pasitarnavimą nu- užkenkti jo 
mušti darbininkams algas, tai pakalbino, kad eitų pas mięs- nemačiau 
atminkite, jūs, skebai, kad tas to valdybą 

darbių reikalu. “Ne,” sako,! 
“negaliu, nes bosas gali suži- kurie 

|cad laimėjus tą, noti ir išvaryti iš darbo.
Keletą kalbinau, kad prisi-! 

darbininkų atėmėte ir pridėjo rašytų prie bedarbių kuopos,' 
te besočiams kapitalistams.1 atsisakė. O savo šlamšte svie- keletu savo suklaidintų narių., 
šiandien, mes matome, liejasi tui giriasi, kad jie su darbiniu- Į apvaikščiojo Labor . 
Illinois mainierių kraujas. Ir kais ir su Kompartija, 
už tai, kad atsirado tokių niek
šų, kaip jūs. Ir nesuskaitysi 
visų tų aukų, ką proletariatas' 
padėjo ir dar padės, o vis tai 
del skebų. Gal dar ir jums 
patiems prisieis kraujas pra-! “ščyrieji 
lieti. .Jei ne jūs, tai jūsų bro- ji.” Ką jię tuomi nori atsiek- Tai “mokytas” ir nutraukė 
liai, vaikai ir pažįstami turės.ti? Jie mano, kad Eastono ir prie “mokslo” vyrų.
atsakyti kova už jūs padarytą Phillipsburgo darbininkai pa-į Tai matot, kaip tas “rim- 
purviną dėmę darbininkams, [miršo jų kolegų “gerus” dar-,tas” darbuotojas Vilkelis ge- 

Su skebavimu, tai padėties,belius. Sklokos geras “boi- rai atsižymėjo. Matomai, ne
liekas nepagerina. Taip irisas” (rėmėjas), 1923-1924 norėjo užgauti davatkų ir ku-

dirbdamas pas Wal- nigų, tai jie lankė Romos 
neprigul- 

Bet Vilkelį nei suriš-

14 STEBINANČIŲ DIENŲ 14!
SOVIETŲ SĄJUNGOJE !

MATYKITE LAPKRIČIO 7-TOS APVAIKŠČIOJIMĄ |

PENKIOLIKOS M. SUKAKTUVIŲ !
RUSIJOS REVOLIUCIJOS !

$215.00 ir Augščiau
Pilnoje World Tour sis, Inc. vadovybėje, jimant: Leningrad- 

Moskow, Ivanovos Vosnesenk ir po Uolekty ves farmas
IŠPLAUKIMAS SPALIŲ-OCTOBER 20-tą DIENĄ |
Laivais: BREMEN-STUTTGART į

Į šitą tourą Įeina moderniška trečios klesos per Atlantiką 
pasažieriams komfortiškuose kambarėliuose (cabins) su įtai
sytu vandeniu, 3 kartai valgio per dieną kelyje ir Sovietų Są-į

Net viešai turėjo 
Įsitaisę kauliukams 
Plačiai buvo trau- 
darbininkų pinigai.; 

# e . O V v VI V V V A A V* O A X * vi J JI k W A V W A * VV A X W A. v/V 4. X X W Ak V IV J v K-/ W V X V X* VjV J

Kitoj vietoj taip pat buvo Į jungoje, miegami kambariai, išaiškinimai matomų dalykų ir! 
kraustomi darbininkų kišeniai. I įstaigų ir Sovietų viza ant 30 dienų. I

TRUMPESNĖS TOUROS KAINUOJA TIK [

$185.00
WORLD TOURISTS, INC., !

i 175 Fifth Avenue, New York City. [
TEL.: Algonquin 4-6656-7-8 |

K°" Tai yra Wilkes Barrių naujos |
- - ‘ parapijos, kurie atskilo, ma-j 

kad juos neprigul-'
Romos trusto tėvelis' 

taip neskriaus, kaip anas kad ■ 
[ skriaudė.

pirks. Tai ne jų! Šitie parapijonai rengė ten i
[savo pikniką, kur rengia visos}

‘revoliucionieriai” progresyvės organizacijos i^ M O D T W CTP M A M I I HVD 
jau nusimaskavo. ■ kur tik dieną pirmiau buvo! 1^8 &N K X. j! L-j LY IVAzi I ’B JLj A 
mūs drg. rinko partijos piknikas policijos iš-j 

, kad uždėti [ ardytas, per pasidarbavimą' 
kandida-'šios apielinkėš niekšų.

Tą sklypą žemės policija tu-' 
darbininkui valstijoj ir paprašė pasirašy- rėjo apgulus nuo aštuonių ry-.

Didysis “re- 
ėmė teisintis, 

j kad negali, nes bizni turi, gal 
bizniui. Antrą1

Par- i
4^ nydami, 

cen-, mjngas 
kur i

‘ T. 
j,' ' j.

i i.'inms IIIQIIIQI

SUBSCRIBE TO THE

(Central Revolutonary, Cultural Organ in English)

ANTI-WAR ISSUE (August) : An Eye-Witness Ac
count of the BEF, by Felix Morrow; The Soul of 
New Russia, by Moissaye J. Olgin; Toward a 
Proletarian Novel, by V. J. Jerome; Literary 
Class-War, by Philip Rahv; Fire Sermon, by S. 
Funarof. Two Short Stories by Myia Page and 
J. S. Allen depicting thė bfūšs struggle in the 
South, and

SHERWOOD ANDERSON’S—“A WRITER’S NOTES”
Cartoons by Burck, Klein, Soglov, Quirt, Kri^ckman 

and others. Book reviews and other features.
WORKER’S STRUGGLES. MARXIST LITERARY

THEORY AND ANALYSIS
THE INTELLECTUALS COMING OVER TO US

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

NEW MASSES, 63 West 15th Street, New York City
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JUOZAS KAVALIAUSKAS

nėra koksai žaislas. Proleta
riatas turės už tai savo krau
ju užmokėti, 
ką jūs, skebai, iš savo brolių;

te iki aštuonių vakare, kuo-, 
met darbininkų naudai, rengta ■ 
piknikas. ;

Bet šiam parapijos piknike 
nei vieną ginkluotą1 

ykiu su juo be- mėlinsiūlį.
Šiam piknike parapijonai, 

apmulkinti, džiaugėsi, 
i kad bolševikų pikniką išardė.

Turiu pasakyti, kad ir tasI 
“revoliucionierius” Vilkelis, su

VARPAS BAKERIES, Inc |• j i

Itl., į

Day nusi-[ 
parapijo- iLie- minusiai, sykiu su 

žuviu ir jūras gal išlakti, o nais. 
rankomis nei šapelio nepake-' Pats Vilkelis su 
lia. tais, tai patraukė į

“Naujos Gadynės” “piso-’parką, kur buvo suvažiavę at-j 
riai” iš Eastono burbuliuoja: bulkalnieriai stori ir ploni; i 

ir da sykį “ščyrie- vargonininkai su davatkomis. I

San Sotici'

Taip iigsas” 
jūs, Toronto skebai, savo pa- metais, 
dėties irgi nepagerinote. Vis lace Silk Co., kuomet darbiniu- agentų pikniką ir 
tiek daugelis iš jūsų kokiose kas susimušė su bosu ir bosui minga.
sąlygose buvote prieš skeba- būtų ausis aptašęs, jei ne da- tą neatvestum, kur būna ren- 
vimą, tokiose ir šiandien esate, bartinis sklokininkas. Bet da-’giamas piknikas darbininkų 
Tik tiek, kad jau jus visi žino, bartinis Pruseikos geras “boi-[naudai.

MODERNIŠKI AUSI ĮTAISYMAI KEPTŪVeJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

<♦>

<l>

Laėniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon S136 

Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mčšlažarnės, taip pat 

> vi Plaučių ir PlauČinių Dūdų ir kitos bendrosios
t ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomig 

pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 

G" f mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme
v naudojama X-Spindtiliai, Kraujo Tyrimai ir

/A'A / Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

Dft Z1NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P.
Nedčliom—9 A. M. iki 4 P.

M.
M.

Kalba Lietuviškai 
įsikūręs 25 Metai x *

• I



Puslapis šeštas LAISVI

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

VIETINES ŽINIOS Parduoda Laivakrovius į Religinių Misijų!

mas Sykiu su TDA. 17 Kp.

NAUJI BIZNIERIAI

PAJIEŠKOJIMAI

jie

17-tai

ž.

MASPETH, N. Y
REIKALAVIMAI

Sekr. J. Seeg.
is

(214-216)

aps-

DR. O.

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Trokas Užmušė Mergaitę Graborius•«

ir

402

ATITAISYMAS

-Pavojingas ReceptasSekr. A. 56
i

Išmetė Pačią per Langą .1 ir Medi-

Į Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

i

131 iiainatiioniaiiiaiiisinaiiT3insiiiaiii3iiiaiiisin3iii3insiit3iiioiiioiiistiiaiiigiiioiiiflin

teismui laikomas.

NOTARY 
PUBLICry-

pas

Brooklyn, 
“Laisvės”

eiti į pusininkus 
šio restauranto savi- 
sunku apsidirbti. Bū- 
žinantis restauracijos 
partncrus.

Org.
(216-217)

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės
YORKE

NEW YORK. — Besisukda
mas apie kampą, didelis tro
kas; užmušė 14-kos mėnesių 
mergaitę, ėjusią su savo moti
na Elze Borel], Bronxe.

i S. Markowich ir P. Sinusas,' 234 
I Cleveland Street, palei Fulton Street, 
i East New York, N. Y. Telephone: 
Applegate 7-9374. Bowling Alleys, 
visokių gėrimų ir užkandžių.

(214-216)

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

Extra susirinkimas LDSA. 
111-tos kuopos jvyks sekantį 
pirmadienį, rugsėjo (Sept.) 
I2-tą d., pas drg. Bieliauskus, 
88-31 76th St., Woodhaven, N.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

949-959 Willoughby Ave,
Tel.. Stagg M41

buvo at- 
teismą. 

kaucijos

FLUSHING, L. I.—Antho
ny Mytko girtas drožė geležia 
savo moteriai ir ją pro langą 
išstūmė iš trečio augŠto. Mo
teris krisdama nusilaužė koją

republikonai,!
socialfašistai. tariamas “detektyvas” smogė

ALDLD.
sirinkimas 
re, rugsėjo 
je vietoj,
vai. Draugai ir draugės, visi būkite 
susirinkime, nes' Vra daugybei reika- 

llų. Taipgi atsiveskite naujų narių.
' Sekretorė.

(216-217)

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinėjimams.

\ I 231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.'1'

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
Icietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas ičirfikinimais

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restaurantas arba jei 

kas nori, gali
(partners) su 
nisku, vienam
tų gerai, kad
darbą stotų į

WEST SHORE RESTAURANT, •
398 West St., . New York City

(214-219)

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

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

sučiupo. Plėšikai 
vesti į Bridge Plaza 

‘laikomi kalėjime be 
(daug ko nuveikti; tik, draugės tolesniam teismui.

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N.Y. 

24 kuopos mėnesinis su- 
įvyks pirmadienio vaka- 
(Sept.) 12 d., toje pačio- 
kaip visada; pradžia 8

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 
jnašles arba gyvanašles, kuri sutik- 

! išlaužta ir apiplėšta. Bet ka-; tų gyventi ant farmos. • Amžiaus, 
i,Ida Shawdis pakilo eiti, vienaslnuo 34 iki 40 . Atsišaukite

laišku ir kartu prisiųskite savo pa
veikslą F. P., R. R. 2, Marne, Mich. 

(215-217)

Bedarbių Vaikų Demonstra-
LDS. Bro^ Jaunuolių Is,a“de

[Unijos Viršininkas Vėl Pamišo nuo Perdaug !
I D .I 1 _ I • I * v • • • n h • • • i !

šeštad., Rugsėjo 10, 1932

Privertė Agentūrą 
Sugrąžint Bedarbiui 
Pinigus

Elizabeth Schirąldi, 32 m; 
j 26 Hope St., mirė rugsėjo 8 
d., Presbyterian ligoninėj; bus 
palaidota rugsėjo 12 d., šv. 
Jono kapinėse.

Amelia Dochehl 65., 142 
Manhattan Avė., mirė rugsėjo; 
9 d., pašarvota Bieliausko įs
taigoj; bus palaidota rugs. 12 
d., šv. Trejybės kapinėse.

Abejas laidotuves prižiūrė
jo graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

NEW YORK. — “Laivakro-j -----:----
viai bus sukalbami,” sako Joj NEW YORK. — Alice Sa- 

jseph Ryan,* prezidentas seno-jkawa smegenų suminkštėjimą 
iviškos jų unijos, priklaūsan-1 gavo, belankydama religines 
•čios prie Amerikos Darbo Fe-’misijas; dideliu peiliu išvijo iš 

Tai reiškia, unijos į namų savo sūnų ir išdaužė vi- 
as vėl padės bosams sus langus. Reikėjo šešių po- 

---------- Įkirsti darbininkams algas. licmanų, kad suvaldyti tą rie- 
NEW YORK. — Ant vieš-Į T- • • t • • i T , ibia našlę, sveriančia 250 sva- 1 Jūriniu Darbininku Indus-1 v’

trinė Unija ragina laivakro-j 
vius išsirinkti eilinių narių 
mitetus ir stoti 'kovon prieš 
darbių kapojimus.

“Socialistai” prieš Neg
rų Važiavimą Elevatoryj 
[Sykiu su BaltaisiaisIvXinka

NEW YORK. — Bedarbis ;----------------- ‘ “
John Shea buvo įmokėjęs buč(0 CIal.iage yra socialistų
$8.50 Shermano darbų agentu-, 
rai ant Sixth Ave. už
Už 10 dienų jis buvo atstaty-K 
tas. Pasiskundė Bedarbių Ta-i 
rybai. Specialis bedarbių ko-; 
mitetas nuėjo į agentūrą 
privertė ją sugrąžinti Johnuij . 
Shea pinigus, panekant Te(Į Ne)son pasišaukė
turai tik 85c. Uz patarnavn^ kalbgtojus, daininin-l % r F | '

Ikus ir muzikantus, ir juos “įti-, 
!kino,” kad augštyn ir žemyn: 
[važiuotų tavoriniu 
|taip bent jis sako.

Socialistų radio 
se dalyvauja ir jų 
į prezidentus. Norman 
mas, socialfašistas 

ir taip pat tokie “lais-; 
kaip O. G. .Willard ir

v j . .radio stotis WEVD, į kurią Z d H1 t) <1 • . 11-1 i • i • L 1. 1 d O t ’ aĮkalbėt bei dainuot atvykdavo
i ir negrai. Baltie ji svečiai pa- 
l reikalavo, kad viešbučio vedė-

•r j jai uždraustų negrams nautl°[ Brooklyno LietllVIU Vote 
. itis tuo pačiu elevatorium (kel-[ J _  _ ~ _
Įtuvu). 1

T. D. Apsigynimo 17 
Kp. Išvažiavimas Ned

už; Legionieriai Nešelps 
'Bedarbių Veteraną

..................... v, ..... Kings County Amerikonų 
Socialistų radio direk- Communist Kliubo Susirinki- į Legionas viešai paskelbė, kad 

jis daugiau visai negalėsiąs 
šelpti bedarbių ex-kareivių: 

T . , x r> i galutinai išsisėmę pinigai.Lietuvių Komunistų Bal- 6_______ v

elevatorių;, j*y^jųka^u “su TarpWtaio [ Groseminkas Shawdis 
i Darbininkų Apsigynimo 17-tos Aplankytas Plėšiku 

programo-;kUopos susirinkimu, ateinantį„ 
u d.,i Detektyvų 

8 vai.j ---------
j BROOKLYN. — 4 vai. 

rėmėjai tą atėjo du stambūs vyrai

programo-1
kandidatas (trečiadienį, rugsėjo 

Tho-i “Laisvės” svetainėje, 
Heywood .'va]<arei

Draugės ir draugai,
iir simpatikai šių komunistinių Į groserninką Johną Shawdj į 
'rinkimų kampanijos, jau ne namus, pabudino jį, ir sako: 

Dewey. Ar jie [juokais turime sukrusti ir sto-įmudu esame policijos detekty- 
solidarumą _su ti petys petin darban, jeigu,vai; eik su mumis pažiūrėti; 

padarė bent norime gerų pasekmių turėti!tavo krautuvė, 326 Wythe Av., 
[žingsnį delei negrų lygybės sujšiuose rinkimuose.
baltaisiais? Ne! Jie sau va
žinėja pasažyriniais 
toriais, o
Tie “socialistai
nedasiprotėjo nei tiek, kadjvo meškerės.

jeigu negrai yra neleidžiami į sų prisirašę prie Vote Com- jrie 
!į pasažyrinius elevatorius, taFmunist Kliubo, žiūrime pro

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo 17-ta kuopa ren
gia išvažiavimą rugsėjo (Sep- 3roun 
tember) 11 d., Forest Parke. viejj ” ixcvik ................ ....
Išvažiavimas rengiamas, kad Colu’mbijos Universiteto profe- 
sukelti finansų politiniams ^^-'Įgopius John 
liniams. Sulig Tarptautinio į i§rej^kė kokį 
Darb. Apsigynimo vietinio dis-| negrajs> ar 
trikto nustatymo, mes turime 
sukelti ne mažiaus kaip de
šimt dolerių tam reikalui iki 
spalių (October) 1 d.

Tokis yra mūsų išvažiavimo 
tikslas. Bet taipgi minėtina, 
kad tai bus paskutinis išvažia
vimas šį sezoną į girias.

Draugai darbininkai ir (lHr-lįjenį įuom parodykime protes-;pirštus; reiškia, miegame, ka- Rivę šokti; bet policija juos 
bininkės iš Brooklyno ir ap- 
ielinkių stengkitės visi būti iš
važiavime; padėkite 
kuopai išpildyti savo kvotą- 
gelbėjimui politinių kalinių. 
Atsiminkite, kad jie kenčia 
kalėjimuose už mūsų ir visų 
darbininkų reikalus; kai kurieI 
iš jų yra pasmerkti mirtin, ki
ti skiriami deportavimui į fa- 5 
šutines šalis. Juos turime gel- Ja 
bėti. f
• Jeigu tą dieną lytų, tad vie-isk-yiim^ nu0 baltl»«- 
toj važiuot į Forest Parką su-i . , e
sirinkite “Laisvės” svetainėje,'AptlCnŲ RftKCtlCriai 
2 valandą. Tuomet Aido Cho-j Tejsman
ras su asmeniška vadovybe d.l 
šalinaitės irgi dainuotų “ Lais-1 
Vės” svetainėje naujas dainas.

Nepamirškite T. D. Apsigy-, 
nimo 17-tos kuopos išvažiavi-į 
mo.ateinantį nedėldienį. 

Rengimo Komisija.

Pasižiūrėkime 
elevato-f demokratai ir 

negrai—tavoriniais.! zuja visais kampais, kad tik .'jam revolverio rankena į gal- 
Suklykė Shawdzio mote- 

“Detektyvai,” ku- 
paprasti

* z

ir liberalai! pasigauti darbininkus ant sa-jvą. 
tiek, kadjvo meškerės. O daugelis mū-'ris Anna.

buvo paprasti plėšikai,
leidosi bėgti ir bandė į East

tą,—važiuokime su negrais ta-jda namas dega.
voriniuose elevatoriuose.” j Virš 100 narių, priklausan-

, . . . , . 'čių prie šio Kliubo, galimeBet tai jau butų perprasta; v 1
tiems social-buržujiniams veid-l. - • .. .v,., j ir draugai, visi meskimes dar-maimams, kurie istikro yra J?. ... v . , v- ,1 ;ban. Visi lankykime savo su-priesai negru lygvbes su bal- . . , . x . • •>f... rp “ •. . sirmkimus; tad gausime veikliaisiais. Ta parodo socialia-'. . _ . ± . ..V , . v ‘ _ .... /Iešmo ūpo ir turėsime dideliu>sistai ypač pietinėse valstijo-/...... , pasekmių,se; ten jie išvien su burzuazi-j^

palaiko “džim-kroizmą,” i
tai yra visokeriopą negrų

Registravimasis Į 
Workers School

Atsidaro $150,000,000 
Naujas Požeminis Gelžkelis

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

Tel. Evergreen 6-4614
, ■ Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TEL. STAGG 

2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
GRABORIUS 

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

MŪ§Ų IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
^irusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINĮ. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETA SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J, MUS, O MES 
KUOGĖRlAUSlAl PATARNAUSIM.

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

— u .|Ą

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riatns, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
812 Marion St., 
kantp. Bread- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiae’ Ir ehroniikaa ryrg tr 
» ’ matarq liga* ‘kraujo Ir adaa. ! 

Padarau lilyrimą kraują ir ilapuma.

DR. MEER
156 W. 44th' St., ' Room 1«I 

' New Tark, N.* T. * .
Valandas PrHaaimei ;

Ryte nao 10 ilęi 1, Po pletq, quo S 
iki » vai. vakare 

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

LDSA. 91 kuopos mėnesinis REIKALINGAS kambarys .vedusiai 
'susirinkimas įvyks pirmadienį,' P°rai- Geistina, kad būtų pas 

.i- ... 4. x laisvus žmones, netoli nuo subway,12 diena rugse o (Sept.), po ...... ,
• a L- L * Willamsburg’o apiehnkeje. A. D. B.

numenu 64-45 Peiry Avenue, rpen £yC]{ street, Brooklyn, N.Y. 
8 valandą vakare.

Visos narės-.būtinai dalyvau-
Workers. kite šiame susirinkime, nes yra' 
darbiniu-; svarbių dalykų aptarimui..
studentų |Taipgi atsiveskite ir naujų na-;

NEW YORK. — 
School, komunistine 

Ikų mokykla, pradėjo 
registravimą į rudeninį termi- i’iy. 
na. Mokykloj yra desėtkai 

Pharma- iva^ia^ kursų. Lietuviai darbi- ■ 
ninkai, ypač jaunuoliai, pasi-j 

j 4- i • naudokite. Delei informacijųversdavo aptiekoriusi , . , ., ;j iiuvftziuokito firbci pusiyskite 
užklausimo laišką Šiuo adresu : 
Workers School, 35 East 12th 
St., New York City.

Kom. kandidatas į New 
U Yorko majorus, Wm. Patter-; 

son ketvirtadienių vakarais 
I duos pamokas apie negrų pro
blemas.

BROOKLYN. — Kings 
’ i krities teismas įkaitino du na- 

1 rius gengsteriškos organizaci- 
Įjos, vadinamos City 
Iceutical Association. Tie geng-, 
steriai 
prie jų prisidėt ir mokėt jiem* 
duokles, ar tikriau sakant, 
graftą. Kurie aptiekoriai ne ' 

'sutikdavo, tiems raketieriai Į j
Į keršydavo, chemines bombas

Mokytojų Komitetas
Kovai už Algas

Telefonas: Btagg 2->l®i

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo > vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir Iventadieniais 

tik susitarus.

NEW YORK. — Susiorga
nizavo mokytojų komitetas, 
kurio tikslas apginti mokytojų 

1 algas. Savo susirinkime ket
virtadienio vakare komitetas 
pasmerkė demokratų valdžios 
bandymus kapot mokytojams 
ir mokytojoms algas.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
MEYER

208 .West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Sercdomis ir 
11 ild 1, 2 iki «,

NEW YORK. — šiandie 
minutė po dvylikai vai. dieną jų aptiekose sprogdindavo 
atsidaro naujas, miesto pože-1 nužudyt grūmodavo, 
minis gelžkelis, “Aštuntos Avė.--------------------
Subvė.” Gelžkelis prasideda IJ)S Jaunuolių KuODOS 
prie Chambers ir Church St. « . . « . D 
downtown ir baigiasi prie 207- ullSli UlkimaS KllgS. 1Z 
tos gatvės.

Jis pastatyt kaštavo $150,
000,000. Daug, kaip ir pa- 101 kuopos susirinkimas įvyks; 
prastai, pasipelnė kontrakto- pirmadienį, 
riai ir valdininkai.

fcios “subvės” statymas ėmė 
septynis ir pusę metų laikę. Ji 
turi 28 stotis; trylika jų yra 
ekspresinės stotys.

Naujoji subvė yra 12 mylių 
ir trečdalio ilgio. Ekspresiniu 
traukiniu ji nuo vieno galo iki :norės, galės lošt “Ping-Pong.” į 
kito pervažiuojama į 32 minu- TaiPgi bus ir skanių užkan-1 
tęs. Lokaliniai traukiniai tą džiU visiems, kurie atsilankys į 
kelionę padaro į 42 minutes

LDSA. 111-tos Kuopos 
Draugėms East New York

1O j | CONEY ISLAND. — 50 vai- rugsejo 12 d.,1, , , ™
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten vadovybėj Bedarbių Tary- 

bos, ketvirtadienį nudemons- 
”,travo į miestinį šelpimo biurą;

įtejkė reikalavimus duot vi
siems bedarbių vaikams pieną 

ir karštus užkandžius 
jiems mokyklose. Po to vai
kai atlaike masiųį mitingą :at- 

jvirame .ore. ties, biuru.,-, Vien
balsiai nutarta dalyvauti be- 

; susirinkimą. ' 1?^ i CitV Hal1
i Kviečiame visus atsilankyti. a1^ sian ien~ 
Į ir sužinoti, kas yra LDS. ir ką' _ . .
[veikia LDS. Brooklyno Jau- Medinis Alkoholis su rienu 
[nuolių kuopa.

Eyck Street, Brooklyn, N. Y., 
8 vai. vakare. ;

Šis susirinkimas bus ne vien
tik svarbus, bet ir įvairus. Po ,, .• • • i i veltuisusirinkimo nariai galės pasi-• 
šokti, pasilinksminti, ir kurie'

Drg. K. Balčiūno korespon
dencijoj apie dar vieną be
darbių laimėjimą Brooklyne, 
tilpusioj • rugs, 9 d., išspaus
dinta : “pribuvo keletas polic- 
manų; tuoj pradėjo stumdyti 
Vaičius (?).” Turėjo būt: 
“pradėjo stumdyti vaikus.”

NAMU SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA '

Norintieji budavotis namus/ar . tu
rintieji namus ir esant reikalui 
taisyti: perbudavoti frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus langus arba laiptus 
(skadus), norint pleisteriuoti ir 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26 
., arba pasiklauskit 

ofise

Stato Naujus Mūrinius
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
1 “LAISVĘ.”

BROOKLYN. — Išviso mi
rė penki bedarbiai jūrininkai 
nuo medinio alkoholio. Gy
vais likę jų draugai sako: 
mums kas tai patarė, kad me
dinį alkoholį išvirinus sykiu su 
pienu, jis būna tinkamas gerti. 
Bet tas receptas greitai nuva
rė į kapus penkis žmones. Jie 
buvo pirkę gorčių medinio al- 

[areštuotas ir po $1,000 kauci-ikoholio už $0 centų, iš vienos 
jos teismui laikomas. maliavų krautuvės

karę.
šis susirinkimas šaukiamas 

labai svarbiu reikalu, todėl vi
sos narės būtinai pribūkite, i ir apturėjo įvairius vidurinius 
taipgi ir nauji; narių ątsiveski-; sužeidimus. Dabar jos vyras 
te prirašymui^- (

, i i Sekretorė.

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai. 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 j 
metus.

Telefonas, Midwood 8-6261
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