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ALDLD 105-ta Kuopa.
Mūsų Vajus.
Mandžurijos Reikalas.
Nauji Turtai.

Rašo D. M. šolomskas

Prūseikos pasekėjas A. Lau
rinavičius buvo sugriovęs AL
DLD 105 kuopą. Jis tą atsiekė 
skelbdamas visokias neteisybes 
ir narius kurstydamas prieš
ALDLD Centro Komitetą, būk 
mes tai kuopai nedavėme kny
gų ir t. t., nors jis visas kny- 

» gas 1931 metais gavo, kaipo bu
vęs kuopom sekretorius.

Dabar kuopa atsišteigė iš 9 
narių, tai yra tiek, kiek buvo 
užsimokėjusių pereitą metą. 
Penki draugai ir draugės nati

nį jai įstojo ir keturi seni nariai.
Drg. K. Plieta rašo, kad jie 
mano trumpu laiku kuopą išau* 
ginti iki 15 narių. Draugai jau 
rengia ir parengimą. Tai ge
ras darbas ir įrodymas, kad 
darbininkų judėjimo ardytojai 
negali sunaikinti mūsų organi
zacijos.

Vajus Jau tik už mėnesio lai
ko. Jo metu mes privalome 
gauti kuouaugiausiai naujų na
rių į ALDLD ir naujų skaityto- 

ę jų mūsų dienraščiams. Taipgi 
,turime tverti naujas ALDLD 
kuopas, kur dar jų nėra, atgai
vinti, kur oportunistai sugrio
vė. Jie negali nieko duoti del 
savo LDD narių. Jie darbinin
kus apgavo, atitraukdami nuo 
klasių kovos ir išnaudoja juos. 
Tą reikia pabrėžti visur Prū- 
seikos-Butkaus apgautiems dar
bininkams. Tegul jie mato, 

' kad ALDLD dalyvauja kiekvie-
I noje darbininkų kovoje ir jos

nariai gauna knygas, iš kurių 
šviečiasi. Gi Prūseikos apgau- 

/ ti ir pagauti į porovokatorišką 
LDD bučių nieko negauna ir 
toji “susaidė” negina ir negins 
darbininkų reikalus, todėl ten 
negali būti vietos darbinin-i 

' kams.

Jau sukako metai laiko nuo 
pirmų Japonijos karo žings
nių Mandžurijoj. Per metus 
laiko japonai pavergė Man- 
žuriją, kuri turi 30,000,000 
gyventojų ir užima 363,610 

Kieturkampių mylių plotį. Te
ritoriniai Mandžurija yra veik 
du ir pusę kartus didesnė už 
Japoniją. Tai turtingas kraš
tas.

Japonijos imperialistai ten 
neva įsteigė “neprigulmingą” 
valstybę—Manchukuo. Bet ji 
yra niekas kitas, kaip Japo
nijos plėšikų įrankis išnaudo
jimui Mandžurijos gyventojų, 
grobimui turto ir karui prieš 
Sovietų Sąjungą.

Vakariniame Sibire Sovietų 
Sąjungos mokslininkai vėl at
rado didelius turtus. 125 my
lios nuo Stalinsko atrasta ge
ležies ir plieno rūda, kurios 
yra iki 200,000,000 tonų. Rū
da turi nuo 40 iki 60 nuošim
čių geležies. Tai neišpasaky
tai dideli turtai! šis atradimas 
rūdos dar daugiau padaro 
Uralo kalnus ir jų srytį Sovie
tų Sąjungos industrijos centru 
ir kartu didžiausiu visame pa
saulyje centru.

Surasta ir kitokių turtų, 
kaip tai, titano magnito ir va
rio. O Nižni Novgorodo gu
bernijoje atidengta turtingos 
žibalo srytys.

Jau ir vėl kapitalistinė 
spauda likosi priversta pripa
žinti, kad Chinijoje Chiang 
Kai-sheko budelių ketvirta 
kampanija prieš Sovietinę Chi- 
mją susmuko. Komintango bu
deliai su Chiang Kai-sheku 
priešakyje pralaimėjo naujas 
karo kampanijas. Komunistų 
v a d o v a ujamos Raudonosios 
Armijos ne tiktai atmušė gal
vų kapotojų puolimus, bet dar 
naujas ? teritorijas laimėjo. 
Proletarinės ir agrarinės revo-
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulj!
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Hooveris Apmelavo 
Veteranų John Pace

DETROIT, Mich. — Hoo- ■ 
veris ir prokuroras Mitchell 
bjauriai apmelavo kairiųjų 
veteranų vadą d. John 
Pace. Jie pareiškė, kad jis 
yra “kriminalistas0. Bet 
rekordai parodo, kad Pace 
nebuvo areštuotas už jokį 
kriminalizmą. Tiesa, jis 
buvo tris sykius areštuotas, 
bet visuomet už vadovavi
mą bedarbių kovoje už pa
šalpą. Hooveriui tas reiš
kia “kriminalizmą”, bet dar
bininkams—pasišventimą ir 
kovingumą.

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Poona, India.—Besireng
damas badauti iki mirties, 
Gandhi įsidėjo visus naujus 
dantis. Mat, visi jo dan
tys buvo išpuvę. Bet ką jis 
veiks su naujais dantimis, 
kuomet nieko nevalgys, tai 
jis pats težino.

/Bucharest.—Valdžios amu
nicijos sandėlyj įvyko eks
plozija. Daug amunicijos 
sunaikinta ir 16 kareivių 
sargų žuvo. Valdžia tą įvy
kį slepia nuo visuomenės.

Baltimore, Md.—Ada Slo- 
uckięnė nušovė William 
Spencer, 20 metų amžiaus ir 
pati nusišovė. Vyras sako, 
kad Ada mylėjo jaunuolį, 
nors jinai buvo beveik du 
syk senesnė už jį.

Paryžius. Paul Gorgulo- 
vas, nužudytojas preziden
to Doumer, neteko galvos 
ant giljotinos. Dabartinis 
prezidentas Lebrun atsisakė 
mirties bausrpę pakeisti am
žinu kalėjimu. Per visą nak
tį prieš nužudymą ir laike 
nukirtimo galvos pas Gor- 
gulovą buvo popas Gillet ir 
įkalbinėjo jam, kad jis vis 
tiek nueis į dangų.

Washington, N. J.—Rugs. 
13 d. ryte Greyhound busas 
nusirito nuo kelio ir apsi
vertė augštyn ratais. Du 
žmonės sunkiai sužeisti, o 
16 lengviau.

Berlyn. — Rezignavo iš 
socialdemokratų partijos jos 
žymus vadas tūlas Anker. 
Jis sako, kad s. d. partijos 
vadai veidmainiauja, socia
lizmo nevykino, kuomet tu
rėjo savo rankose galią.

liucijos gaisras vis labiau ple
čiasi ir Sovietinės Chinijos 
valdžia užiųia vis naujus ir 
naujus plotus.

A

Demokratai Laimėjo Maine Valstijoj,
Hooveris Neriasi iš Kailio

Darbininkai Gali Pasitikėt tik Savo Partijai-Amerikos Ko
munistų Partijai; Demokratai Nesiskiria Nuo Republiko- 

ną; Abieji Yra Darbininkų Klasės Neprieteliai
Nuo 1914 metų Maine 

valstija buvo rankose repu- 
blikonu šaikos. Bet šiuose 
valstijos rinkimuose laimėjo 
demokratai. Jie išrinko val
stijos gubernatorium tūlą 
Brann ir du nariu j Jungt. 
Valstijų kongresą. Repub- 
likonams teko tik vienas.

Demokratų partija džiau
giasi šiais laimėjimais ir sa
ko, kad-tas užtikrina lai
mėjimą prezidento rinki
muose. Gi republikonų kli
ka atsidūrė didelėj panikoj. 
Pats Hooveris išleido pareiš
kimą tuo reikalu ir šaukia 
savo žmones padvigubintai 
dirbti, idant “išgelbėt šalį 
nuo pražūties.”

Kas liečia Amerikos dar
bininkus, tai laimėjimas vie

nos kapitalistų klikos prieš 
kitą nieko nereiškia. Kaip 

l vieni, taip kiti yra parazi- 
I tai ir darbininkų mirtini 
priešai. Nelaimė tik tame, 
kad dauguma Amerikos 
darbininkų nemato tos tie
sos ir nuo vienos klikos šlie
jasi prie kitos, vietoj kovoti 
už savo klasės reikalus.

Šiuose rinkimuose svarbu, 
kad Komunistų Partijos 

| programa pasiektų kiekvie- 
j ną darbininką. Svarbu, kad 
j darbininkai būtų atitraukti 
I nuo kapitalistų partijų. Rei- 
! kia aiškinti jiems, kad jų 
klasės partija yra Komuni
stų Partiją,, kąd jie priva
lo remti kandidatūrą dd. To
sterio ir Fordo, o ne Hoo- 
verio bei Roosevelto.

Pirmu Sykiu Išgirdo 
Revoliucinę Prakalbą

LANCASTER, South Ca- 
rolina.—Rugs. 11 d. čia Lan
caster protestoniška bažny
čia surengė pikniką. Susi
rinko apie 5,000 žmonių — 
baltų ir juodų. Balsą gavo 
ir kalbėjo Dr. Strong nuo 
Tarptautinio Darbiu inkų 
Apsigynimo apie kovą už 
Scottsboro jaunuolius. Pu
blika labai atydžiai klausėsi 
prakalbos. Tie tūkstančiai 
žmonių pirmu sykiu išgirdo 
revoliucinę prakalbą.

Iš LIETUVOS

MAIN1ERIAI ORGANIZUOJASI KOVAI
PRIEŠ ALGŲ KAPOJIMĄ IR BOSUS

Iš kietosios anglies pra
monės pranešama, kad pra
sideda platus judėjimas už 
tvėrimą bendro fronto vei
kimo komitetų senosios 
Jungtinės Mainierių Unijos 
lokaluose prieš algų kapoji
mą. Mainieriai labai susi-; 
rūpinę. Ir taip jų alkanas 
gyvenimas žadama dar pa
bloginti.

O New Yorke unijos ly
deriai ir anglies baronai lai
ko slaptą konferenciją ir

planuoja, kaip apgauti mai- 
nierius ir nukapoti jiems al
gas. Kalbama, kad visas 
dalykas bus perduotas arbi- 
tracijai. O arbitracija reiš
kia tą patį, kaip nukapoji- 
mą algų.

Pittsburgh, Pa. —Netoli 
Pittsburgho moks Ii ninkai 
kalne iškasė 49 žmonių ske
letus. Sako, kad jie yra 
10,000 metų amžiaus!

’ROOKLYNAS MOBILIZUOJĄS VAŽIUOTI Į 
SPAUDOS PIKNIKĄ HARTFORDE, RUGS. 18 D.

Lietuvių darbininkų organizacijų t i Ipturių apskričių 
rengiamas spaudos piknikas Hartford, Conn., rugsėjo. 18 
d., bus didelis masinis suvą^iavimas visos plačios apielin- 
kės. Iš Brooklyno važiuos didelis būrys; Kiek matonie, 
jau dabar yra pasižadėję važiuoti pusė tuzino mašinų. 
Laukiama svečių iš Massachusetts valstijos, nes jiems 
Hartfordas netoli. .... t i

Nereikia daug kalbėti apie'Connecticut valstijos dar
bininkus. Iš visų miestų ruošiamasi busais, traukiniais 
ir automobiliais traukti į Hartfordą. Mūsų kovotojai sa
ko: Mes nepasiduosime kitoms valstijoms. Brooklyne 
“Laisves” piknike, Philadelphijos “Laisvės” piknike da
lyvavo tūkstančiai lietuvių darbininkų ir demonstravo 
už revoliucinę spaudą ir už Komunistų Partiją. Bet mes 
parodysime, kad mes stovime pirmose eilėse!

Piknikas įvyks Charter Oak Parke, W. Hartforde. 
Prasidės 10-tą vai. ryte ir tęsis iki vėlumui nakties. ,

Pikniko rengėjai nori pranešti visiems, kad piknike bus 
gerai sutaisytų valgių, todėl nesivežkite iš namų. Taip 
pat bus iki valios minkštų gęrimų, pradedant sode, bai
giant garsiaisiais Kaukazo šąltipių mineraliniais vande
nimis—“Narzanu” ir “Boržomu.”

PASAULINIAI GARSŪS RAŠYTOJAI DU- 
ARTISTAI ŠAUKIA REMTI KOMUNISTU 
PART. KANDIDATUS FOSTER IR FORD
Komunistą Partija Viena Veda Pavergtuosius Prie Pasiliuo- 

savimo; ne tik Didėjantis Skaičius Darbininką, bet taip 
pat Sąmoningi Intelektualai Pradeda Stoti po Komunizmo 
Vėliava

Kaunas.—Lietuvoje šian
dien priskaitoma iki 14,748 
svetimšalių. Pernai tuo 
laiku buvo apie 17,237. Per 
pirmąjį šių metų pusmetį 
1,641 svetimšalis išsiėmė pi
lietines popieras.

Kaunas.—Paskelbė strei
ką teplioriai. Streikuoja 
apie šimtas darbininkų. Jie 
reikalauja “8 valandų dar
bo dienos, įrašyti į ligonių 
kasą, pakelti atlyginimą” ir 
t., t. Ą .V A

Liepos mėnesį Lietuvoj 
buvo protestuota 4,443,271 
litas, 16,596 vekseliai. Bir
želio mėnesį protestuota 
5,117,810 lt. 13,755 vek
seliai.

Kaunas. — Švedų degtu
kų sindikatas sumažino ga
mybą ir savo dirbtuves pa
leidžia dirbti tik po 3 die
nas savaitėj. Daug darbi
ninkų netenka darbo.

Kauno šoferiai ir autotar- 
nautojai reikalauja atasto- 
gų, 8 vai. darbo dienos, pri
pažinimo unijos ir t. t.

Rokiškis.-r-Nusišovė ato
stogom paleistas kareivis 
Šūkis. Bijojo grįžti į armi
ją.

Panemunis.—V i e tos kle
bonas turi geros žemės 40 
hektarų ir už viską lupa ko
ja primygęs, tačiaus bėdavo- 
ja, kad negali pragyventi ir 
prašo parapijonų aukų. Sa
ko, kad jam daug lėšuoja 
baliai per visokius atlaidus!

Berlyn.—Rugs. 6 d. soci- 
a 1 d e m o k r atų reichstago 
frakcija turėjo šturmingą 
susirinkimą. Paaiškėjo, 
kad jos vadas Loebe turėjo 
slaptą susirinkimą su Pape- 
nu. Frakcijos nariai reika
lavo raporto iš to susirinki
mo, bet Loebe atsisakė iš
duoti, pareikšdamas, kad 
“čia perdaug žmonių susi
rinkę.” ’

i

' i ■ ' ■
Manote

NEW YORK. — Revoliu- 
cinės komunizmo idėjos pra
deda sugriauti kapitalistines 
sienas ir pasiekti skaitlin
gus būrius Amerikos rašy
tojų, artistų, profesorių ir 
daktaru. Baisus krizis ati
daro akis tiems, kurie iki 
šiol garbino kapitalizmą, 
kaip geriausią sistemą. Jie 
pradeda pamatyti, kad ka
pitalizmas turi but nuvers
tas, idant išgelbėt žmoniją 
nuo pražūties. Jie pradeda 
įsitikinti, kad tas bus ga
lima atsiekti tiktai po Ko
munistų Partijos vadovybe, 
po komunizmo vėliava.

Štai skaitlinga grupė pa
sauliniai garsių rašytojų ir 
artistų išleido bendrą pa
reiškimą už • . Komunistų 
Partijos kandidatus, dd. Fo-
šterį ir Fordą. Jie šaukia'

visus sąžiniškus intelektua
lus balsuoti už komunistų 
kandidatus ir organizuoti 
komitetus rėmimui mūsų 
partijos rinkimų kampani
jos.

Apart kitų, po pareiški
mu pasirišo Theodore Drei
ser, Lincoln Stevens, .profe
sorius Arvin, Sidney How
ard, kuris už savo knygą 
“They Knew What They 

j Wanted” laimėjo Pulitzerio 
praizą, profesor. Schumaf 
Chicagos universite t<, 
Bruce Crawford, redakto
rius “Crawford’s Weekly”, 
Sherwood . Anderson, John 
Dos Passos, artistai Dehn, 
Alfred Frueh ir Hyde, prof. 
Dana, Waldo Frank, Ed
mund Wilson ir t. t.

(Tąsa 5-tam push)

600 Jauny Socialistu 
Perėjo prie Komunisty

.BERLYN. — Hamburgo 
miesto Jaunųjų Socialistų 
Lyga laikė konferenciją, 
kurioj įvyko skilimas. De
legatai nuo penkių distriktų 
pasmerkė socialdemokratų 
partiją ir pareiškė, kad jie 
prisideda prie Jaunųjų Ko
munistų Lygos. Prie komu
nistų perėjo šeši šimtai jau
nų socialistų darbininkų.

Laimėjimas Patersono 
Revoliucinių Darbininkų

PATERSON, N. J.—Dar 
vieną svarbią bylą laimėjo 
revoliuciniai darbi ninkai. 
Čionai pavieto teismas išme
tė skundą prieš penkis dar
bininkus, narius Nacionalės 
Audėjų Unijos, kurie buvo 
kaltinami užmušime boso ir 
būtlegerio tūlo Urban. Bu
vo sudarytas suokalbis prieš 
tuos darbininkus, bet neiš- 
degė. Paleisti šie draugai: 
Lieb, Gershanovich, Katzu- 
buk, Harris ir Barth.

Juos gynė ir jų bylą vedė 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas. Pavyko išgel
bėt gyvybė penkių kovingų 
darbininkų! O laimėta to
dėl, kad masinė organizaci
ja juos gynė, kad buvo šau
kiami masiniai susirinkimai 
ir nešami protestai prieš tą 
suokalbį.

EXTRA!
Associated Press praneša • 

iš Illinoj aus, kad mainieriai 
vėl maršuoja į Franklin pa
vietą pikietuoti kasyklas, 
kuriose dalis mainierių dir
ba nukapotomis algomis. 
Maršavimui vadovauja nau
joji unija Amerikos Progre
syviai Mainieriai.

Taip pat skaitlingi mai
nierių būrai maršuoja į 
Perry ir St. Clair pavietus.

Franklin pavieto policija 
sumobilizavo ir apginklavo 
gaujas mušeikų. Šerifas 
Robinson pareiškė, kad mar- 
šuotojai “neįkels kojos, i 
Franklin pavietą.”

Santiago, Chile. — Davi* 
los valdžia tapo nuversta. 
Diktatorium pasiskelbė. tū
las generolas Blanche.. 
Naują “revoliuciją” prave
dė karinis štabas.

Bedarbiai Turės Badaut
DETROIT, Mich. — Mie- 

sto majoras Murphy pareiš
kė, kad nuo sausio 1 d. Det
roitas nebeišgalės duoti jo
kios pašalpos bedarbiams. 
Vadinasi, desėtkai tūkstan
čių bedarbių turės badaut, 
jeigu jie nesiorganizuos ir 
nekovos prieš badą.

i

1*

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy]’)
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Kas KriminalistaiIrChuliganai’?

komunistus ^chuliganais”. (Butkus, beje, skelbia, kad 
buvo užmušta šeši darbininkai, kas parodę, jog, rašyda
mas tai, tas žmogus buvo “perdaug įsidrąsinęs.”)

Policija ir Valdžia Daro Tą Patį
Šis, drauge skaitytojau, Prūseikų, Grigaičių ir Butkų 

niekinimas komunistų nėra pripuolamas. Pagaliaus, tai 
nėra jų originalus išradimas. Kiekvieną kartą, kada, val
džios spėkos užpuola ant darbininkų, juos šaudo arba su
muša, sužaloja bei įkalina, išnaudotojų spauda skelbia, 
kad policija buvo užpulta; ji tik “gynėsi” ir gindamasi, 
užmušė. Pavyzdžių tam nereikia jieškoti. Jų eibės! 
Kuomet New Yorko policija nužudė Katovisą ir Gonzales, 
ji ir buržuazinė spauda paskelbė, kad tiedu draugai buvo 
užpuolę policiją! Kuomet Pietų žemvaldžiai pasirįžo nu
žudyti devynis Scottsboko' jaunuolius, išnaudotojų spau
da paskelbė, būk jie užpuolę ant bąltveidžhį merginų; 
kuomet Chicago] buvo ųužudyta keli darbininkai jųodvei- 
džiai—policija ir išnaudotojų spauda paskelbė, kad jie 
buvo užpuolę ‘ant policijOš; pastaroji tik “gynėsi.” , Kuo
met Chicagoj, SLA Seime, Gegužio ir kompanijos užsiun
dytoji policija sudaužė, sumušė draugę Palevicienę,- tai 
tos pačios “Naujienos” skelbė, kad policija “tik gynėsi”: 
girdi, Palevičiene “įkandusi policmano ranką...” Kad 
pateisinti savo nelemtus žygius prieš veteranus Washing- 

•s, veteranus, “kriminalistais”.
Tokia išnaudotojų klasės taktika linkui revoliucinių 

Į darbininkų. Tą taktiką šiuo tarpu naudoja Prūseikos, 
jD 0 L

Civilizacija Jį Pagavo 
ir Prarijo...

F

.1 . • !Prięš keletą metų lietuviški menševikai Jungtinių Val
stijų Komunistų Partijos kitaip nevadino, kaip “šnipų” 
ir “chuliganų” partija. Kunigų spauda dažnai prįkęrg-

• davo dar iF “žmogžudžių” būdvardį. Fašistinė spauda 
mus krikštydavo “Maskvos agentais”, “žydberniais”. 
“Kelėivib” ilgą laiką rodė pirštu į vieną “Laisvės” redak
cijos darbininką, kaipo į “šnipą”. Tas pats “Keleivis”'ka
daise -metė. įtartiną ųuožiūrą ant Butkaus. Tas, pats 
“Keleivis”, beje,.savu laiku skelbė, kad Vienas “L!” redak
cijos narys “slapta tarnaująs milicijoj, o viešai dirbąs re
dakcijoj.” Visa buržuazinė spauda unišohu trauke tą pa-.
čią melodiją: “komunistai triukšmadariai, griovikai, ne-1 tone, Hooveris apšaukė juo 
naudeliai, Maskvos agentai,” ir t. t., ir t. t.

Pariašiai mes buvom krikštijami per metų metus., 
, prie mūs, komunistų, tie šmeižtai ir bjauriojimai neprili

po. Neįsidėjo jie į galvas ir plačių darbininkų masių.
. Kiekvienas darbininkas, kuris šiek tiek seka gyvenimą, 

kaif) praeityje, taip ir šiuo tarpu visuomet daugiau užsi- 
tikejo ir užsitikes “prakeiktuoju” komunistu, negu de
šimčia jų, komunistų, plūdikų!

Kodėl menševikai, fašistai ir klerikalai taip mus plū-| I
do? Todėl, kad mes, komunistai, aktyviai dalyvavom; “Keleivio” Leidėjas Belan-! mas> ir visai Lletuvai daro gė- 
kovose už. darbininkų klasės reikalus, prieš išnaudoto- -• v “n,.™” d<l” ’

, jus. Be dalyvavimo streikuose, demonstracijose, be pasi-! 5eJ UZ U visai suprantama, kad fa-
rįžusio reikalų gynimo fabrikuose, mes eidavom į orga- Fašistinė spauda praneša, šistam gėda, kuomet žmonės 
nizacijas, masinius mitingus, prakalbas ir visur išaiškin-' kad So. Bostono menševikų - badauja.
davom mūsų priešų žalingą politiką. Mes nesisarmati- laikraščio leidėjas Gegužis j ninkas Miliauska 
nom atsistoti bile susirinkime arba prakalbose ir išrodi- pakliuvo į belangę. Nema- p0?
nėti Grigaičiu, Michelsonu, Sirvydų ir jiems panašių tar-Ts Pyptas del Nebadauja tie, 
navima išnaudotojams. Nepaisydami policijos, nepaisyda-; vadovavimo d a r b i n i n kų : pilnus aruodus. Bet badau- 
mi arešto, mūs draugai drąsiai ii- nedviprasmiai kirto i J i Ja, snUlbbS VSti“ia!’ U™’

i akis kiekvienam monelninkui, bandančiam kraustyti dar-|tip 'komunisti'« nnBr-ii? 1 •’Yf.8.,Y'., ™11'
bininkų kišenius arba pasigauti į savo bučių kitokiais j j kalėjimu 

i ■ t r ; ’ i ■ ' v- k

Patriotiškam amerikonui anglų ir amerikonų, 
“įžeidžia jausmus” jo paties 
pavidalas Gamtos Muzejuje visus amerikonus, 
New Yorke. Čia pastatyta! rint į tam tikrą skaičių pui- 
marmurinė stovyla, kuri at- i kiai išsivysčiusių atletų, 
vaizduoja vidutinį normalį; Taipgi nereikia didžiuotis, 
amerikoną: krūtinė plokš-į kad ot mes, ateiviai iš Euro- 
čia, raumenys maži ir glež- j pos, fiziniai geriau stovime 
rli, pečiai nusvirę; vyras dar l už amerikonus. Tai būtų 
jaunas ir, rodos, neriebus, o savotiškas “patriotizmas” iš 
jau pilvas pradeda nudirbti, priešingos pusės. -

Tas reginys visai Skiriasi ’ 
nuo, patriotiško įsivaizdini-

Nereikia tad spręst apie 
nusižiū-

Butkai, Grigaičiai ir kiti revoliucinio judėjimo priešai!
Tad jų šmeižtai prie mūs nelips. Atpenč: patys šmei

žikai jais greičiau sau išsikas politinį kapą!APŽVALGA
I tik komunistus policija bru

ts ir daužo buo- 
i žėmis. Pasak “Vienybės”, 
; Maikio leidėjas

buvo nuvažiavęs į Worcesterj. 
Ten besisvečiuodamas pusėti
nai paėmė “ant drąsos”. Va
žiuodamas namo vežė O. Palu- 
beckienę ir Alijošaitį su žmo
na.

Parvažiavus į pusiaukeli 
tarp Bostono ir Worcester!©, 
ties Framingham, važiuoda
mas 50 mylių greitumu—smo
gė į trafiko signalų* stulpą. 
Smarkiai sudaužė savo auto
mobilių ir sunkiai sužeidė Ali- 
jošaįčius, kuriems Framing
ham ligoninėj suteikta pirmoji 
pagalba' ir Alijošaičio galvon 
sudėta 10 stičių. Ponas Ge
gužis pernakvojo policijos ka- 
markoj,* nes jis išliko nesužeis
tas.
Fašistų laikraštis pabrė- 

Ižia, kad “Keleivyj” nebuvo 
apie tai prisiminta nei žode-

Nauji šmeižikai—Seni šmeižtai!1 ‘
Kaip greit Prūseikos ir Butkai patap'o^renegątais, atsi

stojo revoliucinio judėjimo priešų abaze, taip greit jie su
sirinko visus ant komiihistų mėtytus priešų šmeižtus ir 
jais iš naujo pradėjo mus svaidyti! Jie komunistus pa
darė: (1) Maskvos pinigais pasilaikančiais—PPūseikos 
paskelbta “žinia/’ būk “Laisvei” parvežta pinigų iš Mas
kvos; (2) “šnipais”, (3) “chuliganais”, (4) “triukšmada
riais” (apie “svoločius” ir kitus Prūseikos gražbilystės 
perlus vieta neleidžia pakalbėti), ir t. t. ir t. t.

Ir tą viską, ką Prūseika su Butkum ant komunistų iš- 
f vemia, greit susižeria “Naujienos”, “Lietuvos Žinios” ir 

kiti komunistų priešų organai, tarsi naujanybę, tarsi tas 
viskas jau nebūtų buvęs po kelis sykius kartotas ir per- 
kartotas jų pačių špaltose; tarsi tas viskas būtų nauja, 
surasta pačių renegatų; tarsi tai nebūtų jų pačių jau de
šimts metų atgal tais pačiais terminais šmeižta!

Pažiūrėkim į Faktus
1. Grigaitis, Prūseika ir Butkus sako: komunistai ir jų 

partija yra valdžios “šnipai”, todėl, kad Komunistų Par- j 
tijon karts nuo karto įsiskverbia nenaudėlis ar keli, bet 
Partija, susekusi tokį gaivalą, meta laukan, kai pikčiausi NefsTabu"^ Tas"" lapas 
šunį. Jeigu'krikštyti Amerikos Komunistų Partiją “šni- užimtas šmeižimu komūnis- 
pų partija” todėl, kad čia įsiskverbia niekšas, tai, einant tų ir viso revoliucinio j ridė
ta logika, reikėtų visą revoliucinį judėjimą vadinti “šni- jimo.
pų judėjimų,” kadangi nerasit darbininkų kovingos or- ’ 
ganizacijos, į kurią išnaudotojai nepasiųstų savo agentų. 
Taip buvo Rusų Socialdemokratų Darbininkų (Bolševi
kų) Partijoj, t^įp buvo ir yra visbse kapitalo salyse;

2. Grigaitis, Prūseika ir Butkus sako: komunistai yra 
“chuliganai/’ todėl,, kąd jie “ardo” kitų, mitingus. Kokius 
mitingus jie suardė?' Tas pats Grigaitis kadaise (1930) 
apšaukė visus SLA seimo progresyvius delegatus “triukš
madariais” ir “cfyųlįgapais” tik todėl, kad jie kovojo prieš 
fašisto Gegužio ir social-fašisto Grigaičio uzurpaeiją. 
Grigaitis, Michelsonas vadino “chuliganais” visus tuos 
darbininkus, kurie masiniuose mitinguose atvirai rėžė 
jiems į akis tiesą, drąsiai kritikavo! Prūseika ir Butkus

' vadina komunistus “chuliganais” del to paties. Komu
nistai eina į masinius mitingus, kur renegatai mulkina 
darbininkus; ir reikalauja balso. Prūseika su Butkum, 
kaip Gegužis ir Grigaitis, šaukia policiją, ręikalautojus 
balso sumuša arba išmeta iš salės ir apkrikštija “chuliga
nais”, “valdžios šnipais”, o patys už valdžios agentų pe
čių fltovSdanpi ^šviečia” darbininkus! * x

3. Nesenai Ne1^ Ydrke trockistai šu kitokiais niekšais 
užmušė du darbiųinku—Semon ir Kruziuk—kuriedu kri- 
tlkr.vn trockistu . kalbėtoją, išrodinėdami jo kontr-revo- 
liucinius žygius. Butkus su Grigaičiu už tai apšaukė

Tiems, Kurie Daug Plepa 
Apie Fašistų Lietuvos 
Kultūrą

Fašistų artimas žmogįi-s 
S t a s y s M i 1 iaitskas rašo 
Brooklyno juodųjų laikrąš- 
tyj apie Telšius ir jų abjen 
linkę. ' Girdi, . n . į

...kaimas iš vietos nesiju
dina ir mažai kulturėja; pai
nias po senovei vargsta. Ap
sileidimas, brudas, badas, li
gos kaimą kankina. Norėda
mas šviesenis žmogus apsives
ti, gausi tūkstantinį pa^gą, 
bet moteries—negausi, r •

i* ■ .* ;.

Fašistas Miliauskas j su
randa, kad “moterys ,išsL 
gema” Lietuvoj. “Maisto 
pilni aruodai ir rūsiai, o pa
tys badauja.” Toliau:

Brudas ir badas tada, kai 
visoko pilna, yra nepateisina-

Bet fašistu šali- 
nepasa- 

ko, koki žmonės badauja, 
kurie turi

das ir nešvara. Kodėl? To
dėl, kad jie negali nuo var
go atsiginti. Fašistinis slo
gutis juos prilenkė prie pa
čios žemės.

Kuomet naudotojų val
džia bus nuversta, kuomet 
Lietuvoj viešpataus darbi
ninkų valdžia, tuomet Mi
liauskai ir kiti fašistai pa
matys, ką tamsus žemaičių 
kaimas padarys!

Mr. Hooveriui
Vakar dienos “Laisvėj” 

mes nurodėm, kad Hooverio 
paskelbimas, būk Washing
tone sumaršavusių vetera
nų tarpe virš tūkstantis bu
vo “kriminalistų,” yra neš
varus ir negražus alkanų 
veteranų šmeižimas tikslu, 
kad pateisinti savo adminis
tracijos nuožmius darbus. 
Štai dabar paaiški, ką Hoo
veris padarė “kriminalis
tais.”

H e a r s t o “New York 
American” praneša žinią iš 
Detroito, kad vietinis Dar
bininku Eks-Kareivių Są
jungos vadas, John T. Pace, 
kuris dalyvavo Washingto
ne, yra Hoovąno. , raporte 
įdėtas i . kaipo''! rkriiįiinališ- 
*tąš?; • Kaipį Įf kpkių būdų? 

: Į)rg. Pace' btiVė tris kartus 
įąfęštūotas LincoJn parke ųž 
‘sakymą prakalbų >bedarbių 
mitinguose. Du kartu jis 
buvo suareštuotas Ir paleis
tas. » Trečįu k^tu—nu
smelktas 60 .dienų kalėji
mai Tuomet Pace apelia
vo į augštesnį teismą ir šis 
jį išteisino. /

HooverisNeveizint įto^į 
įdėjo į- dį,. Pace; įj kriminalis
tų sąrąšą!

• ■ —’■ #■■■ ------
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Verda Kova. 1/
Inprekoras praneša, kad 

Vokietijos reichstago social-

BAYONNE, N. J.

Proletaras.

Visi ir visos stokime į 
darbą “Vilnį” ginti!

nušvietė fašiętų 
del darbininkų

prakalbą, buvo 
susirinkimą aukų,

tariame šir

Smulkių 
pasiųsta “Vii

Ketvirtad., Rugšejo 15, i.932
■■.i. .i t «■ į ....rr-rf'f*-. ♦ t

bet darbininkų ir smulkių 
biznierėlįu plačiosios mas§š 
abelnai. ( Ypatingai / rinJdA 
mams artinanties, mes turi
me dėt didžiausių pastan-. 
gų pasiekt tas plačias ma- * 
sės, kad jos balsuotų už Ko- - 
munistų Partiją. Masinis 
balsavimas ir demonstraci- ■ 
jos nepasitenkinusių žmo- " 
nių gali atnešt gerų pasek
mių del permainų.

Visur reikėtų šaukti įvai- •• 
rių organizacijų konferenci- •* 
jos ir masiniai mitingai, iš-/* 
nešt protesto rezoliucijos, • 
vieną kopiją pasiųst spau- i 
dai, o kitą—-State Attorney • 
John A. Swanson, 26 St. and *•' 
California Ave. Apart to*.. 
būtinai reikia sukelt pinigų! hnuo. patriotiško įsivaizdini-1 Mokiniai .žiūrint kūno Į ,

mo k\d amerikonai esą mil ! įaugimas bei issivystymas, , vumes leiKalui.
no, Kramei ikonai esą pui Našiai kain murotinė kul-fVlsur turet^ but renkamos kiaušiai nuaugę vvrai. .. ,a k 11 -pioune kul , _ ----------- • ,

Minima stovyla padaryta turą, priklauso nuo auklėji- ----- - . - - --------
. «niio- vi»nn wva kainn m0> darbo lr gyvenimo są- lJ10ga “i eiptis. į sKoiinin-

turą, priklauso nuo auklėji- aukos. Dabar yra geriausia,-
ne sulig vieno vyro, kaipo 
modelio. Artistas ją paga
mino, pagal mokslininkų iš- 
mieravimus; o mokslininkai 
išmieravo šimtą tūkstančių 
amerikonų tuo laiku, kada 
jie sugrįžo iš Franci jos ka
ro laukų, tuojau po pasau
linio karo. Taigi stovyla 
perstąto tipišką, vidutinį 
jauną amerikoną.

Amerikonai abelnai yra 
augalotesni, nekaip daugelio 
tautų europiečiai; bet ūgio 
augštumas dar ne viskas.

—o—
Vokiečiai, suėmę

lygų. O kapitalistiniai civi- kus, kad atsiĮygmtų su “Vil- 
lizuotos Amerikos sąlygos n^a’; . Nei vienas laikraščio 
yra abelnai nepalankios tin-1 skolininkas šioj kritiškoj 
kamam fiziniam išsivysty- i “Vilnies” vaalndoj nepriva- 
mui, kas liečia milžinišką 1° Pasilikt neatsilyginęs sa- 
didžiumą gyventojų: fabri- Y0 skolos už laikraštį ar pa
kuotas maistas, trukšmas, darytus darbus.
paskubos darbas dažnai ne- 
sveikiausiose sąlygose, nuo-; 
latinis nervų erzinimas -ne;

I tik darbe, bet ir “cįvilizuo-1 
tuose” pasilinksminimuose, 
ir t. t.

Į visa tai atsižiūrint, to
dėl, ir Baltimorės buržua- 

nelais- zijos “Evening Sun” rašo, 
ven laike karo šimtus tūks-j sutikdamas su eugenikais, 
tančių rusų, stebėjosi geru kad “civilizacija pagavo ir 
jų fiziniu subųdavojimu ar
ba kūno išsivystymu. Bet na. 
jiems nebuvo ko stebėtis iš i

lygų. O kapitalistiniai civi-

i

Vietiniai Lietuviai Darbininkai 
Stoja už “Vilnį”

Atėjo žinia iš Chicagos, 
kad ant mūsų darbininkų dien
raščio “Vilnies” lietuvių fa-1 
šistinė buržuazija, su valdžia, 
padarė užpuolimą, areštuoda
mi draugus V. Andriulį, P. 
Krakaitį ir J. P. Milerį.

Jų tikslas aiškus, kad už
smaugti “Vilnį,” kaipo darbi
ninkų dienraštį. Ir jei jiems 
tas pavyktų, tai, “Vilnį” Už
smaugę, pultų “Laisvę” ir ki
tus darbininkiškus laikraščius. 
Sunaikinę darbininkų spaudą, 
tuomet pultų ir draskytų .dar
bininkų organizacijas.

Tos pačios juodmarękinių 
puoli- gi būtų darbininkai. Šiame armijos dalis Bayonnėj jau tą 

Užpuolė ant vietinių

(fiziniai) prarijo” ameriko-

Jau “Vilnyj” tilpo 'kelios kad valdžia kaip ir visuo- 
prieš met stovi išnaudotojų pusė

je, nežiūrint ant kiek teisin-
protesto rezoliucijos 
lietuviškų fašistų ir val
džios ant “Vilnies” 
mą. To, žinoma, dar neuž
tenka. Reikia būtinai išju
dinti visas lietuvių darbi
ninkų /kolonijas Amerikoj, 
kad protestuotų prieš tokį 
bjaurų, purviną lietuviškos 
buržuazijos ir valdžios pa- 
simojimą sunaikinti darbi
ninkišką dienraštį “Vilnį”.

Darbininkų priešai yra 
pasiryžę, nežiūrint kokia 
kaina, uždaryti burnas lie
tuviams darbininkams, ku
riuos apiplėšia iš visų pusių 
visokie sukčiai ir apgavi
kai.

Valdžiai dar neužtenka 
to, kad sudemoralizavo visą 
laikraščio biznį ir pridarė 
nuostolių ant kelių tūkstan
čių dolerių: ji padidino kau
ciją ant atsakomingų darbi
ninkų, kad jie negalėtų už- 
sistatyt jos ir tada paėmus, 
laikyt uždarytus kalėjime, 
kad “Vilnis” visai negalėtų 
išeit. ’ Tas valdžios tikslas i 
aiškiai įmatomas. Ji, reiš-i, > 
kia, nori kuogeriausia pasi-' nia 
tarnauti lietuviškai fašisti- j • 
jai.

Daugelis darbininkų neį
vertina padėties. Bet rei
kia pasakyt, kad “Vilnies” 
padėtis, labai rimta todėl,

demokratų frakcijoj verda 
griežta kova. Jaunesnieji 
social-demokratai, kurie dar 
nepamiršę fabrikų, smar
kiai kovoja prieš vadus, 
ypačiai buvusius Prūsijos 
valdžioj asmenis. Pasta
rieji kaltinami fašistams 
parsidavime. •

Jei ko, dar gali įvykti so- 
c i a 1 - d e m o k ratų atstovų 
frakcijoj skilimas!

“Vilnies” reikale Chicagos padarė, 
lietuviškoji buržuazija ne- darbininkų pašalpinės drau- 
turi nei krislelio teisybės.'gystės (Vytauto) ir sudraskė. 
T ū k s t a ntinės darbininkų Jl-1 tikslas vienodas visur. Jie 
masės remia “Vilnį” todėl, j nesigėdina, kad ir bjauriausių 
kad jos pusėj teisybė ir ji 
teisingai gina jų reikalus 
nuo buržuazijos suktybių. 
Bet ar kapitalistų grafte- 
riai politikieriai, kurie sėdi 
valdžioj ir nubankrūtavo 
vieną iš didžiausių vakari- bayonniečiai, nežiūrint, kad šio 
nėj šalies dalyj miestą Chi- baisaus krizio esam .baisiai 
cagą, skaitosi,su ta teisybe? spaudžiami, irgi stojam sykiu 

Ne tik šios šalies žmonės, su kitais darbininkai į griežtą 
bet ir visame pasaulyj, ži-1 kovą prieš fašizmą. Tam tik- 
no labai puikiai apie toįslM 30 dieną rugpjūčio buvo 
miesto darbelius. Šiek tiek įsišauktas ant greitųjų protes- 
švaresniam žmogui biznie- - 
riui netik pavojinga biznia
vote bet pavojinga ir gyvent
Chicagos mieste ačių giaf- nes beveik visų Jungtinių 
terių valdininkų politikai, valstijų lietuviai jį žino, kai

po vieną iš geriausių kalbėto?, 
jų. Tik tiek reikia primin.ti^ 
kad d. Bimba savo prakalboj 
labai aiškiai 
blėdiiigumą 
klasės. • i

Užbdigus 
atsišaukta į 
kiek kas išgali, kad paremti 
“Vilnį” kovoj su fašizmu. Ir 
nežiūrint,, kad darbininkai be
darbės kankinami, bet noriai 
suaukavo $9.35. Aukavusių 
vardai: K. čiurlis—$1, St. 
Radušis $1, J. Skiparis $1/ P. 
Janiūnas 50c., P. Janiunienė 
50c. O. Sakavičienė 50c., J. 
Balčiūnas 50c., M. Višniaus- 
kienė 50c., A. Višniauskas 50 
centų, V. Sakavičiūtė 50 centų^ 

u ' Bevardis 50c., J. MatušaitiS 
150c., M. Panelis 35c. ir J. Kir- 
melas 25c. Smulkių $1.25. 
Aukos tuojaus 

niai.” ' ’ . x
Aukavusiems 

dingą ačių.

provokacijų, bile tik naikinti, 
kas tik darbininkiška. Bet ga
lima užtikrinti, kad fašistai sa- 
vo bjaurų tikslą neatsieks. Su
sipratę darbininkai stoja į ko-, 
vą ir fašistų juodoji armija 

I bus supliekta į dulkes. Mes

į to susirinkimas, kuriame kal
bėjo drg. A. Bimba. Kas link 
d. A. Bimbos prakalbos geru
mo, manau nereikia aiškinti.

kurie yra susirišę tampriais 
ryšiais su gengsteriais.

Todėl ne vien tik darbi
ninkų priedermė teikt juo- 

■ didžiausios paramos i “ Vii- 
kuri veda teisingą ir 

aštrią kovą prieš ' įvairias

I gi švarūs biznieriai, profe
sionalai progresyviai ir li
beralai būtinai privalėtų pa- 
remt “Vilnį” moraliai ir fi
nansiniai. Daugelis darbi
ninkų ir biznierių jau pas
merkė Evaldo ir jo artimų 
sėbrų purviną žygį prieš 
“Vilnį,” bet to dar neužten
ka. Pasmerkimas turėtų 
būti masinis.

Geras dalykas tai daryti] 
po visą šalį, bet juodau- 
giausia tuo klausimu reikia 
veikti pačioj Chięagoj. “Vil
nies” gynimo, reikalu turi 
būt sukelta ne vien tik> lie
tuvių darbininkų kolonija,



L

esamai įvargintų; ^i‘ba del!| kietai. Prakalbos įvyks 19 d. Šie rinkimai, tai yra kova
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Laisvė,” gijenos punktų.

WOODBURY, CONN.

Pikniko Dalyvis.

BALTIMORE, MD.
Taip tvai-j jditibas Rėjnimui Darbininkų

HARTFORD, CONN.

Kalbės draugas Bimba. Vi-

V 7

Brooklyn, N. Y. j

D. M. šolomskas,
ALDLD CK. Sekretorius i

Darbininkų Spaudos Piknikas 
Jau Čia

Puslapis trečias
....................... . ..'i i . i

Partijai 
Keikia 

skleisti literatūrą, ruošti pra
kalbas ir veikti kitais būdais, 
kad pakėlus darbininkų su
pratimą, jog jie tari remti sa-’ 
vo klasės partiją.

Amerikoj. Visi

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir S046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.

1 su vajum mūsų organo' 
I “Laisves” ir dienraščio “Vii-, 
nies.” Abu lietuvių komu-

1 nistiniai dienraščiai lygiai 
i yra mums svarbūs, abu jie

bos apie darbininkų spaudos 
rolę ir abelną darbininkų ju
dėjimą. Todėl visi dalyvau
kime šiame piknike. Mes 
laukiame svečių iš kitų koloni
jų kuo skaitlingiausia atsi
lankyti.

Olga Harman.

gerai Jirno.
lite-l Kiekvienam darbininkui yra 

, taip ir labai svarbu dalyvauti šitose 
penktai rinkimuose.

Choro Ok-1 kandidatus šiuose rinkimuose/ 
ir dar, nes tik viena partija, kuri ko-1 

darbininku reikalus,: 
algų kapojimą, už be-1 

tai yra Ko-1

Jeigu ir nuo tokio lašini-

Čia jau nervų

t

'k •* < I. . .v r

jom nebūtų kokio bakterinio 
a p s i k r ė t imo, infekcijos.

gerai, tai pasiteiraukite su 
akių gydytojų.

Sakote, Jums neretai už-

Rašo DR. J. J. KAŠK1AUČ1US
371 Lake St., Newark, N J. Tel., Humboldt 2-7964

rolio skiedinio:
“Argyrol or Silver nuclei- 

” La-

ALDLD Ir Mūsų Vajus j veikslų. Ši knyga suteikstarnauja ALDLD organiza- 
r Amerikos Lietuviu Darbi- dau£ žinojimo apie SSSR, cijos reikalams, abu mes ir

jojL vajus už naujus narius 'niul nau.lU narių, 
ir ^naujas kuopas, o kartu ; $3.00 Dovanų
ir komunistinės spaudos va-, Kaip ir pereitą metą, nau-1 
jus prasideda su 15 d. spa- jai stojanti darbininkai į 
lių ir baigiasi su 1 d., gruo-1 ALDLD, nesvarbu vyras ar i 
džio. 
septynias savaites ’ 
Vajaus metu mes turime' į metus, kiekvienas naujai i šys “Laisvę,” bet “Vilnį” 
būtinai pakelti ALDLD: įstojantis narys gali pasi-: per ALDLD centrą, per mu- Į 
tuopas narių skaičiumi, tu-1 rinkti iš senesnių ALDLD I su kuopas. ; 
rime įtraukti daugiau dar
bininkų ir darbininkių į 
mūsų klasinę kovos ir pro
letarinės apšvietos draugi- 
,ią. Neturi rastis nei vie- 
^ios kuopos, kuri nepasidar
buotu gaunant naujų na
rių vajaus laiku. Kiekvie
na kuopa, kiekvienas narys, 
privalo veikti. Reikia eiti 
per* lietuvių darbininkų sta
bas, kalbinti juos į ALDLD, 
užrašinėti jiems “Laisvę” 
ir “Vilnį,” kurių bus nupi
ginta prenumerata.

ninku Literatūros Draugi-. Ji turi būti priemonė gavi- j turime lygiai platinti! Kam taikos ir kitokių abelnos hi-i
geriau patinka

i užrašykime ją, kas myli 
i “Vilnį,” užrašykime “Vil- 

į|nį.”
ALDLD Centro Komite- 

Vajus bus veik per! moteris/ moka pilną" ALDL tas paskirs dovanas tiems 
laiko. | D nario duoklę, ar tik 10 c. i darbininkams, kurie užsira-

• i . . , ■ 1 • • . i <<T ” 1.^ “Vl'liU”

• .Kokios dovanos | darbininku, 
išleistų knygų, jų regulia-, bus, apie tai pranešime ve

. | re kaina, už $3.00. Centro : liaus, 
i Komitetas suteiks ta dova- 
i na kiekvienam ir kiekvienai. !

Apskričiai
Kiekvieno ALDLD aps 

i kričio Pildomasis Komitetas I 
. privalo rūpintis savo ribo- į 
' se kuopomis. Reikia šaukti 
jau dabar susirinkimai 
padaryti atatinkami planai 

i del vajaus. Reikia, kad ap
skričio komitetai vajaus 
metu laikytų nerečiau, kaip 
kas savaitė susirinkimą, kur 

! tas galima teritoriniai. Rei- 
, kia, kad komitetų nariai pa- tojų, kaip darbininkai atsi- 

at nrn r • r? ! sidalintų darbus, kas kurias i ne§a linkui mūsų organiza- 
-.ALDLD apskričiai, bei pa- i kuopas prižiūrės. Po va- • cijos ir spaudos, kaip sek- 
cios kuopos. Prakalbų pn- ■ jaus, visi apskričiai privalės i mjngi susirinkimai, prakal- 
valo būti kuo daugiausiai.; išduoti centrui atskaitą, kalbos ir kiti 
Kalbėti apsiima visi mūsų ' jįe veikė ir ' 
kalbėtojai: A. Bimba, 
Mizara, V. Bovinas, J. Siui

Prakalbų Reikalai
Prakalbas privalo▲

Siųskite žinias
Daugelis draugai gerai 

darbuojasi vajaus metu, bet 
į jie apie savo veikimą pra- 
I neša tiktai po vajaus. Tas 
■ negerai. Reikia, kad kiek- 

P vienas apskritys, kiekviena 
n.” kuopa ir kiekvienas pavie

nis mūsų narys teiktų ži
nias į ALDLD centrą bent 
du kartus į savaitę apie nu
veiktą vajaus metu darbą. 
Suteikite žinių, kiek gauna
te naujų narių, kiek skaity-

i jūsų parengi- 
p į* ,v. ‘ kas nuveikta.! mai? Teikite žinių į centrą. 
- y į Apskričių komitetai priva-; Centro Komitetas privalo 
/o : lo rengti prakalbų maršrū-; žinoti, kas kur veikiama, 

tus, parūpint kalbėtojus, pa-' kokios pasekmės, kur už
dėti kuopoms. surengti pra- j tenka vietinių spėkų ir kur 

•ičio bei cen-
V. Andriulis, S. Sasnaus-
Abekas1'” T JGak4unasteT J ' or«an.izu.°ii "n^jas! reikalinga apskr

Kaškiaučius ir kiti. Va
žiuosiu ir aš nats. Kalbėto
jų spėkos bus paskirstyta,! 
kas kur važiuoja, nes ki- 
<fc£ip mes negalėtum padeng
ti. Prie to reikia traukti 
ir pradedančius draugus i 

..kalbėti, kaip tai d. B. E. I 
S e nkevičienę, Sukackienę,, 
Galgauską, K. Arminą, Ra
kauską, Grybą ir daugelį 
čionai nesuminėtų draugų: 
ir draugių, kaip rytuose,. 
taip ir vakaruose, 
sveikas apsireiškimas, 
kiekvienoje kolonijoje prie _v. . .
ofįeialio kalbėtojo, dar bū-! dėčiau, gal ir man paaiskm-, 
tų*ir pradinis draugas bei tumėt apie mano sveikatą/

Vafaus-metu privalo būti ■ Aš.turiu ’abai nusilpnėjusias 
surengtos prakalbos kiek- i ak*s. Iš amato esu siuvėjas.; 
vienoje kolonijoje, kur tik Nešioju akinius tik prie: 
yra lietuvių darbininkų, ne darbo. Mano akys labai i 
tik ten, kur yra ALDLD | ašaroja, ir užeina kai kada | 
kuopos, bet ir ten, kur jų' toksai i 
dar nėra. Dažnai mūsų;pradedi verkti. C ,v ,
draugai, rengdami prakal-, žiūrint iš šalies, tai atrodo, j skiedinį, kaip tik galima io- 
toas, apsilenkia su mažesnė-i kad tikrai verki. Ir akys! laikyt1, ir dekite tokius 

1 1 i karstus kompresus ant už
merktų akių. Taip kom- 
presuokite akis po keletą 
minučių porą-trejetą kartų 
dienoje. Tegul netik vokai, i 
bet ir pačios akys išsimaudo ! 
skiediny.

Jeigu nuo tokių kompre- ■ 
su, už poros savaičių, akim

kuopas, sustiprinti silpnai i tro arba artimiausios kuo- 
gyvuojančias kuopas, nu- j pos pagelba.
vykti į jų susirinkimus, jei-•
gu kuopa nefunkcijonuoja. i

Mūsų Spauda i
Vajus ALDLD yra kartu

Būtu Silpnos Akys nuo kokių organizmo trūku-: 
kad i Drauge gydytojau, aš no- mb-

-L • _ i Kain ten nebuve. Jūsų
akim turėtų pasidaryti ge-1 
riau nuo šitokių priemonių. ■ 
Pasidarykite borinės rūkš-1 
ties skiedinio, ištarpinę ar
batinį (su kaupu), šaukšte-j 
lį borinės rakšties miltelių1 
i stiklą karšto vandens.: 

gailestis, kad tikrai! įmerkite du medvilnes gaba-;
’ ' i O kutam ■ ^bu į tą pusėtinai karstą 1

tyas, apsilenkia su mažesnė- j kad tikrai verki.
jmis kolonijomis. Tai labai būna kaip kad ko prisivė- į 
blogas elgėsis. Mažųjų ko- i lusios, nešvarios, ir blaks- 
lonijų draugai negali patys tienos būna kaip sustyrę ar 
vieni surengti, pas juos nė-j pavargę. O kaip kada ma- 
ra spėkų, nėra pinigų; jie tau neblogai ir akys būna 

slidžios ir švelniai bėgioja, 
ir galiu nesmulkų raštą 

. Iš vi-

laukia vajaus, o čia štai 
vajaus metu draugai ap
lenkia jų koloniją. Tas ' skaityti be akinių.
pakerta pas m a ž e s n ių jaus ’kaip kada man smilki-
kuopų draugus ūpą. Aps- njus diegia. Esu arti 50 da nėra geriau, tai kad tik
kričių komitetai privalo ne- metu amžiaus 
tik nekliudyti surengimui!
mažesnėje kolonijose pra- Atsakymas: 
kalbų, bet dar jas paakstin- 
ti. Apskričių komitetai pri-

Nesimačius, be ’ištyrimo Bandykite tada.kitaip. Par- 
nėra galima tikrai tarti, ko i sėskite is, vaistines argl- 

Wilo surengti ar tai patys, ■ būtent trūksta jūsų akim.
su artimesniu kuopų pa- ^t, akys yra pavargu- 

Wgelba ir ten prakalbas kur S1OS nuo įtempto darbo, nuo nate 15% ’ solut, 1 oz.
nėra AI DLD kuopu’ bet smulkaus darbo, nuo netiku- šinkite po porą lašų į akis 
yra lietuvių ,sios šviesos> nuo peraštrios, trejetą kartų kas diena.

. j šviesos, nuo dūmų, nuo rū-l Įlašinę į atkeltą voką, at-
Nauja Knyga .kymo ar taip nuo ko. Nuo sargiai jį užvožkite ir pa-

Busimoji ALDLD knyga' Panasių priežasčių akys ga-1 būkite užsimerkę keletą mi- 
bus “Sovietų Sąjunga Pen- būti v.ien pavargu- ’ nučių. Ant nakties taip ga- 
kioliktais Metais.” Ji jau • s*os> bet ir įdegimo apimtos. Įima ir užmigti su tais lą- 
yra* spaudoje. Centro Ko-! Kai į akis įsimeta įdegi- įšais akYse- 
mietas _daro viską, kad mas, tai jų apvalkalai bei j Jeigu ir nuo tokio lašini- 
knyga būtų gatava vajaus' plėvės esti papurtusios, pa-' mo, už poros savaičių, nėra

N, Ir rr n 11 11 i 1 1  ______ 1 *1 . . • .. • .U. .metu ir kad ją galėtų gau- brinkusios, paraudę, šla-
ti visi seni ir naujai stojan- piuoja, traškanuoja. Akių
ti nariai. Knyga bus labai nesveikumų pasitaiko ne tik _____ 7

’ ū 2 naudin- nuo kokių vietinių, išvirsi- eidinėja gailestis ir verks- 
ga, papuošta daugeliu pa- nių intakų, bet taip gi ir mas ima.
mteresinga, graži»

kofeio sisteminio trūkumo rugsėjo, Eagles’ svetainėj, 119 prieš patį kapitalizmą dr už 
yra Jums pakilęs nervingu- Korth Main St., Waterbury, komunizmą
mas v Conn., kaip 8 vai. vakare, j darbininkai turi klasiniai susi-

Tokiuo atveju Jums rei-'Mooney yra 84 metų senumo I prasti, kad jų priešas yra val- 
i -X ’ i • J . „.zd moteris. Ji yra visiems geraiketų daugiau poilsio, ger<?!žinomo Thomo Mooney moti. 

imaisto, geios, įamios nuo-|na, ]iurjs per valdančiąją kla- 
!sę yra kankinamas už darbi
ninkų reikalus Kalifornijos 

i kalėjime. Taipgi bus ir kitas 
geras kalbėtojas. Draugai ir 

: draugės, šios prakalbos yra la- 
_____  i bai svarbios. Todėl mūsų visų

Įspūdžiai iš Liet. Darb. Susi jPaieigft atsilankyti. _ 
vienijimo 126 Kp. Išvažiavimo i 

’ ■ • 1
Atvažiavus prie pikniko Į 

I vartų, pąsitinkam du jaunu!
u, ūkininkų vaikus, su i 

i įžangos tikietais.
' kiai patarnauja, kaip ir užau-į 
gę žmonės.

Einant mums gilyn į pikni
ką, pasitinka su valfeio ir gėri
mo tikietais. Taipgi priau
gančios gentkartės žmonės. 
Mislinu sau, kad sąmoningų 
ūkininkų vaikai yra daug dau
giau pažengę į kairę, 
miesto jaunimas. /

Pačiam piknike buvo 
platinama darbininkiška 
ratūra, kaip angliška, 
lietuviška. Atėjus penktai rinkimuose. Darbininkai 
valandai, prasideda programa/turi remti Komunistų Partijos 
Sudainuoja Vilijos < 
tetas Internacionalą 
trejetą dainelių. Kalba LDS/voja u 
5-to Apskričio organizatorius' prieš 
J. J. Mockaitiš iš Bridgeport, darbių apdraudą 
Conn., temoj: “Kokią rolę LD munistų Partija.
S. lošia darbininkų sušelpime, į Šitas kliubas yra tam, kad 
apšvietoje ir darbininkiškam 1 pagelbėti Komunistų 
judėjime.“ Jei dfg. J. J. Moc-į rinkimų kamp.miįoj. 
kaitis lavinsis kalbėti ir to- 
liaus, tai susilauksime gerą 
kalbėtoją.

Beje, buvo pardavinėjama 
motinos Mooney prakalbų ti-

Kandidatų

Rugpjūčio 31 dieną ALDL j 
D. 25 kuopa sušaukė susirinki
mą, kuriame buvo suorgani
zuota kliubas rėmimui komu
nistų kandidatų šiuose rinki
muose. J kliubą Balsuok už 

negu ! Komunistus, prisirašė 16 na- 
Irių ir užsimokėjo po 10c. įsto-

[dančioji klasė, kuri pavergus 
j darbininkų klasės didžiumą, 
šita sistema palaiko visokias 
neteisybes ir graftus. šioje 
sistemoje darbininkai neturi 
darbo ir jų daugelis jau ken
čia alkį.

Darbininkai, kuomet jie su- 
I siorganizuos ir supras savo 
klasės reikalus, tai jie galės 
įsteigti tokią tvarką ir Ameri
koje, kuri bus naudinga visai 
darbininkų klasei.

Visų mūsų pareiga veikti 
(šiame kliube ir gauti' naujų 
'narių. Reikia organizuoti di
desnes jėgas mūsų veikimui. 
Tuomet mes daugiau nuveik
sime ir daugiau laimėsime.

Kliubo Korespondentas.

ir nemata* garsininlų. Užei
nu paklausti, kame dalykas, 
kad nėra skelbimų. Vieni aiš
kina, kad darbininkai išmetė, 

j tai vaikai kur numetė, o dar 
i kiti aiškinasi, kad langus maz
gojo, tai ir garsinimus kur nu
metė.

Viena moteris paaiškino, 
kad ji negali laikyti skelbi- ' 
mus, nes juose yra d. A. Bim- 

, bos paveikslas. Mat, jinai 
įmano, kad Bimba yra su “vel- 
! niu.” Mat, šita moteris bijo, 
'kad negaus išrišimo, jei ji lai
kys šiuos skelbimus.

Darbininkai turi remti dar
bininkų spaudą. Jie negali 
remti nei tokius biznierius, ku
rie priešingi darbininkų judė
jimui. Sąmoningesni farme- 
riai ir darbininkai, kad ir ka
talikai, remia darbininkų ju
dėjimą ir jų revoliucinę spau
dą.

Draugai darbininkai, šitas 
piknikas rengiamas darbinin
kų spaudos parėmimui. Visas 
pelnas šio parengimo eis dar- 

ibininkų laikraščių parėmimui. 
Todėl visi mes turime paremti

Negaliu pasakyti, kaip kitų šį pikniką, 
miestų biznieriai yra reakci- Kalbės c 
niai ar progresyviai, bet reikia si darbininkai turėtų ateiti ir 
pasakyti, kad mūsų miesto kai suvažiuoti pasiklausyti jo kal- 
kurie biznieriai, tai labai “gud 
riai” elgiasi.

Trečiadienį nešiojau dar- 
[bininkų spaudos pikniko garsi 
inimus į krautuves. Padėjau 
■skelbimus. Skelbimai buvo pa
dėti į langus. Bet ketvirta
dienį jau einu ta pačia gatve
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A. Buiski. * Vertė D. M. šolomskas. >

į VARPAMS GAUDŽIANT |
manė, kad kiekvienas spaudos žodis į visus 
lygiai veikia, kaip ir į jį. Jam apėjo tiktai 
vienas dalykas: kas tokis drįsta platinti 
priešvaldiškus lapelius, ir jis sušuko:

—Na, kažin kas juos skleidžia?!
—Tai jau ne svetimas, kas nors iš vie

tinių.
—Aišku, kad savi. Na, palauk, paklius 

jie į mano rankas. Na, tegul tik “stebūk-

(Tąsa)
—Gerai. Bet ir geria arcivyskūpas, tar

tum kokis feldfeibelis. Vakar tokį tvirtą 
snapsą daviau, jau aš gana esu prie jo pra
tęs, ir tai su agurkų skystimu turiu gaivin
tis, o jis keleriopai mane pralenkė. Na, bet 
ir ištraukė bonkų, bonkelių!

—Matomai, gerai aptuštino jūsų sandėlį. 
Ha-ha-ha-ha, na, bet aš su svarbiu reikalu.

—Gerai, kunige, einame į sodną, tenai lingoji” iškeliaus, surasime, kad ir iš že- 
a t s ip a g i r iosime. Šugajev, organizuok iškasime tuos niekšus, lai tiktai prasi- 
mums, kas reikalinga,—patvarkė kazokui salina svečiai, o mes padarysime tvarką, 
atamanas. Bet kunigas Palladijus nusi- Kunigas ėjo namo suramintas. O kada 
skundė, kad jis jau turi eiti prie kryžių; jis pamatė parapijoms išsirikiavusius su 
trumpai papasakojo pulkininkui savo atsi-' vėliavomis, kryžiais ir Joną Zernovą pasi-

Kunigas ėjo namo suramintas. O kada

lenkusį iš varpinyčios ir tik laukiantį sig
nalo, tai kunigas visai nusiramino.

—Štai, kaip patsai save gali įbauginti,— 
nusijuokė kunigas. Bet mintis vis negalė
jo išeiti jam iš galvos apie bolševikų pro
klamaciją; nors ir rodėsi, kad tai praeities' 
dalykas, bet ramumo nedavė.

Kunigas su procesija ėjo keliais, apsisto- 
dinėjo ir krapino “šventintu” vandeniu lau
kus, pievas, tvartus, gyvulius, kiaules ir 

Čia būtų buvę tiek ne- t-t- Bet visg‘ Jis galvojo apie tai, kas drįso 
“šventuosius” įgrūsti bolševistinį lapelį į “šventojo” ran-

lankymo tikslą, ir baigė sekamais žodžiais:
—Bjauri tai ta bolševizmo sėkla, pone 

pulkininke.
Atamanas nusikosėjo ir užsivertęs uzbo- 

ną išgėrė visą rašalą. Bet didelio nusiste
bėjimo del bolševikiškų lapelių jis neišreiš
kė; jis manė, kad kas tai nori jam kiaulystę 
krėsti laike svečių viešėjimo.

—Gerai, kunige, kad tavo pagelbininkas 
tą apžiūrėjo, o ne kokis nors viršininkėlis 
iš Novočerkasko. <"* 
smagumo, kad nors visus 
mesk laukan. Kaipgi, pas patį apskrities M- Bet tai jau antras dalykas, o kaip tas 
atamana po nosia, o bolševikiški lapeliai laPelis Pateko i miestelį? Jo pagelbinin- 
platinami, tai jau ne žertai. Reikštų, kad kas, akis vartydamas, rėkė visa gerkle, nes 
aš neprižiūriu, kaip reikia, ir gal mane pa- jis dar nebuvo pilnai išsipagiriojęs po ba- 
varytų iš šios vietos. Žinai, kunige, kad Havojimo. O kunigas Palladijus pradėjo 
dabar toki dalykai dedasi greitai, nes karo galvoti ir prisiminti, kas turėjo reikalo su. 
laikas. Tas viršininkėlis, kuris vakar šliau- bolševikais, kada jų valdžia čia buvo.
žiojo ant visų keturių, prasitarė, kad jis| —Mironenko, Kvač, Pochomov—galvojo 
turi speciales instrukcijas sekti vietinę vai- jis.—Vasilius Kuzma... Taip, pastarasis 
džią ir bile kas tik, tai pranešti karo ko- ■ gali viską padaryti, bet iš kur jis galėjo 
mandieriui. j gauti lapelį? Su bolševikais ėjo Nikita

—Na, o kaip, pone pulkininke, man rodo-: Kuzmin, Škarupai, Triasoguzka, Suslov, 
i na, ir dar eilė. Ne geresni ir Simas Niki- 
tov, Golovas, Kučeriavy, Jonas Bekojis, na, 
ir Mikas Zernov, bet pastarojo jau nėra, 
jis išbėgo su bolševikais.

—Laimink viešpatie!—suriko pagelbinin
kas į pat ausį. Priėjo- ant kryžkelio pakry-

O kunigas Palladijus pradėjo

si, kad “stebuklingosios” atsilankymas la
bai mums pagelbės?—pasiteiravo kunigas.

—Et, kokis jau čia po velnių pagelbėji
mas! Ar tu manai, kad jie supranta, kas 
tame lapelyje yra pasakyta? Tas pat ir 
del bolševikiškų lapelių, tu manai, kad tie 
chamai juos supranta? ;

^. rašyta: “Proletarinė revoliucija yra pavo* į Kunigas mąstė:—Taip, Mikas Zernov viską 
jus visapasauliniani TAiperializmui.” Na, ppad-arys, bet kur jis yra? .O gal jis par
as jau mokytas ir tai nežinau, .kokį galą . vyko namo? Taip nuo pat pavasario nesi- 
jie nori pasakyti, o ką jau kalbėtf apie, j mato, bet kas žino, gal jis ir arti kur slaps- 
apie kokį ten Trofimą? I tosi? Kada ėjo namo, jis nusprendė apie

Atamanas niekados neskaitė daugiau nie- Miką pasiteirauti pas jo -silpnaprotį Joną, 
ko, kaip tiktai savo komandierių patvar- Nors jis kvailas, bet jeigu matė, tai pa- 
kymus, o bandydamas skaityt tik “Dono Ži- sakys. Kvailas nesupras mano tikslo.

MINERSVILLE, PA.-
šiuo tarpu ALDLD. 14 ir L 

i savo mėnesi
niuose susirinkimuose, apkal
bėjo lietuviškos buržuazijos 
užpuolimą ant dienraščio “Vil
nies.” Nutarė paaukauti iš 
savo iždų po $5 paramai del 
apsigynimo 
abi kuopos 
rezoliucijas 
naikinti tą 
vadą, dienraštį!

Apie tą patį laiką, APLA. 
kuopos pi knike pasakė 
po trumpą prakalbėlę Kom
partijos sekcijos darbuotojas 
iš minkštosios anglies streikie- 
rių kovų (angliškai) ir J. 
Ramanauskas— lietuviškai.

Čia taip pat tapo Vienbalsiai 
priimta rezoliucija prieš “Vil
nies” užpuolikus!

Padaryta kolekta. Suau
kota $3.11, kurie padalinta 
pusiau: $1.56 streikieriams ir 
$1.55 “Vilniai.” Viso pasiųs
ta “Vilniai” $11.55.

Tikimasi, kad ir APLA. kp. 
savo susirinkime kiek iš iždo 
paaukaus “Vilnies” dienraš
čio paramai.

"Laisvės' ir "Vilnies”
_ ' ‘ 1 II J ' šiu° tarpu ALPiknikas, lonn. Vaisi. DSA. 36 kuopos 

niuose susirinkin

HARTFORD, Conn.—Atei
na žinios iš visų valstijos mies
tų ir farmų, kad lietuviąi dar
bininkai iš visur rengiasi į sa
vo klasės dienraščių parengi
mą, sekantį nedėldienį, 18 d. 
rugsėjo, Charter Oak Parke, 
Hartford, Conn.

Dar turime priminti, kad iš 
namų, draugai, nesivėluokite, 
pribūkite anksti, žinot, kad 
jau diena gana trumpa. Pik
nikas prasidės 10 valandą ry
te, kaip skelbimuose pažymė
ta. Programa bus, kaip ža
dėta. Iš “Laisvės” pastogės 
draugai praneša, kad jie “Lai
svės” troku atgabens Sovietų 
Sąjungos Kaukazo šaltinių 
vandenų, Boržom ir Narzan.

Daug žmonių teiraujasi ar 
tikrai bus to vandenio. Tai 
draugai galite užtikrinti, kad 
bus. Draugas P. Buknys pra
nešė, kad jie atgabens vande
nį troku. Garsinkit, kad tik
rai bus. Sekstetas taipgi bus. 
Kas yra žadėta, viskas bus 
programoje.

Kitą svarbų dalyką turime 
priminti • dalyviams : Draugai, 
nieko nesivežkite iš namų val
gyt; valgių bus čia. Šeimi
ninkių skyrius valgius jau ren
gia.

Valgiai ir gėrimai bus par
davinėjama labai pigia kaina. 
Čia bus daug pigiau pavalgy
ti, negu namieje. Draugės 
šeimininkės gamina ir aukoja 
tuos valgius savo dienraščiam 
pagelbėti. Kurios draugės 
moterys negalės pagaminti 
valgių, aukauja pinigais. Štai, 
draugės pinigiškai aukavo: 
Julia Senutienė—$2, Ignatie- 
nė—$1. Visi draugai ir drau
gės rūpinasi, kad tik būtų sėk
mingas spaudos piknikas.

Draugai ir draugės, per

nuo užpuolikų! Ir 
vienbalsiai išneše 

prieš ryžimąsi su- 
darbininkų tikrą

. . širdingąi yįgyą Jcyįe^ią. rengėjai.
KELRODIS: Nors pikniko vieta 

randasi Crahfo^de, Ijet ji* geriausiai 
pasiekiami per GarWood^, Iš New 
Yorko į GarwQo'd, N. J., 'reikia va
žiuoti Central Railroad of N. J. gelž- 
keiiu. Iš Newarko, Elzabetho ir ki
tur tą vietą (Garwood) galima labai 
gerai pasiekti busais ir gatvekariais. 
Nuo Garwoodo gelžkelio stoties reika 
eiti iki North Ave.; North Avenue 
eiti vieną “bloką” po dešinei iki Ce
dar St.; Cedar Štreetu eiti iki 
Brookside Place; Brookside Place’u 
eiti iki Division Ave. Paėjus po de
šinei gerą bloką Division Avenue, 
rasis ir pikniko vieta. Tai bus 

minučių kelionė..
(220-222)

15
apie

sįtę^ Raportą LPMS suvažiavimo i 
bus • tariama- apie- afeihahČib ’ šezord 
darbuotę. . ,

į ’ , . Sekrt H* Žukienė.
< ». i.;- .i (219-220)

DETROIT, MICH.
Draugiškas išvažiavimas ir 

kalbos įvyks rugsėjo 18 d., 2 
po pietų, River Rogue Parke, 
Lietuvių Kalnelio, prie Drive, 
Joy Road tilto—tčmykite ženklus. ♦ 

Kalbės “Vilnies” redaktorius, drg.
F. Abekas.

Pastaba: Jeigu tą dieną būtų>Jįe- 
tus, tai prakalbos bus Lietuviuose? 
tainėje, 25th W. Vernor Highway, 
7 vai. vakare.

K. P. L. F.
(220-221)

pra- 
Val. 
ant 
arti

Columbus, S. C. — Spar- Į 
tanburg miestelyj kompanijos! 
sargas nušovė tekstilės strei- 
kierį.

Japonijos j 
per p i r-| 

metų mė- i 
nesiūs sumažėjo ant $4,900,-! 
000, alyginus su eksportu per| 
tą patį periodą 1931 m.

Washington.
eksportai į Chiniją
muosius šešis šių

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
ALDLD 39-tOs kuopos susirinki

mas įvyks 18 dieną rugsėjo, ant 110 
W. Market St., 9:30 vai. ryte. Drau
gai, dalyvaukite visi' paskirtu laiku, 
ir atsiveskite naujus narius į orga
nizaciją

Org. A. Ruseckas.
J220-221)

IŠVAŽIAVIMAS
susirin- 
d. rug- 
Kliubo 

7.30

CONNECTICUT LIETUVIŲ DARBININKŲ 
KOMUNISTINĖS SPAUDOS NAUDAI

9^9-959 Willoughby Avė,
Tek, Stagg S8U

BINGHAMTON, N.
Svarbus “Aušros” Choro 

kimas Įvyks penktadienį, 16 
sėjo 1932, Lietuvių Piliečių 
kambariuose, 315 Clinton St.
vai. vakare Visi nariai privalo da
lyvauti šiame susirinkime, nes išgir-

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

KAINOS PRIEINAMOS,

Brooklyno Aido Choro Merginų Sekstetas

RENGIA DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ KETURI 
APSKRIČIAI CONNECTICUT VALSTIJOJ

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

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTE

NEWARK, N. J.
LDSA 4, 10 ir 129 kuopos rengia 

pikniką naudai LDSA Pirmam Aps
kričiui. Piknikas Įvyks nedalioj, 18 
d. rugsėjo 1932, Meadow Grove 
Park, Division Ave. Cranford, N. J. 
Pradžia H; valandą ryte; įžanga 
ypatai 15c. Jei tą dieną lytų, tai 
piknikas įvyks pas A. Lutviną ,sve- Į 
taineje, 69 S. Park St. Elizabeth, 1 
N. J. ' ‘ H .

Bus' puiki programa, įdainuos Eli- i 
zabetho Bangos Choras, po vadovys
te V. Žuko ir Sietyno Choras^ iš 
Newark, N. J. po vadovybe B. Šali- 
naites. Newarkiceiams, kas mylėsite I 
važiuot į pikniką, tai busas išeis nuo 
Jurgines svetaines, 180 J\ew York 
Avė., pirmą valandą po pietų. Ma
lonėkite kuoskaitlingiausiai dalyvau
ti piknike.

šias 
dar 

su didesne ' energija ipasidar-' 
buokite kaip vietiniai, taip ir 
kitų kolonijų visi draugai. Nuo 
šio pikniko neprivąlo pasilik
ti nepasidarbavęs nei vienas 
draugas.

Į šį pikniką turi atvykti visi 
revoliuciniai liet, darbininkai. 
Ir, draugai, nepaisant, koks 
oras bus, bet piknikas' bus. 
Visi turi būt, čia visi sutilps 
po stogu, jei bus lietus. Auto
mobilistai, prašome jūs, neva
žiuokit tuščiais automobiliais, 
bet pripildykite pilnus žmonė
mis.

Štai jau ir čia pa-1 pušį kryžių, pasimeldė ir traukė toliaus. j dar porą trejetą dienų,

irias”, ir tai visada užmigdavo. Jis todėl

Johnson City, N. Y
Iš Darbaviečių.

Binghamtono lietuvių parengi- 
| mus ir priklauso organizacijo
se. Kiti taip sau pakrikusiai 
gyvena.

Mažutis.

HARTFORD, CONN.Šiame miestelyje dar gegu
žės mėnesį Endicott-Johnson 
Kompanija paskelbė, kad nu- 
muš darbininkams algas apie 
10 nuoš. Darbininkai tuo lai
ku buvo pasipriešinę ir su
streikavo.

Bet vietinis kunigas įsimai
šė ir apgavo darbininkus. Tai 
dabar kompanija ir naudojasi 
ta proga. Numušinėja algas 
vienutėmis, atsirai. Vienai 
grupei numuša vieną kartą, 
kitai—kitu sykiu.

Bet tai dar negana to. Kom
panija pasilaiko 5 nuoš. iš al
gų medikaliams reikalams. 
Mat, kompanija užlaiko ligo
ninę, tai, sako, kad tam tiks
lui ir ima tą nuošimtį nuo dar
bininkų algų.
'' K a 1 b a n tis asmeniniai su 
darbininkais, tai jie jau labai 
dejuoja. Nedirba pilną laiką. 
Vieni dirba tik po 3-4 dienas 
į savaitę. O kiti skyriai turi 
dar blogiau. Jie dirba tik po
3 arba keturir pusdienius.

Bet dejavimas nieko negel
bės. < 
zuotos kovos.
rinkimų laiku balsuoti už ko
munistinius kandidatus. Taip., , ,L . .. ,. .
pat reikia už juos agituoti ir 
kalbėti.

šiame miestelyje yra gru
pė ir lietuvių darbininkų. Bet! 
jie labai išsimėtę į miesto kraš 
tus. Maža jų dalis larlko'

Rugsėjo 17 dieną kalbės T. 
Mooney motina. Prakalbos 
įvyks Unity Hall svetainėj/46 
Pratt St., 8 vai. vakare.

Visi lietuviai darbininkai 
dalyvaukite šiose prakalbose. 
Ateikite pasiklausyti šios se
nelės, kuri kovoja už savo sū
naus ir visų politinių kalinių 
laisvę.

Visų darbininkų yra parei
ga dalyvauti masiniuose mitin
guose ir prisidėti prie kovos ir 
protestų prieš valdžios terorą, 
kurį ji palaiko prieš darbinin- 

! kus.
1 ‘^Laisves” ir “Vilnies” Naudai 

Išvažiavimas
Išvažiavimas, prie kurio taip 

ilgai rengėmės, jau čia. Jisai 
įvyksta šį nedėldienį, rugsėjo 
18 dieną, .Charter Oak Parke, 
Hartford, Conn.

Mes gauname pranešimų, 
čiaJ reiki? gera? organb !kad drau«ai irx.iš tolimų‘kolo- 

Reikia taip pat nlJų Jau ,iuošlasl dalyvauti 
šiame išvažiavime. Tik arti
mų vietų draugai dar tyli. Ne-

(Bus daugiau)

BINGHAMTON, N. Y
Aukos Bedarbių Tarybai
Amalijos ir Juozo Chamų 

giminės ir jų draugai surengė 
jiems “surprise” parę, kaipo 
paminėjimui 25 metų šeimyni
nio ^gyvenimo. Minėtas poki- 
lis įvyko 4 dieną rugsėjo, Ko- 
lešienės ūkė j. Baigiant val- 

•gyti, d. Z. Vėžis prisiminė ir 
apie bedarbius ir su tūlų as
menų pritarimu, parinkta au
kų.

Aukojo sekamai: J. Charna 
$2; Po $1: Z .Vėžis ir žvirb
lis; po 50 centų: P. Juozapai- 
tis, J. Ališauskas, E. Žemaitie
nė, A. Breivis, ir A. Charno. 
J. K. žvirblis 40 centų; po 25 
centus: Pundis, Misevičius, M. 
Barvainis, J. Mikelionis, Un- 
drijunas, P. Mainionis, A. Ju- 
dikaitis, J. Ivanauskas, J. Al- 
eksendravičius, A. Charna, M. 
Bekerienė ir O. Kazlauskienė. 
Smulkių — 65 centai. Viso 
$10.55. Pinigai perduoti vie
tinei Bedarbių Tarybai.

Ten Buvus.

Kaip jau iš kitų tolimų ko
lonijų, Conn, ir Mass, valstijų, 
gaunama pranešimai, tai šis 
piknikas bus vienas iš didžiau
sių, kokis tik kada buvo, nes 
kitaip , ir būt negali. Šis pik
nikas tuom kartu Įvyksta, ka
da fašistiniai Chicagos gaiva
lai, biznieriai, įvairių bendro
vių. tvėrėjai užpuolė mūsų 
dienraštį “Vilnį” ir nori ją su
naikinti. Šis piknikas turi būt 
tūkstančių lietuvių darb. pro
testas ir demonstracija prieš 
užpuolikus ant “Vilnies”. Jei 
jiems pavyktų “Vilnis” sunai
kinti, jie pultų “Laisvę”. Bet 
mes užtikriname tuos nevido
nus užpuolikus, kad jie nepa
jėgs sunaikinti darbininkų 
klasę. Nudegs jie savo .nagus.

Ligi pasimatymo, draugai, 
rugs. 18 d., Charter Oak Par
ke, Hartford, Conn.

1 ' J.Komisija.

|4 STEBINANČIU DIENU 14

a is water- w 
stygų rusiš-

I.

PROGRAMA ĮVAIRI, DIDELĖ i. f

1. šokiai tęsis per dieną, šokiams grieš Symphony 
Orchestra.

<; 2. KALBĖTOJAI: A. Tutenis, jaunuolis. Išgirsite,
;! kaip jaunas pionierius energingai ir gabiai kalba. Tėvai 

turėtų imti pavyzdį, kaip vaikus išauklėti. Atsiveskite sa-
;! vo vaikus, lai mato ir išgirsta jie.
1; 3. A. Bimba, kalbės apie darbininkų spaudą, apie se-
;! kančius prezidentinius rinkimus, apie ex-kareivių kovas, 
į apie sekantį bedarbių ir ex-kareivių maršavimą į Wash- 
;! ingtoną gruodžio mėnesį ir apie tai, ko gali sulaukti dar

bininkai'sekančią žiemą.
j 4. Chorų dainos su orchestrų griežimais.
;į 5. Rusų Jaunų darbininkų Stygų Orchestra iš Water 
!; bury, Conn., iš apie 20 ypatų, skambins am : '__T 
;! kus melodingus kavalkus ir po tam sykiu skambins ant 
! stygų ir dainuos, kas padarys klausytojams malonų įspūdį.
* I

j 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. TĖMYKITE: šis svarbiausias visiems dalykas: Bus

■ iš Sovietų Sąjungos, Kaukazo šaltinių, mineraliniai vande- 
: nys, vadinami: Borjom ir Narzan. Čia tų gamtinių, mine

ralinių 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.
• . ’ > i 1 •

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, J X
■ N. Y. “laisviečiai”-žada būti. Iš' New Jersey valstijos 
: svečių organizuojasi būti mašinomis ir busais iš Mass.
! valstijos. < :,.i
; Bukit ir jūs, ir kitam pasakykite. Jum už tai bus dė- 
! kingi, kad sueisite daug metų nematytų draugų, giminių.
; Dar pirmas toks parengimas šioje Connecticut valstijos 
; sostinės apie linkėję.
• Nepaisant lietus, 
; įvyks, čia yra <* 
! šokiams svetainė didelė.

Matykite Lapkričio 7-tos Dienos g 
Apvaikščiojimą *■ a

PENKIOLIKOS METŲ |
SUKAKTUVIŲ | 

RUSIJOS REVOLIUCIJOS | 
$225.00 Ir Augščiauj 
Pilnoje World Tourists, Inc. Va
dovybėje Imant: Leningrad, Mos

cow, Ivanovos Vosnesensk ir
Kolekty vę Farmą,

IŠPLAUKIMAS SPALIŲ 
OCTOBER 20

Laivu BERENGARIA
šitą turą įeina moderniška

trečios klasės per ■ Atlantiką , pa- 
sažieriams komfortiškuose kam
barėliuose (cabins) su įtaisytu 
vandeniu; 3 kartus valgyti per 
dieną kelyje ir Sovietų Sąjungo
je; miegami kambariai; išaiškini
mai matomų dalykų ir įstaig-ų. ir 
Sovietų viza ant 30 dienų.

Trumpesnės Touros 
Kainuoja Tik 

$205.50 
WORLD TOURISTS, Ino. 
175 Fifth Avenue New York City 

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

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

Room 406
Washington, D. C.-409 Colum

bian Bldg.

CUN ARD LINE

%

SHENANDOAH, TA.

naujų narių

'Rugienius

sniegas ar pagada—išvažiavimas 
daug pastogių del tūkstančių žmonių; o

PIKNIKO KOMISIJA.^'ruoškitės, praneškite, kaip jū- 
| sų kolonija stovi. Važiuokite 
j visi į šį paskutinį Šio sezono 
spaudos išvažiavimą.

’Koresp.

ALDLD. 17 kuopos mėnesi
nis -susirinkimas įvyks 18 d. 
rugsėjo. Paprastoj vietoj. 
Pradžia 10-tą valandą ryte. 
Visi nariai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes yra' daug svar 
bių tdalykų .aptarti; Reikės 
delegatus išrinkti į 9-to Aps
kričio 'konferenciją. Taipgi

reikia ir jau laikas prisirengti 
prie vajaus mėnesio, ir daug 
kitų reikalų yra. Kurie dar 
nariai neužsimokėję, ateikite į 
šį susirinkimą ir užsimokėkite. 
Taip pat, kurie nariai nedirba
te ir neišgalite užsimokėti, tai 
privalote ateiti ir pranešti. Bū-' 
site pilni mariai.

Atsiveskite ir 
prirašyti.1

Šekr. V

KAIP SURASTI CHARTER OAK PARKĄ: Atvažiavę iš kitų 
valstijų ir miestų j Hartford, Conn., paklauskite bile žmogaus, kur 
Charter Oak Parkas. Vsi tą parką žino, šis parkas yra gana gar
sus. čia būųę valstijų fėrai ir kitokį dideli visoki parengimai.



Ketvirtad., Rugsėjo 15,1932 : .Puslapis penktas
u' ■ .11 ii l'l I . iJl <!■»

Iš ‘Laisves Pikniko Philadelpbijoj
Reikia pripažinti, kad ir pa- 

Laisvės” pik- 
“tai gražiausi 

ir linksmiausi piknikai,” su- 
“Laisvės.” Tą dieną 

(niekas ir nerengė piknikų, iš- 
“nekaltą” be.i “nelai-

PHILADELPHIA, PA. — 
Prieš “Laisvės” pikniką, kuris rapijonai myli 
įvyko 4 d. rugsėjo, buvo pla- nikus; jie sako: 
čiai rašyta ir garsinta, kad jis 
visais žvilgsniais bus didelis, • rengti 

jlemonstratyvis prieš visus mū 
šų judėjimo priešus, sabotaž-1 skyrus 
ninkus bei komunistinio judė- minga” skloka. 
jimo 
ko. 
mūsų 
kaip 
riai” 
ti ir

t Meclianizavimas Sovie
tų Žemes Ūkio Eina 

Pirmyn

pyrė biurą duot pašalpos aš
tuoniolikai bedarbių.

dų... kad kunigai mokėtų 
lietuviškai” ir kad “pradi
nėse1 mokyklose, kur yra lie
tuvių vaikų, jie būtų moki
nami tikėjimo dalykų” ir tt.

jių, . Be darbininkiškos-komii- 
nistmės spaudos, darbo žmo
nių klasė nematytų, kas jų 
draugai ir priešai. Kova bū
tų visados pralaimėta darbi
ninkų klasės.

Tai ve, draugai darbinin
kai, mes suvažiavę tame išva
žiavime paremsime tvirtu 
ramsčiu mūsų kovos Įrankį. 
Kapitalistinės klasės reakcio
nierių kruvinos rankos nedrįs 
sudaužyti mūsų spaudos, jei 
mes ją remsime. Dalyvaukime 
masėmis.

Laivo Eksplozijoj Žuvo 
Bent 72 ŽmonėsVIETOS ŽINIOS

Susida-

1°

Sovietų Kaukazo ŠaltiniųO

o

o

6,000 Bedarbių Demon
o

o

Mes esame. įsitikinę, kad , pasįunte delegaciją priduo
ti reikalavimus miesto tary-

ruja pimguo- pap ueį ponaį neleido dele-

62

stambių

Brooklyn, N. Y.

Nekurie žmones už
Reporteris.

NAUGATUCK, CONN

Thomas (iš Detroito), tigriš-Įjg dieną rugsėjo.
■ ka drūtuoli Garner (iš Ancdi-iin i <5 vvtn nnr

su jais!

Ką reiš-

tį nuo savo dirbtuves už par-

ra

B

į publi- 
surinkta

turėjo
Skloka

parengimuO- 
sklokininkai 
tą pasiėmė, 
kompaniją.
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Išsiaiš- 
finansiniai

gir-
kuom pasikal-

išėjo. “Klampynė” 
mineralinį vandenį 
kovą ir tyčiojasi iš 
bei Sovietų Sąjun-

Išrodo, kad tas vanduo

<5 
o 
o 
n 
ra

n 
n 
ra 
raI 
ra 
§

ra

6
n

pristigo labai greit. Stan- 
nepasirodė iki vėlam lai- 
po pietų. Jis buvo sklo- 
piknike ir tiksliai nepri- 

vo žmonių iš Riversides, Bur- statė lengvo gėrimo. J. Stan-
lingtono, Camdeno, Trentono, kus yra sunkaus darbo darbi- 
Readingo, Eastono ir iŠ kitų ninkas ir jis tik gauna nuošim- 
miestų ir miestelių.

■hmhhi

griovikus. Taip ii įvy-l ^pje 4 vaj po pįetų prade- 
Tai yra svarbu zinotUjome 8 Vytauto Par-
v.sų kolonijų draugams, ^ savinjnkai pabudavojo pui- 
norejo sklokos didvy-jkja latforma. nu0 kurios vi- 
jausmais sudemoralizuo- sa’ b]jka ga|gjo viską ma. 
nuskriausti šj pikniką. .tytj h. girdgti vįsi trys cho.

r Kiekvieną metą “L.” pikui- rai, sykiu atidarydami progra- 
kui Philadelphijos organizaci- mą, sudainavo Internacionalą, 
jos imdavo Laurel Springs Po to, Philadelphijos 
Parką, gi pereitą metą LDS į Choras sudainavo

davimą. Jis nudavė geru 
sklokai ir mums, nekurie mū-; 
sų žmonės patikėjo sklokos 
fušeriams ir šie vistiek pakišo 
koją. Pirmiau piknikam pri
statydavo gėrimus T. Jaskevi- 
čius (Jaskevičienė—Močiutė— 
dainuodavo mūsų 
se), bet tie patys 
susuko jį atstatė, 
nes tas tinka į jų

Dabar mūsų draugai turi ži
noti ir atsiminti, kad tas sun
kaus darbo darbininkas ne 
tiek nuskriaudė mus, kiek jis 
nuskriaudė savo klasę ir pats 
save. u!

Laisviečiai atvežė Narzano 
ir Borjomo virš 100 bonkų ir 
bematant

Lyros į prieš tą 
dvi dainas jau veda 

28 kp. vardu nubėgo Galkus;silpnokai todėl, kad buvo tru- Amtorgo 
kūmas vyrų dainininkų. Jeigu gos.
mes visur turėtume tokių chor- yra labai “pavojingas”sklokai; 
vedžių, kaip šalinaitė, tai pas 
mus proletarinis menas būtų 
labai augštai pakilęs. • Visa 
publika džiaugiasi jos gabu
mais. Ji diriguoja savo išla-

ir paėmė tą vietą “Klampy- 
' nės” naudai, tikslu pakenkti,

“L.” piknikui. Philadelphijos 
organizacijos paėmė Vytauto 
Parką, daug parenkesiiėje vie
toje. Gi vėliaus LDS 28 susi
vienijo su 5 kp. ir sklokiniji- 
kai prarado tą vietą, nes tą 
vietą paėmė ant LDS vardo ir ■ 
parko savininkas neleido reng- nuodami 
t i kitu vardu.

Sklokininkai,
šės, 1 
ir N. J. valstiją, 
parko ir pas farmerį, 
miesto, surado. Iškaišė jie 
visą miestą plakatais, didžiau
siomis iškabomis, lakstė prie 
organizacijų, kaukė visais 
kampais, kad jų piknike drū
tuolis Komaras rodys sebūk- 
lus; kad Pruseika su Butkum 
pertikrins “visą svietą” ir bus

veikiausiai jie jo paragavo, 
bet juos neapsvaigino, netu
ri panašumo į munšainą, tai 
ir “negeras.”

Iš Philadelphijos sklokinin- 
vintus Sietyno ir Aido Chorus i kų galima visko tikėtis. “Lais- 
ir ritmiškai komanduoja, dai-j'vės” piknikai! daugelis atvyko 

i “Pikieto dainą”! iš sklokininkų pikniko ir žėd- 
| (“fight like hell”,) raginda-inas pasakė, kad jų piknike 

............ prisivirę ko- ma visą publiką dainuoti, j nėra pilnai 200 žmonių. Ne
lakstė po Philadelphijos ! Skambėjo aidas per visą par-1 kurie atvirai pasakė, tas pik- 

j ieškodami ką ir kitomis Aido.ir Sietyno nikas yra labai mizernas, 
arti! chorų revoliucinėmis daino- di: nėra su

kurios kėlė klasinio, są- . bėti, visi nusiminę, atšalę, tie I 
žmonės tokie keisti. Vienas! 
draugas sako, tyčia nuvykauI 
jų piknikai! ir apskaičiau jų ■ 
“svietą.” Suradau du busus; 
iš Brooklyn©, apie 20 mašinų j 
ir philadelphiečių žmonių apie

Nusimi-'

Waterbury, Conn.

Svarbias prakalbas rengia 
T.D.A. Įvyks Eagles Hall, 19 
dieną rugsėjo, kaip 8 v. vaka
re, 119 North Main St. Kal
bės senutė, Tom Mooney moti
na. Jos sūnus jau 16 metų, 
kaip pūdomas kalėjime.

Tad kiekvieno darbininko 
pareiga tose prakalbose daly
vauti ir išgirsti Mother Moo
ney prakalbą.

Naugatuckietis.

i Pasauliniai Garsūs Rašytojai 
ir Artistai Šaukia Remti Ko
munistą Part. Kandidatus 
Foster ir Ford.

Arklio ir žmogaus jėga 
traukiasi atgal Sovietų že
mės ūkyj, o ją pavaduoja 
mašinos ir traktoriai. Že
mės apdirbimo mechanizaci
ja dideliais šuoliais eina pir
myn. Dabar visus trakto
rius pasigamina Sovietų 
darbininkai patys, neberei
kia gabenti iš užsienio. Lie
pos 1 d., 1932, visoj Sovietų 
Sąjungoje laukuose dirbo 
147,000 traktorių! Per pir
mus šių metu šešis mėnesius 
Sovietų Sąjungoje pagamin
ta 24,700 traktorių. Pernai 
per tą patį laiką tebuvo pa
gaminta 14,200 • traktorių. 
Šiemet padaryta 4,000 javų 
pjovimui ir kūlimui mašinų. 
Pernai tebuvo pagaminta 
961 mašina. Šiemet veikia 
2,115 traktorių stočių, ku
rios aptarnauja 35,000,000 
hektaru žemės.

Coney Islando Bedarbių 
Taryba Priverčia Biurą 
Šelpt Beduonius

NEW YORK.—Antradienį 
tapo išgriebti iš East Rivės la
vonai dar 23 darbininkų, žu
vusių per supuvusio laivo 
“Observation” eksploziją per
eitą penktadienį. Tai jau 68 
tikrai žuvę žmonės. * Trūksta

CONEY ISLAND. — Ant- dar ketverto; jie bus taipgi 
padienį vietinė Bedarbių Tary- užmušti bei prigėrę.
ba privertė miestinį biurą duo-'rys ne mažiau, kaip 72 darbo 
ti pašalpą keturiems bedar-į žmonės, nužudyti per godumą 
biams. Jie veltui išlaukė* mė- kapitalistų, kurie vežiojo juos 
nesį ir būtų turėję dar neži- į darbą tuo sukiužusiu laivu, 
nia kiek laukti, jeigu ne Be- --------------  ----- ----------------
darbiu Taryba. Per kelias į SKAITYK LAISVE 
paskutines dienas jinai pris-1 IR KITIEMS UŽRAŠYK

mis, 
moningo proletaro jausmus.

Vėl pasirodo Aido 6 gražios 
jaunuolės, Merginų Sekstetas, 
ir harmoningai dainuoja revo
liucines dainas, po dirigavimu 
gabiosios chorvedės, d. Šali- 
naitės. Publika apstojus plat-! 65, o visi kiti svečiai.

galas visam komunistiniam j u- formą, šokių svetainę, pasili-! nusius sklokininkus L. Prūsei-i 
dėjimui. x ! pa į mašinas, trokus, medžius, į ka raminęs, kad publika dar j

Jie garsino kumštininkus. Į ant stalų ir sveikina programos : atvažiuos vėliau. Tai, ot, kaip Į .-.1 „c"
Hstikus ir chorelį iš Brookly- ’ ’ * ’ ’ ” ’ J -.x_. •_ » Tr__
no. Atėjo ta “eudnoji” die
na. Oras gražus. Visos Phi
ladelphijos darbininkiškos or
ganizacijos su savo nariais 
anksti ryte išvyksta į Vytauto 
Parką, prisirengt prie svečių 
priėmimo. Tik po 10 vai. iš 
ryto jau iš tolimesnių koloni
jų draugai birzgė su mašino
mis. Drg. Weiss iš Brookly- 
no smarkiai atšovė su mašina 
ir sveikina rengėjus, kad taip 
puikiai ir aiškiai philadelphe- 
čiai nurodė kelią, esą, tik bis- 
kį ant gazo užsistojau nuo 
Trentono ir išvydau milžiniš
ką iškabą prieš akis: “Laisvės

( piknikas”. Mes tuoj supra
tom, kad bus daugiau publi
kos, negu kitais metais. Apie 
12 vai. prasidėjo masinis va
žiavimas su mašinomis, busais 
ir trokais. Du milžiniški bu- 
sai iš Brooklyno su radio įtai
sais ir Aido Choru atpiškėjo. į rinom, kad 
Sietyno Choras iš Newarko ir
gi su milžinišku busu, dainuo
dami įmaršavo; trys milžiniš- kad mes būk tyčia tą “blofą 
ki busai iš Philadelphijos cen- vartoja.

že- skloka net betino pinigais ir 
Mašinos būriais ( prakišo, tai dabar keikia sklo-

Nerei- 
kia aiškinti, visa publika ma
tėsi su Požėla ir kalbėjosi. 
Daug žmonių nebuvo matę 
lietuvių čampijoną. Jis su sa
vim atsivedė ir žymų Billy 
Bertašių iš Chicagos, William

dalyvius gausiais aplodismen-! juos tas “svietas remia.” Kas
tais . ! darni kitiems duobę, patys i

Pirmininkas perstato kalbė- ją įsivertė.
Laisvės” piknikastoją, d. A. Bimbą. Jis kalba 

apie “Vilnies” įvykius.* kurią 
pasiryžo valdžios provokato- sius piknikus 
riai bei lietuviški fašistai su- i kuriuos j I . ,.
naikinti 
kuomet 
griauja jų pamatus. Drg. A. 
Bimba trumpai ir aiškiai nuro
dė pustančios kapitalo reakci
jos aktą ir atsikreipė 
ką aukų, kurių buvo 
$41.54.

Čia buvo padaryta 
klaidų, kad nesuorganizavom 
aukų užrašinėtojus. Nekurie 
žmones laikėsi penkines ir no
rėjo, kad jų vardai tilptų laik
raštyje, jie penkines nemetė į 
kepures. Tai klaida. Perma- 
žai buvo ir rinkėjų, nors ir iš 
kitų kolonijų draugės padėjo.

Mes irgi garsinėm ir užtik-
L.” piknike bus 

drūtuolis Karolis Požėla, o 
skloka sarkastiškai juokėsi,

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Rugs. 13 d. čia susirinko 
apie šeši tūkstančiai bedar
bių Civic Center aikštėj ir

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Intelektualų Pareiškimas 

Ištisai Skamba:
(C~ ~ .......................... ■

epublikonų ir demokratų 
j partijos atstovr" *.... ’ ■
i čių klasės interesus, tai yra, 

. ’ stambiųjų fabri
kantų, kapitalistų ir bankie- 
rių, o ne reikahio plačiosios aUga dienomis.

Mes esame įsitiki-1

gacijai įteikti bedarbių rei
kalavimus. Darbininkų pa- 

j sipiktinimas miesto valdžia

_____ x.______ šiemet! bauylie
buvo didesnis už visus buvu- kad nė viena iš tų parti-j 

■' I Philadelphijoj, jų neveda mūs iš krizio.Abiį 
rengė darbininkiškos partijos yra bevilčiai, supu- ;

tokiame momente, i organizaci jos, 
besitęsiantis krizis Į Moralė bei materiale užuo

jauta buvo dar didesnė. 
“Laisvės” piknikas vistiek pa
vyko, kaip ir kitais metais, bet 
jis buvo reikšmingesnis, skait- 
lingesnis revoliuciniu senti
mentu, ką publika parodė lai
ke programos.

Mes, Philadelphijos darbi
ninkiškos organizacijos, ačiuo- 
jame visiems atvykusioms 
draugams iš visų kolonijų, la
biausiai esame dėkingi Aido, 
Sietyno ir Lyros chorams, su 
Merginų Sekstetu iš Brookly- 
no. Esame dėkingi visiems at
letams, kurie atsilankė pikni
kai!. Labai ačiuojame Karo
liui Požėlai už atsilankymą ir 
patenkinimą visų lietuvių, ku
rie jį norėjo matyti ir pasikal
bėti.

tro miesto, “drebindami 
mę, įvažiavo.
lėkė ir lėkė; 2 trokai nuo ka-i ką, kad juos prigavo, 
rų linijų tik tris mylias vežė 
žmones ir vežė net iki 5 vai.
po pietų.

Vytauto Parkas didelis, pla
tus, lygus, žolėmis ir medeliais 
apaugęs, paskęsta žmonių ir 
automobilių masėje, ko jis pir
miau niekad neturėjo. Kele
tas draugų perbėgo parką ir 
apskaitė automobilius. Virš 
500 autmobilių I žmonių par
ke siūbuoja tarp 3,500, 4,000 
su gražiausia nuotaika.

Susitinkam b a 1 timoriecius, 
draugus, kurie 
10 m a š i nų 
štai,

pareiškia, tik 
sumobilizavom.

Laisvės” skaitytojas, d. 
Jurgaitis iš Washington©, D.' 
C., atvežė pilną mašiną žmo
nių. Drg. M. žaldokas su
pažindina su Shenandoah, W. 
Barre, Pa., atvykusiais drau
gais. Dvi mašinos buvo atvy
kę net iš Bostono. Dvi maši
nos buvo iš Illinojaus valstijos. 
Ųąug mašinų buvo iš Brook
lyn©, New Yorko ir jo apielin- 
kių. Iš Chesterio draugai su
organizavo būrį mašinų. Bu-

o

vę ir abi bandys išgelbėt j
turčių pelnus kaštais liku-1 Kauno spauda praneša, 
sies gj^ventojų dalies. ' kad rugpj. 28 d. Tilžėje bu-

V 1.1 // — 1*1vo sušauktas “prūsų lietu
vių susirinkimas“. Bet pa- 

i aiški, kad tai būta klerikalų 
susirinkimo. Tarp kitko, nu
tarta reikalauti iš Vokieti
jos valdžios, “kad tose pa
rapijose, kur gyvena lietu
vių, būtų lietuviškų pamal-

Socialistai Buržuazijos 
Įrankis

“Teorijoj socialistai sie
kia panaikinimo dabartinės 
sistemos, bet jie nė piršto 
nepajudina, kad suorgani
zuoti dąrbininkų judėjimą
to tikslo atsiekimui. Jie ne- j — 
turi įtikinančio plano. O wmvr‘ 
Anglijos ir Vokietijos socia
listų veikimas visiems žino
mas. Anglijos ir Vokietijos 
socialistai perėjo turčių pu
sėn taip greitai, kaip tiktai; 
kapitalistinė valstybė atsi-1 
dūrė į pavojų.
Balsuokite už Komunistus

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centu už kvor- 
tinę bonką 1

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

jėgoj. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

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

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

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

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

191 Morgan Avė. Kampas Stagg St
Telefonas Stagg 2-2452

“LAISVĖ”
427 Lorimer St.,
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JUOZAS KAVALIAUSKAS

ir 
du, 
Hartford, Charter Oak Park;

Prasidės 
ką drūtuolį Garner (iš Angli-j įo vap ryto, nedėlioj. 
jos), Anthony Lasky (iš Phi-,gja darbininkų erge"’ 
ladelphijos), Joną Bagočių j Connecticut valstijoj, 
(iš Philad.) ir C. W. Benson! 
(iš Philad.). Publika 
matėsi ir kalbėjosi.

“Laisvės” piknikas 
turtingą prog/amą. 
kenkė visokiais būdais pikni
kui. J. Stankus visados pri
statydavo sodę ir alų “Lais
vės” piknikams, jam buvo pa
vesta ir šiemet. Alus buvo už
sakytas, kad atvežtų iš ryto 
iš šaldytuvų, o jis atvežė iš 
vakaro, kuris atšilęs pasidarė 
labai prastas; jis atvežė ir ke
liasdešimtis baksų sodės, bet 
jos 
kus 
kui 
kos

“Mes tikime, kad vienati- 
i nis sėkmingas'protesto bū-i 
; das prieš chaosą, prieš bai-! 

TZ . , , . , , ,.isu naikinimą, prieš neapsa-; Kur ir kada įvyksta diueli!] _ , . ir, _ 1 . .o rv . i komą varga, kuris yra dah-svarbus parengimai? lai. i . . _vienas po kitam. West mi kartines fekonommesį

Ren- 
organizacijos 

naudai 
darbininkiškiems laikraščiams. 

Naugatucko draugai to iš
važiavimo daug tikietų parda
vė. Tai nėra klausimo su tais, 
kurie nusipirko, jie ir daly
vaus išvažiavime. Dabar klau
simas pas naugatuckiečius su
organizuoti, kad iš mūsų mies
to turi nuvažiuoti pusė šimto. 

Dabar žodis kitas apie dar
bininkišką spaudą.
kia darbininkams jų spauda 
klasių kovos lauke ?
kinti vertę remti 
darbininkų leidžiamus laikraš
čius, tai galima duoti seka
mą pavyzdį: Yra veidrodis, 
spauda. ją žiūrėdami mato
me, ko trūksta mūs veikimui 
ir kaip rengia atajeą ant mūsų 
kapitalistinė klasė. Taipgi ma
tome, kas veikiama aplink 
mus, šimtus ir tūkstančius my-

sistemos, tai balsavimas už; 
komunistų kandidatus.

“Komunistų Partija yra 
vienatinė, kuri darbuojasi, 
kad apšviesti iy suorgani
zuoti ; beturčių klases, idant 
padaryti jas sėkmingu. įrau
kiu del įsteigimo naujos vi
suomenės, paremtos lygia 
proga visiems dirbti, lygiu 
paskai-dymu įplaukų ir suvi- 
suomeninimu gamtinių ša
lies turtų.

“Todėl mes pasižadame 
šiuose nacionaliuose rinki
muose remti Komunistų 
Partiją ir jos kandidatus, 
Wm. Z. Fosterį ir James 
W. Ford ir šaukiame visus 
mokslininkus, rašytojus, in
žinierius, visuomenės dar
buotojus, artistus, architek-, 
tus ir intelektualus abelnai 
dėtis su mumis šiame žygy
je ir po visą šalį tverti Fos
ter ir Ford Komitetus.”

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifi'kuotas 
per l

YORK UNIVERSITYNEW

Ka po Piano Mokytojas .
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

Pareigas po

Rugsėjo (Sept.) 15-tos
Lekcijas Duoda Savo Studijose 

ir Mokjnią Namuose 
Jam pagelbsti Miss Ruth 

Antpusat

STUDIJŲ ANTRAŠAI

1763 Cropsey Avenue
Tel. Bensonhurst 6-6631 

929 Broadway
Tel. Pulasky 5-1538 

981 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Jefferson 3-69^3

Laisniuotas Grabelius
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 i 116 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

D R. ZI N S 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kalba Lietuviškai

Įsikūręs 25 Metai
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. 
Nedaliom—9 A. M. iki 4 P.

M.
M.
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Netyčia Sudegino Du

ki.šio1 j Kuteni Konferencija Delei

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

ir

402

BROOKLYN, N. Y,
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smarkus
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Komunistinis Bendro Fron
to Rinkimų Komitetas ragina 
į greitą darbą visus, rinkti pi-

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

TEL. STAGG 
2-5043

tebeeina 
Skaler

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avepue) 

BROOKLYN, N. Y.

OTERI, MIRUSIOMS MOTERIMS 
DDAm' GRAŽIA^ VIETĄ* SAVO

mi dalyvaut darbininkai ir 
darbininkes, kad ir neatsto
vaujanti jokią organizaciją.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

kovoj 
išgavimo 

bedarbiams reikiamos pašal
pos.

bonams, abu

vieta randasi 
ji geriausiai 
Garwood a: iš

7
Ave. Brooklyn, j 
Bedarbių Tarybo;
sirinkimaš. Draugijų atstovai
i bedarbių tarybą būtinai da
lyvaukite šiame susirinkimo.

Valandos:
Snbatomis
Apart Nedčldienių

Telefonasi Stagg ŽAHI9S

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
GAZO ANESTETTKA 

VALANDOS:
Nuo • vai. ryto iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus..

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

Israel Am- 
kandidatas į N. Y. 

gubernatorius
operacijų
MEYER

208 West 64th St.
New York City 

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

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

delei rin- 
Konferen-
dieną ; ji I 
svetainėj, i 

ir Irving

Rugsėjod įstrik tas

A* w •

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiai ir chroniškai rypj ir 

motenj ligai kraujo ir odai. 
Padarau iityrim* kraujo ir ilapnu*. 

DR. MEER
166 W. 44th St., Room !•> 

N<rw York, N. T.
Valandai PrlSmimoi 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų noo 1 
iki 9 vai. vakare 

Bokaindieniafi nuo 11 ryto iki 1 p. pietų 
Telefonas Lackwanna 4-21X0

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

Woodhavene, Queens, John 
Murphy, 62 metų amžiaus, 
britva papjovė savo moterį ir

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd' ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

NEW YORK 
25 d. newyorkinis 
Industrinės Siuvėjų Unijos tu
rės suvažiavimą 
Lyceum svetainėje
4th St. Lietuviai drabužių 
pramonės darbininkai, būtinai 
pasiųskite savo delegatus į 
tą svarbią konvenciją.

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

Ketvirtad., Rugsėjo 15,1932

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A BOR (US

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

Mūsų IŠTAIGA atlieka sekančius darbus- 
mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų ŠALių, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM Ę KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINL AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUNDAM' GRAŽIA^ VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES L MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENA, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Pjknikas-Nepamirškite 
Visi ir Visos!

f

DeKAVOJU pacientams

ir Medi-

2
2
2
2
2 
n

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 
metus.

Brooklyn, 
“Laisves” 2 

ij 
y 
ū
u 
ū
t)

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

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

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

ofise

Stato Naujus Mūrinius
nius Namus, Puikiausios

Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

šeimynų, 
neatiaidi|

o 
ū 
r>

lygūs darbininkų priešai. .
Sąmoningi darbininkai rin

kimų kampanijoj ir pačiuose 
balsavimuose paturės tiktai

pikniko 
programa, 

skaniais 
Bus,

JONAS STOKES 
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostumę- 
riams, kad perkėliau sayo studija 

naujon vieton, 
? o numeriu 

12 Marion St„ 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotia 
Brooklyn, N. Y.

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

Bedarbių Vadai Šaukia 
Neatlaidžion Kovon

Komunistų - Partiją, kuri viena 
tekovoja už reguliarį bedarbių 
aprūpinimą, prieš darbininką 
algų kapojimus, už bonus ex- 
kareiviams, prieš, imperialisti
nį karą ir už kitus darbininkų 
klasinius reikalavimus.

Pikniką rengia LDSA 1, 10 
ir 129 kuopos naudai Pirmo 
Apskričio. Piknikas bus ne
dėlioję, rugsėjo (September) 
18 d., Meadow Grove Parke, 
Division Ave., Cranford, N. 
J. Įžanga tik 15 centų. Pra
džia 11 vai.

Piknike d ainuos Sietyno 
Choras, vadovaujamas drg. 
Šalinaitės. O visi gerai žino
me, kad Sietyno Choras visuo
met smagiai palinksmina atsi
lankančius į mūsų pramogas. 
Taipgi manome, kad piknike 
dainuos ir Bangos Choras iš 
Elizabeth, N. J., vadovauja
mas V. Žuko. Banga nenorė
sianti pasiduoti newarkiečių | 
Sietynui.

Turėsime piknike ir kitų ke 
Įvairumų, taip kad atsilankiu
sieji gana smagiai laiką pra
leis.

Komisija rengiasi kuo ge
riausiai patenkinti 
dalyvius, kaip su 
taip su sveikiausiais 
užkandžiais ir gėrimais, 
žinoma, ir žaislų.

Draugai ir draugės, 
manome, kad šiemet jau 
daug teks mums sueiti pikni
kuose ir pasikalbėti vieniems 
su kitais atvirame ore, žaliuo
jančioje gamtoje, ir pasidalin
ti mintimis apie darbininkų 
reikalus ir kovas tokiuose pa
rengimuose. Todėl pasinau
dokite šiąja proga.

Nors pikniko vieta daugu
mui yra žinoma, bet tiems, 
kurie dar nežino, paduodame 
šičia kelrodį.

Nors pikniko 
Cranforde, bet 

- pasiekiama per
New Yorko į Garwood, N. J., 
reikia važiuoti Central Rail
road of N. J. gelžkeliu; iš j 
Newarko, Elizabetho bei kitur 
galima labai gerai pasiekti 
Garwoodą busais ir gatveka- 
riais. Nuo Garwoodo gelžke- 
Ifo stoties reikia eiti iki North ; 
Ave., o North Avenue eiti vie
ną bloką po dešinei iki Cedar 
St., eiti iki Brookside Place; 
Brookside Place eiti iki Divi
sion Ave; paėjus po dešinei 
gerą bloką Division Ave., ra
site pikniko vietą; ir ten visi 
linksmai laiką leisime.

Rengėjos.

Bedarbių Taryba Išgauna 
Pašalpą Badaujančioms 
Šeimynoms

liavotojai. 
Dar 

streikas 
jos maliavotojų. Kovingas pi- 
kietayimas tęsiasi visą dieną. 

! Streikas paskelbtas todėl, kėd 
I kompanija pradėjo darban 
į imt nepriklausančius prie in- 
i dustrinės unijos. Streikieriai 
I dar reikalauja pridėt po $1 
i uždarbio dienai.

Pasirodo, kad ir krizio metu 
darbininkai gali streikuoti ir 

j laimėti; tik reikia geros orga- _ 
kongresą, į nizacijos ir kovingos klasinės! liečiu parašus koipunistii’ kan- 

■d i datų i į New Yorko majorus, 
i drg. Wm. L. Pattersonui. Lai- 
Į ko tėra tik dvi savaitės. Broo- 
įklyniečiai, vakarais nueikite į 
[vietinį Workers Centrą, 61 
[Graham Ave.; gaukite reika
lingas blankas ir leiskitės rin
kti parašų Kom Partijos kan
didatui į majorus. Matote, 
kaip McKee atsiliepia Į bedar
bių reikalavimus; iš esmės jis 

į pasirodė nei kiek negeresnis i

NEW YORK.—Henry Shep
pard, negras darbininkas, ko
munistų kandidatas į N. Y. 
valstijos vice gubernatorius, 
ir Eleanor Henderson, kom. 
kandidatė į šalies 1 
savo pareiškime pasmerkia Į vadovybės, 
majorą McKee, kad pereitą! ----------------
šeštadienį jis atmetė visus be- n. i >, n i ■ i 
darbių maršavimo delegatų I wlŲSKH6 j
reikalavimus delei ūmios pa- j Bedarbių Konferenciją 
šalpos visiems bedarbiams.! 
Toj delegacijoj buvo ir pats 
Sheppard, kovingas darbinin
kas. Jis nesenai dar paleistas 
iš kalėjimo, kur buvo išlaiky
tas 10 dienų; o Shepardą įka
lino todėl, kad jis stengėsi ap
gint bedarbį Šamą Browna, 
žvėriškai užpultą policijos, lai- 

bedarbių demonstracijos 
Harleme.

Kapitalistiniai laikraščiai 
pabrėžė majoro McKee “švel- 

; mimą”, kad jis priėmė’bedar- 
I bių maršuotojų 
neužsiundė policijos 
monstrantų. Bet 
majoras McKee su miestinių | Į konferenciją 
labdarybių komisionierium Fr. įmi ir abelnai visi tie, kurie 

' Tayloriu griežia dantis prieš įdomauja Bedarbių Taryba ir 
Bedarbių Tarybas. Jiedu nu-i josios veikimu, nors jie ir ne
tarė, kad nuo Harlemo Bedar- i atstovautų jokios draugijos, 
bių Tarybos nebūtų įsileidžia-; J. Seeger,
mi jokie delegatai į miestinį< ----------------
šelpimo biurą. Harlemas gi! ųi n • v « 
daugiausia apgyventas negrų. AI. 01)11111 FUCS DOBUS 
O jeigu, nežiūrint to uždrau- Ex-KareiviafflS 
dimo, Harlemo Bedarbių Ta-į 
rybos delegatai vis tiek eis į 
biurą ir reikalaus tuojautinės 
pašalpos badaujantiems ir be
namiams,—kas tada? Nagi, 
policijos buožės ir bliakdže- 
kiai.

Bedarbių veikėjai Sheppard ! kareiviams bonų. 
ir Eleanor Henderson, todėl, i pasisako, rašydamas žurnale 
šaukia bedarbius ir dirbančius I “Saturday Evening Post’, 
darbininkus dėtis į Bedarbių 
Tarybas ir per masines kovas 
išgaut reguliari šelpimą 
nam bedarbiui.

Tik Dvi Savaites Beliko 
Piliečiu Parašams Rinkti

Ketvirtadienį, rugsėjo .1-5 
tai yra šiandie, 7 vai. vakare, 
įvyksta Bedarbių 
konferencija, 61 
Avė., Brooklyne.

Visos lietuvių organizacijos,! už ex-majorą Walkerį. Mūsų j 
draugijos, kuopos, kliubai ir i veiklumas politinėj 
chorai, esate kviečiami pri-| daug prisidės prie 
siųsti nors po tris delegatus į 
šią svarbią konferenciją.

Kadangi laiko trūksta, tai 
,IC111C - i kurios organizacijos nesuspė-
delegatus irljąte susirinkimuose išrinkti 

ant de-j delegatus, tai tų valdybos turi 
tikrumoj atstovauti savas organizacijas, 
miestiniųj Į konferenciją yra kviečia- 

abelnai visi tie,

SIUVĖJU DISTRIKTO 
SUVAŽIAVIMAS

POLICMANAI PRIMUŠĖ 
IR IŠMETĖ BEDARBĘ

NEW YORK.—Vieną die
ną Bedarbių Taryba surengė 
tokį energingą mitingą ties 50 
East 10th St., kad policija ne
drįso išmest laukan rakandus 
bedarbių šeimynos. Tik ant 
rytojaus atėjo iš pasalų poli
cija su kitais mėtytojąis, iš
laužė kambarių duris, primu
šė bedarbio moterį ir išmetė 
šeimynos baldus į gatvę.

Aido Choro mėnesinis 
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
15 dieną rugsėjo (Sept.) “Lai-

> svės” svetainėje, 46 Ten Eyck
• Street, 8 valanda vakare.
, Visi nariai, būtinai dalyvau- 
' kite šiame susirinkime, nes 
lyra daug svarbių dalykų ap- 
| tarimui, tarp kurių reikės pla
čiai apsvarsyti ir rengiamą 
koncertą.

j Britva Papjovė Pačią 
24-

I Maliavotojai Laimėjo 
Dar Tris Streikus

Buvęs New Yorko valstijos 
■ gubernatorius Al. Smith, ne
sėkmingas demokratų kandi- 

1 datas į prezidentus, taipgi sto
ja prieš greitą išmokėjimą ex

Jis prieš

BROOKLYN, N. Y.

Svarbus Susirinkimas
15 d. rugs., šį ketvirtadienį,
30 vai. vakare. 61 Graham

Y. įvyk,s 
svarbus su-

Manhattan
66 East Pats bandė pasipjauti po nu- 

jmeriu 80-14 80th St. Jis J 
barzdą skutosi, ir kada moteris 
Marė ėjo pro šalį; pasigavo 

j jis ją ir perpjovė gerklę, ro
dos, be jokios priežasties. Bet 
priežastis buvo tokia, kad jis 
sirgo sunkiausia nervų liga ir 
tik paskutinėmis dienomis bu
vo lyg “pasitaisęs”.

Antra, tai Smithas ii
ožiavo” prieš dabartinį de-1 n. ..

kož- mokratų kandidatą Į prezi-! fellilffiy Kampaffi]OS 
dentus Frankliną Rooseveltą ; ! 
daugeliui lietuviškų “dimi- 
kratų” tai po pat kvaršino gal
vas tas klausimas: ar Smithas 

' iki galo laikysis prieš Roose- 
j veltą? Dabar Smithas “Satur- 

dviejų day Evening Poste” jau ža- 
Cohen’da darbuotis už Roosevelto

Jie-

NEW YORK.—Po
dienų streiko, Pincus

■Realty Korporacija buvo pri-1 išrinkimą į prezidentus.
'versta visiems maliavotojams i du vienas ir kitas yra priešin- 
pridėt uždarbio po $1 iki $2 j gi ex-kareivių bonams, abu 

, į dieną ir pripažint industrinę stoja prieš bedarbių apdrau- 
uniją. Per trumpą streiką dos įstatymą,1 ir apskritai yra 
Monoson Painting Kompanijoj

, maliavotojai išgavo pridėt 
jiems po $2 algos į dieną. 

.Tokį pat uždarbio pakėlimą

NEW YORK.—šį šeštadie
nį bus specialė moterų darbi
ninkių konferencija 
kimų kompanijos, 
ei j a prasidės 2 vai. 
įvyks Irving Plaza 
kampas 15th St. 
Place, New Yorke.

Parkalbas sakys 
ter, kom.
valstijos gubernatorius, ir 
Wrn. L. Patterson, kandida
tas į miesto majorus.

Lietuvės darbininkės, pa
siųskite savo delegates į kon
ferenciją. Taipgi yra šaukia-

NEW YORK.—“Plumberis” 
i Thomas Radigan, betaisyda-' 
j mas Perezų namą 215 E. 106th 
St., netyčiomis padarė gaisrą, 
kuriame sudegė Parezienė ir 
jos 4 metų duktė. Tapo areš
tuotas.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

NOTARY 
PUBLIC

Scena iš “Mr, Robinson Cnisce” judžio, kurio rodymas prasidėjo vakar Rivoli Te
atre, Broadway ir 49th St. Vaidinime dalyvauja Douglas Fairbanks ir Maria Alba, 
vadovaujamose rolėse.

NEW YORK.—Downtown 
Bedarbių Taryba vėl sėkmin
gai sulaužė patvarkymą mies
tinio Šelpimo biuro ant Eliza- j 
beth ir Spring gatvių. Biuras ! 
buvo išsidirbęs patvarkymą, 
kad neprileisti jokių delegatų j 
nuo Bedarbių Tarybos su rei
kalavimais. Bet antradienį vėl į 
atėjo skaitlinga Bedarbių Ta
rybos delegacija; privertė biu
ro ponus įsileisti bedarbių de
legatus vidun; o delegatai pri
spyrė biuro valdybą tuojaus 
duoti paramos dviem badau- 
jančiom bedarbių šeimynom; 
biuras taipgi buvo priverstas 
pažadėt greitą pašalpą ir ke
lioms kitoms šeimynoms.

Kiek sykių Bedarbių Tary
bos delegatai buvo policijos 
Užpulti, sumušti ir areštuoti 
prie to paties šelpimo biuro! 
Bet per tą terorą valdininkai i 
neatsikratė nuo • organizuotos 
kovos iš bedarbių pusės. Be-. 
darbių Tarybos veikimas 
smarkėja, ir biuras lieka pri- j 
spirtas šelpt vis didesnį skai- 
č ų będarbių ir jų 
Matote, ką reiškia 
kova. •

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

Telefonas, Midwood 8-6261




