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Kas Jie Ištikrųjų Yra? 
Kas Yra “Renegatas?” 
Politinis Charakteriza- 

vimas.
Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite

Vienas draugas dviejuose il
guose straipsniuose davė lekci
ją apie “mandagumą” klasių 
kovoje. Jis mano, kad kovoje 
net su aršiausiu priešu reikia 
prisilaikyti senovės dvikovio tai
syklių. Nelaimė tik tame, kad 
žiauri kova su darbininkų kla
siniais priešais ir jų agentais 
senai atmetė baltų pirštinaičių 

"taktiką. Leninas buvo pirmuti
nis, kuris gražiai pajuokė tuos, 
kurie manė, kad einant ant ba
rikadų reikia neužmiršti ir gra
žiai apsiskust, ir išsipauderiuoti, bjauriai 
ir fraku apsivilkt. . .
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Buvo žmonių, kurie baisiai 
pyko ant Lenino, kuomet jis 
Kautskį paskelbė renegatu. Biį-

Kaunas.—Iš 4,202 moky
tojų 2,213 yra moterys. Va
dinasi, moterys sudaro 52 
n u oš.

Rumšiškė. — Liepos 27 d. 
sekmadienį čionai fanatikai 

sumušė vSlstietį, 
kuris nėjo bažnyčion, bet 
dirbo.

Šiauliai.—Jaunuoliai Se- 
hulis ir Šliogeraitė susitarė 
nusižudyti ir pargriuvo po

vo tokių, kurie mane kad Ka,ut- traukiniu. Mergina užmuš-
skis vis tiek sugrįš “prie dva
sios šventos”, tuo būdu reikia 
su juo elgtis gražiai ir švelniai. 
Antra, jie sakė pavadinimas re
negatu yra toks baisus, kad 
daug darbininkų pasipiktins. 
Bet išėjo atbulai! Darbininkai 
pasipiktino ne Leninu, bet Kaut- 
skiu ir jo pataikūnais.

Tiek to. Kalbant apie man
dagumą, pažiūrėkime priešų pu
sėn, kiek pas juos to manda
gumo yra linkui mūsų. Opor
tunistų “Klampynėj” iš liepos 
28 d. randame šitokių kompli- 

’ mentų komunistams:
“jį (komunistų veikimą) diri

guoja misteriškos rūšies žmo
nės.”

“visa jų govėda”
“politiniai šarlatanai”
“pašlemėkai”
“centro biuro erštai”
“pakvaišę rėksniai avantiū

ristai”
“bimbistai”
“veidmainiai”
Gi “Klampynėje” ir 

čio 4 d. randame dar 
pagražinimų:

“ščyroslos mosties 
kai”,

“kairiojo oportunizmo ožiai”, 
“džiabholderiai”, 
“Bimbos Žalnieriai”, 
“bimbiniai niekšai”, 
“kiautvarlės”,
“bimbizmas išsigema į

ganizmą ir šarlatanizmą ,
“buožiuko Bimbos klika”.
Ale užteks, nes visų renega

tų šlamšto siunčiamų mums 
komplimentų ir pravardžiavimų 
nesurašytum nė ant jaučio skū- 
ros.

rugp j iš
sekamų

bimbu-

chuli-

Kodėl mes Pruseiką, Butkų ir 
Strazdą vadiname renegatais? 
Ką gi reiškia “renegatas”? 
“Renegatas” reiškia pabėgėlį iš 
kovos lauko, atsižadėto ją savo 
idėjų, niekintoją tai, ką jis pir
miau skelbė. Tą dabar daro 
Prūseika, Butkus ir Strazdas, 
todėl renegato vardas jiems pil
nai atatinka politiniai.

Męs juos vadiname kontr-re- 
voliucionieriais. Kodėl ? Todėl, 
kad jie paskelbė karą komunis
tiniam judėjimui. Viską daro, 
kad sidemftraWua.tį, sudaužyti/ 
sukaneveikti proletariato revo
liucines spėkas. Vadinasi, j^e 
padeda kontr-revoliucijai. O 
tie, kurie tarnauja kontr-revo
liucijai, yra kontrrevoliucionie
riai. 1 "

Mes sakome, kad jie yra “Fi- 
šės agentai.” Kodėl? Todėl, 
kad Fišė atstovauja reakcines 
spėkas, vadovauja Amerikos fa
šistiniam judėjimui prieš dar
bininkus. Gi Prūseika ir But
kus, paskelbdami kovą komunis
tams, bandydami sudaužyti mū
sų komunistines įstaigas, kaip 
tik uoliausiai padeda Fišės ir 
jo govėdos vedamai reakcijai at
siekti savo tikslus. O tie, kurie 
tiesioginiai ar netiesioginiai pa
deda Fišei (reakcijai), yra jo 
agentai. Taigi, šis pavadinimas 
nėra kolionė, bet teisingas poli
tinis charakterizavimas tam tik-

PRIEŠ SIŪLOMA ALGŲ KAPOJIMĄ
už. Svarbu; kad tie loka- 
lai, kuriuose priklauso lyde
riai, nubalsavo prieš ’sutar
ties priėmimą.

Springfieldo lokale No. 
492, kur priklauso Walker, 
balsavo tik 19 už algų nu- 
kapojimą, o 
narna lokale
klauso pats Lewis, tik 32

ĮVAIRIOS ŽINIOS PRIEŠ RUGPJŪČIO 1 DIENĄ UETUVOJ 
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Paryžius. — Prof Hart- 

manas savo raporte parodo, 
kad vėžio liga baigiama nu
galėti. Jis paduoda, kad 
Paryžiaus , vienoj ligoninėj 
tarpe 1921 ir 1926 metų iš 
329 vėžio liga sergančių 
žmonių 70 nuoš. tapo išgy
dyti, pasveiko.

ta, o -vaikinas liko gyvas.
Aukštadvaris. — Mičiūnų 

kaime sieros rūgštimi nusi
nuodijo Vincas Glebavičius, 
55 metų amžiaus.

Onuškis.—Strelčiškių kai
me perkūnas užmušė Vincą 
Žemaitį, kuris pas buožę 
tarnavo už berną. ’

Kaunas. — Mirė 
listas R. Tilmans, 
azinė spauda daug
garbina jį. O tai buvo žiau
rus darbininku išnaudoto
jas, carbernis ir dabartinės 
Smetonos valdžios karštas 
palaikytojas.

kapita- 
Buržu- 
rašo ir

Lietuvos Darbininky 
Nepanešami Vargai

“Lietuvos Žinios” paduo
da sekamą pranešimą apie 
darbininkų vargus Mari
jampolėje: 1 • „

“Yra darbininkų, kurie 
uždirba 3 litus dienai, turi

SPRINGFIELD, Ill. — 
John L. Lewis ir Illinojaus 
distrikto prezidentas Wal
ker pasiūlė mainieriams pri
imti naują sutartį su anglies 
baronais, pagal kurią algos 
išnaujo nukapojamos. Pa
leista referendumu nubal
suoti. Nepaisant lyderių te
roro, kad priversti mainie
rius balsuoti už naują sutar-i balsavo už sutartį, o 330 mas privertė valdžią paliuo- 
tį, tačiau mainieriai daugu- prieš. Tai didelis smūgis 
moję balsuoja prieš. 75 lo- anglies baronams ir Jungti- 
kalų balsavimas parodė, kad nės Mainierių Unijos va
li,071 balsavo prieš, o 8,228 dąms.

Suėmimų Būta {vairiuose Miestuose;; Revoliuciniai .Darbi-; 
įlinkai Rengės prie Rugpjūčio 1 d. PrieškariiiiųxDemons- 
tracijų; Smetonos Valdžia Bijojo Dar. Pasirodymo Gatvėse

—prieš. Pa- 
. 1, kur pri- San Francisco, Calif. — 

Masinis darbininkų judėji-

suoti draugą Oscar Erick
son. Kalėjime randasi dar 
draugai Carl Sklar ir Dan
ny Roxas.

Svarbios Žinios iš 
Chinu Komun. Kovu

Socialdemokratai už
Į -

Kruviną Diktatūrą
SHANGHAI. — Nankin- 

go valdžia skelbia, kad jos 
armija laimėjus didelį mūšį 
šiaurinėj Kwantungo pro
vincijoj, kuriai pavykę at
mušti komunistų Raudono
sios Armijos maršavimą ant 
Hopingo. Du tūkstančiai 
komunistų likę paskersta.

Taip pat Fukien provin
cijoj Chiang Kai-sheko ar
mija turinti laimėjimų. Bet 
skelbimas pripažįsta, kad 
šiaurinėj Hupeh provincijoj 
komunistų armija maršųoja 
pirmyn įr vėl grūmoja už
ėmimu miestui Macheng.

BERLYN. — Vokietijos 
socialdemokratų ir naciona
listų spauda vienu balsu rei
kalauja, kad valdžia tuojaus 
išleistų žadėtus specialius, 
išimtinus įstatymus, kuriu- 
se būtų net mirties bausmė 
įvesta tiems, kurie kels riau
šes. Socialdemokratai pui
kiai žino, kad Hindenburgo 
grūmojimai atkreipti prieš 
komunistus, o ne prieš fa
šistus, nes fašistų partija 
žadama kviesti • į valdžios 
kabinetą, tačiaūs jie reika-i 
lauja atviros kruvinos dik
tatūros įvedimo.

Kansas City. — čionai su
areštavo gatve einant Marie 
Harrison, T.D.A. organiza-' 
torę ir juodveidį darbinin
ką Henry Winston. Prime
tamas jiems valkatavimas, 
bet ištikrųjų suareštuoti to
dėl, . kad 
sas City

Vakar dienos “Laisvėje” 
padavėme iš Kauno spaudos 
apie suareštavimą 20 darbi
ninkų Biržuose. Šiandien 
gautose “Lietuvos Žiniose” 
randame pranešimą apie 
daugiau areštų ir suėmimų. 
Pranešimas skamba:

“Artinantis rugpjūčio 1 
d., Lietuvos komunistai no
ri parodyti didesnį veikimą, 
užtat ir jų gaudymas padi
dėjo. Nesenai jų 20 buvo 

| areštuota Biržuose, dabar 
prieš kelias dienas apie 30 
Rokiškyje ir dar vienur ki
tur. Mat, norima neleist'

jiems persiorganizuoti ir jų 
veikimą kie\galint daugiau 1 
sulikviduot.” x_  /

Vadinasi, Lietuvos smeto
niniai budeliai bijojo darbi
ninkų demonstracijų prieš 
karą, todėl paleido 
nes darban, kad 
ti demonstracijų 
Bet šitie masiniai 
nesulaikys Lietuvos 
ninku ir valstiečių 
vos. Mes, Amerikos 
viai sveikiname Li 
vingus darbininkus ir 
su jais šaukiame: 
kruvinoji fašistų

puolimai

kartu 
'Šalin

Banes,

8 šeimos narius, o pragyve-'Drg. Fordas Kalbėjo
Mokytojų Konferencijojnimui (dienai) reikalinga 

juodos duonos 3 klg. 90c., 
cukraus pusė kilogr. 65c., 
mėsos bent 1 kilg. 80., bul
vių gorčius 30c, kruopų ar 
kitų dalykų bent pusė kil. 
25c, malkų 25c, butas 75c. 
Viso 3,80 lit. ’

“Čia paduotos žinios su- kytojų ir Studentų Draugi- 
rinktos tik pusiau badau- jos. Tai didelė juodveidžių 
jančio mažai uždirbančio ] organizacija. Drg. Fordas 
darbininko šeimos, nes pa- išdėstė Komunistų Partijos 
kankamai pragyventi, apsi- programą ir šaukė visus pa
rengti ir butui vienam as
meniui reikalinga bent 1 lt. 
dienai.”

Vokietija Reikalauja 
Lygybės Apsiginklavime

Ko-Drg. James Fordas, 
munistų Partijos kan 
tas į vice-prezidentus, buvo 
pakviestas kalbėti 12-toj na- • 
cionalėj konferencijoj Mo-

vergtus negrus remti mūsų 
partiją šiuose rinkimuose.

Žuvo 6 Darbininkai Susirinkime

WAUKEGAN, Ill.—Rug
pjūčio 7 d. čia sudegė May
wood viešbutis, šeši žmo
nės žuvo gaisre. Visi dar
bininkai. Vienas buvo vieš
bučio darbininkas, o kiti 
penki dirbo netoli ant far- 
mos ir buvo čia pasiėmę 
kambarius. , J , 

f '• i J < 'I

ANGLIES BARONAI 
ORGANIZUOJA 
FAŠISTUS j : ’ .

ATHENS, Ohio. — Čionai 
anglies baronai ir kiti biz
nieriai pradėjo organizuoti 
grynai fašistinę organizaci
ją, vadinamą “Vigilantes.” 
Jos tikslai bus kovoti prieš 
mainierius. T^ atvirai skel
bia organizacijos įkūrėjai.

ro judėjimo vadų, kurie išdavė 
komunistus, pabėgo iš jų eilių 
ir dabar<su nesvietišku įnirtis 
mu juos puola jr ėda. • ,

8,000 Darbininkų Laidotuvių

CHICAGO, Ill. -L Čionai 
buvo suruoštas laidotuvių 
susi rinkimas paminėjimui 
Vinco Juškos, kurį Hoove- 
rio valdžia nušėvė Washing
tone’. 1 Sbširinkimą ■ šaukė 
Eks-Kareivįų; /Daubinapkų 
Lyga ir darbininkiškų orga
nizacijų speciąlė -konfęrem 
ei j a. Dalyvavo iki astuonių 
tūkstančių darbininkų n bei 
darbininkių. > A • . ,

organizuoja Kan- 
darbininkus.

Kuba, — Upėje 
rastas lavonas draugės Pro- 
enza Ebrą, kurios 1 valdžia 
senai jieškojo suareštavi
mui. Pasirodo, kad policija 
ją buvo suareštavus, nužu
dė ir įmetė į upę.

Lie-’ Sofia, Bulgarija. - 
pos 31 d. čionai komunistai 
surengė prieškarinę demon
straciją. Policija demonst
rantus užpuolė, £00 draugų 
suareštavo, o dešimts su
mušė.

, į. ' .į. į 'Ą

Harbin. — Išsiliejo Sun-' BERLYN. — Vokietijos
valdžia sako, kad Francija gari upė. Šimtai "žmonių 
ir kitos šalys turi prižadėt prigėrė, desėtkai tūkstančių
išanksto, kad Vokietija bus 
skaitoma nuo dabar lygi ki
toms valstybėms apsigink
lavimo klausimu. Jeigu to
kio prižadėjimo nebus duo
ta, tai Vokietija daugiau ne- 
siųs delegatų į Genevos “nu
siginklavimo” konferenciją.

paversta benamiais ir ba
dauja.

KOMUNISTU PARTIJOS R

NEW YORK. — Komuni
stų Partijos vadovaujami 
draugai leidžiasi su maršru
tais del rinkimų kampanijos. 
Drg. Hathaway, nacionalės 
rinkimų kampanijos pirmi
ninkas; išvažiuoja prakalbas 
sakyti į Minnesotą, Wiscon
sin, Illinois ir Michiganą.

Drg. Weinstone, “Daily 
Workerio” redaktorius, iš
važiuoja prakalbas sakyti 
rytinėj daly j Pennsylvanijos 
ir New Yorl^e. .

RASTAS NEGYVAS
BEDARBIS

•»;

n||
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Generalis Mainierių 
Streikas Belgijoj

Ę RUSSELS, Belgija. — 
Mainierių kongresas nutarė 
šaukti Belgijos mainierius į

pramonių darbininkus, kad 
jie eitų mainieriams pagel- 
b‘on simpatingu streiku . i

Kiek Užsidarė Bankų -
; Valdžios raportas parodo, 
kad nuo pradžios šių metų 
jau užsidarė 989 bankai, nu
nešdami $534,000,000 deposi- 
tų. Imant mėnesiais, bank- 
rutas ėjo šiaip:;sausio mė
nesį—326, vasario—128, ko- 
vo--53, balandžio—77, 
gūžės—82, birželio—148 
liepos—128.

Bostone Kalbėjo Foster
BOSTON, Mass.—-Rugpj. 

7 d. čia kalbėjo d. Fosteris. 
Didelė istorinė Faneuil Hali 
svetainė buvo pilna žmonių. 
Susirinko apie 1,800 darbi
ninkų. ’ Pirmu sykiu šioj 
svetainėj kalbėjo komunis
tas kalbėtojas. Ji yra gar
si tuomi, kad dar pirmoji 
Amerikos revoliucija buvo' bių vadas Johns ’onas nutei- 
organizuojama šioje svetai- stas 5 i dienas kalėjiman už 
nėję. A ; i i j . i < nusišypsojimą teisme! '

5 DIENOS KALĖJIMO 
Už NUSIŠYPSOJIMĄ

ge- 
ir

NEWARK,. N. J.—Bedar-

stąs b dienas. Kaiejiman uz 
nųsišypsdjimą teisme! / '

MUW- 
IER1KOJĖ

Drg. JasJ^Stachel važiuo
ja į vakarinę^ddlį Pennsyl- 
vanijos ir Ohio, 
t

Drg. Olgin, žydų dienraš
čio < “Freiheit” / redaktorius, 
važinės su maršrutu po 
Massachusetts valstiją.

Drg. Fordas bėgyje Iš. 
trfijų savaičiik važinės/ i 
prakalbomis Pehnsylvar1’ 
ir Michigane, o paskui 
trauks į tolimuosius vaka- 
rus. >

u SI

nu / * y SU ‘ 7.. . 
mjo| , 
įskui

NEW YORK. — Rugpj^ džia laikj karo

Pottstown, Pa. — Misio
nieriai įsteigą kempę ir lai
kė ’ susirinkimus. Bet rugp. 
7 d. kempės sienos sugriuvo, 
užgęso šviesos ir kilo pani
ka. . Vienas žmogus sužeis
tas.

New Orleans.—Čia įgriu
vo iškeltas šalygatvis ir nu
krito 90 pėdų. Vienas žmo
gus užmuštas, o keli sužeis
ti.

DETROITO VALDŽIA

čio 7 d. vakare Bronx Par* 
ke policija rado negyvą žiho- 
gų ir šalę jo nugertą nuodų 
bonkutę. Kišeniuose nera
sta nė vieno cento. Drapa
nos apiplyšę. Aišku, kad ne
laimingas bedarbis neteko 
kantrybės alkį kentėti ir nu
sižudė. •

NUŠOVĖ PAČIĄ, VAIKUS 
IR PATS NUSIŠOVĖ

NEWPORT, Vt. — Čia 
tūlas Carl Kimball nušovė 
savo jauną pačią, savo sū
nų, 4 metų amžiaus i^ pas-TVMOTAIT IS RFDARRTTT nietų amziaub pa&- TYČIŲJAbĮĮŠ^ĘDARBI^.^ ts nusi^ov^ Kimball

DETROIT, Mich. — Vai- kelis mėnesius' sirgęs.Vai-DETROIT; Mich. > 
džia mėto iš stubų bedar
bius, kurie negali randų už
simokėti ir steigia šėtras 
jiems ‘ apsigyventi. Jau 
trim šimtams šeimynų tokia 
kempė esanti įsteigta Clark 
Parke.

Vadinasi, tūkstančiai na
mų randasi tušti, o bedar
biai varomi gyventi į šuniš
kas būdas.

LAIDOTUVĖS PASIBAI
GĖ NAUJA NELAIME

POTTSVILLE, Pa.—Čio
nai po palaidojimo vienos 
moteriškės svečiams buvo 
duodama vakarienė. Bet 
maisto būta užnuodyto. Vie
nas žmogus mirė, o 30 apsi
nuodijo.

ŽUVO 30 ŽVEJŲ

GLOUCESTER, Mass. — 
Bėgyje paskutinių mėtų ne
sugrįžo namo 30 žvejų.' Jie 
žuvo įvairiose jūrų nelaimė
se.. Jie guli kur nors jūro
je bei išmesti ant kranto.

Nauja 12 Mylių Subve
d.NEW YORK.—Rugsėjo 6 

pradėsiąs veikti naujas 8th 
Avė požeminis gelžkelis,1 nuo 
Chambers St. iki 207th St. Tai 
bus 12 mylių ilgio “subvė.”

karinio o 
Tai esą 
manevrai 
kų.
laivų, 30 karinių 
ir 200 karinių.

(aivyno manevrus. 
Irdžiausi kariniai 
pud pat karo lai- 
^aujAJOO karinių

nn

ŽEM 
SEAr

EBĖJO

ryte'čia-buvopjūčio 6 d.
Čiamas smarkus 
bėjimas.
daugelis namų drebėjo 
labai senai čia toks
kus žemes drebėjimas 
jaučiamas.

žemes
Miestcrrientrtr'

sma:

Drg. W. Z. Fosterio
Prakalbu Maršrutas

Drg. Fosteris, Komunistų, 
Partijos kandidątaš'[~Jung-

dalyvaus ^masiniuose susirin
kimuose ir kalbės sekamose 
dienose ir vietose:

Rugpjūčio 12 d., Scran
ton, Pa.

Rugpjūčio 13 d., Wilkeš- 
Barre, Pa.

Rugpjūčio 14 d., Bingham-

Rugpjūčio 
land, O.

Rugpjūčio 
Ohio.

Rugpjūčio 
bus, Ohio.

*
• 9

□a

2®

17 d., Clevfe-
. ' ***■' y.'į

19 d., Toledu

20 d. Colum- •
i ■ i



Puslapis antras
l-r I

Anted., Rugpjūčio 9, 193Ž
te" :1 ■ -T*-.-

■„ LAISVE, LITHUANIAN BAILY •
Published by LAISVI, Ine.

Brery day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

■UBSCRIPTION RATES i
United States, per year...............$6.00 United-States, six months..... .<3.00
Brooklyn, N» Y., per year........ 08.00 Brodlįlyn, N. Y., six months... .4.00
■oreign countries, per year... .|8.00 Foreign countries, six months. .84.00 
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six mont&j. 18.00

v*

Itatered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

RENEGATU MELAI PRIEŠ VOKIETIJOS 
KOMUNISTUS FAKTU ŠVIESOJE

Mūsų dienraščiai jau gerai atmušė mįlus įsocialfašistų 
ir prūseikinių menševikų, kad Vokietijos komunistai silp-

--- ---------------------rrr*..... *..........

APŽVALGA
Geras Penimas

Kanados darbininkų sa
vaitraštis “The Worker” 
klausia, kiek lėšuos pokiliaf 
ir bankietai palinksminimui 
dabar einančios Britų Impe
rijos konferencijos atsto
vų Ottawoj? Pasirem
damas kapitalistinių laik
raščių apskaičiavimais, laik
raštis suranda, kad tas vis
kas lėšuos apie penkis milio- 
nus dolerių! Tik pirmasis
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į Maskvoje. Jis pasakė jiems
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Šliupo Žentas Bėdoj
Vienas Kauno laikraštis 

praneša, kad
Mart. Yčas, dr. J. Alekna ir 

kiti buv. subankrutavusio 
Prek. ir Pramonės banko vado
vai Kauno apygardos teisme 
už banko subankrūtavimą turi 
iškeltą bylą. Jiems yra pa
tiektas arti 1 mil. litų j ieški
nys. Tad dabar stengiamasi .su

APIE AUGIMĄ KOMUNISTŲ PARTIJŲ
i n l. ' . . • * • * . * __________ *   ‘ _IR KOVĄ PRIEŠ FLUKTUACIJĄ

nėją, kad jie būk pas fašistus bėgą, bet nebuvo duota bankietas, suruoštas tuojau 
skaitliniu Partijos didėjimo, čioūai padūęsiūs* tų fą^th, ’po atvykimui atstovų, lė.šąvp.
• v T 1*" 1 ■ • - ' > . « 1 f 1 c «>vi >T-» .t 1 I I _________ __ Y 1_____ • 1.____ ‘iš Inprekpiy^ rįąvinių, prisiųstų mitins įšj Berlyno. ■ į 0taį 
žiupsnys tų skaitlinių:
Saksonijos distrikte paskutiniais trims mėnesiais. <.

1931 metų naujų narių gauta į Partiją .............
Beidyno-Brandenburgo distrikte per spalio ir pusę

lapkričio, 1931 metų, naujų narių gauta............. 3,907
Ruhr distrikte per 1931 metus naujų narių gauta 30,707 
Žemajam Reinlande distrikto vajus per keturis

Sekmadienius vasarį, 1932 metų, dav.e naujų narių 2,950 
ir naujų skaitytojų Partijos spaudai..................   4,450
Breslau per vieną savaitę įstojo Partijon 314 naujų na

rių; 11 jų buvę socialdemokratai.
Kork mieste, Reinlande, visa socialistų darbininkų’kuo- 

pa iš 45 narių stojo Komunistų Partijon.

6,265

O. Bever.nuoširdžią prakalbą, kurioj, 
be kitko, pasak “Maskvos 
Daily News” pranęšimo, ta-i 
sai plunksnos artistas nuro- j 
dė, kad šiandien darbiniųkų 
jaunimas Sovietų Sąjungoj . rasti, kokį jie turi turtą ir ant 
gyvena visai kitokiose sąly
gose, negu kad jis arba kiti, 
dabar suaugę darbininkai, 
gyveno. Toš sąlygos skiria
si tiek ekonominiu, tiek po
litiniu, tiek moraliu atžvil
giu. Pasak rašytojo,!

Mano jaunatvės dienose, jau
nimas turėjo grumtis tarpe- 
įvAirių teorijų; liberalizmo,, 
populizmo, pasyvio ir aktyvaus 
anarchizmo, kurį skelbė Tols
tojus ir Kropotkinas ir kiti 
anarchistai. Del to daugelis iš 
mūs suvalkiojom savo gyveni
mus.

Bet jūs turite visiškai skir-Į 
ruoštus Lukullo, senovės Ro- j tingas sąlygas. c ____

• . .. .

----- d -------- J---
(tokią sumą, už kurią buvo 
'galima .pavąlgindinti mema-> 
žiau 100,000 bedarbių. Bet 
tie pokiliai ruošiami beveik 
kasdien ir tai bus daroma 
iki konferencija tęsis,, Ban
kietai ir pokiliai, sako “The 
Worker,” primena pokilius,

moj.
Kitaip esamoji Kanados 

Benetto valdžia betgi elgiasi 
su bedarbiais, kurie marša- 
vo i Ottawa reikalauti duo
nos arba darbo. Jiems iš- 

Koblenze kaipgi visa, naujai susidarius, tos partijos kėlė kruviną “pokilį,” už- 
kuopą įstojo į K. P. Ir Koblenzo priemiesty kuopelė iš 16 siudydama policija ir ki- 
narių visa įstojo K. P. tais kapitalistų pasamdytais

Hanovery ne tik eiliniai vienos kuopos nariai, bet ir vir
šininkai, net ir vienas distrikto viršininkas, stojo Komu
nistų Partijon.

‘ Jaunųjų Komunistų Lyga gavo naujų narių per gruo
dį, 1931 m., ir sausį, 1932 metų, 4,000.

Rote Hilfe (kaip Amerikoj International Labor De
fense) gavo 1931 metais 140,000 narių.
. Šios skaitlinės Partijos augimo toli gražu ne -pilnos. 
Čia matote tik kai kurių distriktų ir tai ne pilnos net vie
no vajaus pasekmės. 1

Pep;1931 metus., rodos, Partija paaugo nuo apie 124,000 
narių iki 324,000.

Panašiai ir balsavimai.
Demold rinkimų rezultatus paskelbtus sausio 12, 1932 m. 
Komunistai gavo 10,322 balsuotai 77% daugiau, kaip pib- 
inesniais ten rinkimais.
. Kitose vietose panašiai ar kiek mažiau balsai paaugę, 
bet veik visur paaugo.

Paskiausi reichstago rinkimai tai gerbusia patvirtina.
Komunistai gavo 5,273,000 balsų ir išrinko 89 atstovus, 
tai 12 daugiau, negu pirmiau turėjo, nors terorizavimas 
darbininkų, ypač komunistų, žymiai paaršėjo. 1!

Taigi, matant tuos faktus, niekas negali sakyti, neme
luodamas, kad Vokietijos Komunistų Partija silpnėja, kad 
komunistai bėga pas fašistus. Bet prūseikiniai menševi
kai rašė tai savo šlamšte, kurį vadina “Naujoji Gadynė”. 
Jie bjauriai melavo.

Delko jie taip darė, kada vokiečiai komunistai taip 
kąujasi su priešais ir taipgi auga, stiprėja?

Suprantama, ne tam, kad padėti tai Partijai negi vi
sam komunistiniam judėjimui. Jie taip melavo, kad pa
kenkti, kad demoralizuoti lietuvius darbininkus, sulaikyti 
juos nuo rėmimo komunistinį judėjimą.

Kaip ir kiti darbo žmonių priešai, jie atakuoja juo žiau
riau tada, kada komunistai daugiau ir didesniu pasiry
žimu, kovoja prieš fašizmą, prieš išnaudojimo sistemą. 
Kadangi jie taiko kalbėti į darbininkus, ^jie tad negali sa-

(Pabaiga)
9. Kas del kovos su 

tuaeija, pamatiniai 
įtraukimas naujų narių į 
partijų ir įtraukimas jų į 
kasdieninius partijos dar
bus, tinkamas paskirsty
mas darbų tarpe partijos'or
ganizacijos ijiarių, ąprūpini- 
mas kiekvieno kasdieniniais 
darbais, viduj partijinė de
mokratija, kritika ir savi
kritika esamų silpnybių ir 
prileistų klaidų,1 abelnai su>- 
veiklinimaš vidujinio gyva
vimo žemesnių partijos vie
netų, o Kypatingai, fabrikų 
branduolių, įskaitant čionai 
ir partijinį narių auklėji
mą.*

Pagaliaus būtina sąlyga atneš rezultatus, jeigu jie 
tinkamo atsinešimo visuose | nebus pritaikomi mechaniš- 
partkomuose linkui įvairių kai, jeigu bus neatidalina- 
narių pareiškimų, reikalų ir moji dalis bendro komparti- 
atsiklausimų kiekvieno na- , jų prisirengimo del atrėmi- 
rio, mokėjimas pagelbėti j mo kapitalo puolimo, del to, 
jiems suprasti painius parti
jos programos ir taktikos 
klausimus ir tuom kartu 
tvirčiausia disciplina suri- 

vieno kito dolerio,” tai “ban- šanti visus partijos narius 
kas bus atidarytas.” į galingą kovos organizmą,

Duokit daugiau- doleriu, tinkamą atsilaikyti .sun-

jo dedamas iki teismo sprendi
mo areštas. Ypač žvejojamos 
Mart. Yro akcijos.
Kaip galės sužvejoti Yčo 

turtus, jeigu jie sudėti ban
kuose užrubežiuošė. Mato
mai Yęb banke žuvo pinigų 
stambių fašistų šulų, todėl 
daromas. tas susirūpinimas.

Daugiau Dolerių—Viskas 
Bus Pasiekta

Chicagos kunigų dienraš- 
tyj fašistas advokatas Bor- 

įdenas rašo apie Universal 
Jūs turite State Banką. Tame jo raši- 

prieš save teisingą šaltinį ne- nyj, tarpe eilučių, gali išu 
atmetamos pasaulines tiesos, skaityti didelį nepasitenkini- 
atrastos ir patiektos Markso Imą Elijošiaus administraci- 
ir Engelso jų “Komunistų Ma- ja. Fašistas Bordenas, be- 

Ka Marksas ir E n- je , siūlo banką atidaryti, 
tas dabar Girdi, jeigu

vykdoma gyvenimam Kapita- įr sutartinai dirbsime ir ne- 
listinis pasaulis genda,. įra, pagigaūėsime savo laiko ir

nifeste. 
gelsas pranašavo, “visi bendrai ir

fluk-
yra

mo darbo naujų narių stam
biose įmonėse turi būti, kad 
ir kažin kas, gerai pastaty
tas. Tokis pastatymas dar- . 
bo anei kiek- nepaliuosuoja 
partiją nuo yerbavimo be
darbių, valstiečių ir kitų 
dirbančiųjų tarpe. Nepai
symas šių darbų gali atvesti 
prie blogų pasekmių, bet ar
timiausiame laike Visoms! 
europinėms k o m p artijoms 
reikia, kad ir kažin kas, at
siekti žymaus pagerinimo 
verbavime stambiose įmęnė- ’ 
se naujų narių, nes čibhhi' 
raktas linkui išėjimo iš eko
nominio krizio.

Visi šie tarptautinio judė
jimo prityrimai tiktai tada

mo Kapitalo puonmo, aei to, 
Ikad padaryti neišvengiamą 
revoliucinį išėjimą iš krizio, 
jeigu jie bus neatidalinamo
ji dalis kovoje už didžiumą 
darbininkų klasės ir už per
galingą proletariato dikta

kuomet teorijos, katras moki
no Leninas, patampa tikrove.
Toliau Gorkis kritikavo, 

jaunimą del pastarojo perdi- tai fašistai ir vėl atidarys kiaušiuose i š b a n d ymuose 
delio puolimosi prie inžinie-1 banką. Visai mažas reika- klasių kovos.

tas rystės ir kitų technikinių lavimas. Bet vargiai kas iš 
pats ir kitose kapitalistinė- profesijų,j) apleidimą medi- to išeis. Tokia Bordeno agi

tacija tarpe darbininkų de- 
pozitorių mažai tegaus at
balsio. Kaip žinia, Borde- 
nas yra juodas fašistas; 
skundikas Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo. .Vienas 
ricierių, kurie su policijos 
pagelba daužė galvas > SLA 
seimo delegatų Chicago j e. ■

lakiejais. Bedarbiai badau
ja, skursta, vargsta, o kapi
talo atstovai lėbauja, kaip 
niekuomet!

Kas yra Kanadoje,

dicinos. Tai visur šiuo tar-* ■ 1

Koncentravimas verbavi-

Iš “ Komunističeskij 
Inter national” No. 8-9. 
Vertė D. M. Šolomskas.

se šalyse. Tik Sovietų Są
jungoj, darbininkų valdo- pu pasireiškia Sovietų Są

jungoj. “Mes privalome tu
rėti daug inžinierių, bet mes 
taip jau privalome turėti 
gydytojų saugojimui mūs 
sveikatos,” nurodė rašyto
jas. iii.: . . .. •

marn krašte, visu rūstumu 
gyvenimąn vykdomas obal- 
sis: kas nedii’ba, tas neval
go! Del to išnaudotojų kla
sė ir jos agentai ir siunta

Pavyzdžiui paimsim įLippe- prieš darbininkų šalį!

Jų “Didvyriai?’
Andai “L. Žinios” išstatė

'Niekšai!
< i

J •
Kauno “Lietuvos Žinios”

Kai-Kurios Pastabos Butkų h pelną “pusiau pa
dalysią:” “Daily Workeriui”

Norman Thomas, broltš-'?1 Naująjai Gadynei. Par- 
kajne pasikalbėjime su S. V. 
kabo sekretorium ponu 
Hurley, karinię programo 
komisijos susirinkime, geg. 
14, 1931, sakė: “Kaipo so
cialistas, aš džiaugiuos prie 
demonstratyvio karo, kad 
planinga gamyba būtinai I 
reikalinga... Planinga ga-' bendro, 
myba pasauliniam kare bu-! voliucionieriais, 
vo suprantama ir neklaidin- bet surengti kitą, tuo pačiu

tijiečiai su Butkum tarėsi 
per tris savaites, bet nieko 
iš to neišėjo. Tai buvo 
bendras frontas iš viršąus.,

Balsas iš Kapitalistinės sekcija nutarė su 
ir “N. G.” nieko' 

kaipo su kontr-re- 
ne tu rėti,

į didvyrius renegatą Seną yra vienas iš juodžiausių Nelaisvės 
Vincą. Vėliau “Lietuvos Lietuvos fašistinių laikraš- 
Aidas” stato amerikiečių čių. 
didvyriais, “f 
mis,” So. Bostono Kubilių, 
protestonų pastorių, kuris 
švaistėsi Kaune, ir tūlą Jo
kūbaitį. Anas “daktaras,” 
o šis “žymus rašytojas.” Kas 
tuos žmones pažįsta, tai per
skaitęs, kvatosis. Paimkim 
Jokūbaitį. Kas apie jį 
Amerikoje žino, kaipo “žy
mų rašytoją”? Niekas! Tai 
paprastas fašistinis vėjo pa
mušalas, bet fašistams jis 
“žymus rašytojas.”
Susitepęs darbininkų krau

ju rankas, Smetona fašis
tams “tautos vadas,” o viso-

Tiesa, jos skelbiasi 
“demokratinėmis,” bet ko-

“Vilnis” talpina laišką 
vieno lietuvio darbininko,žymiais žmone-i uouuiu'«wmCuho, ucv nu- < v. ~ /n, /

Tr 1 , munistinį judėjimą, Sovietų gedinčio Cook kountes (Chi-

kyti, kad komunistai negeri, nes kovoja prieš fašizmą, kitokį visuomenės pastar- 
nes tas darbininkams patinka. Jie dėlto atakuoja kitaip fokai—-didvyriai!
IzAWlHVO alnn QoIza Izawi i m 1 o B o i Irrtiv'in v-v/iliJ-J Iro tro/Jo 17komunistus. Sako, komunistai “per kairią politiką vedą, 
dėlto silpnėją, krinką.ueito supneją, KrinKą. r • f -L* If Ik

Naujų narių gavimo skaitlinės, Partijos įtekmės augi-^^ KSIIM0 UOiKlO MlDa 
mas, kaip rodo dabartinės kovos prieš kruvinąjį fašizmą, KoinjaiUlUOliamS 
sumuša į dulkes jų melus. Padaro renegatų politiką' dar 
purvihesne, dar bjauresne

voliucinį judėjimą spjaudo 
aršiau už atvirus fašistus. 
Savo numeryj už liepos mėn. 
19 d., tas laikraštis pareis-; 
kia:

Šnipai valdo Amerikos Ko
munistų Partiją.

Tai straipsnio antrašte. 
Toliau seka ištraukos iš 
Prūseikos lapely j- tūpusio B. 
Siauruko (E. Butkaus) 
bjauraus, komunistų partiją 
juodinančio straipsnio. Ap- 
silaižydamos “Lietuvos •' ŽL 
nios” puošiasi Amerikos lie
tuvių komunistų renegatų, 
Prūseikos-Butkaus ir kom
panijos, šmeižtais ant Ame
rikos Komunistų .Tartijos.

I Butkum

dagoj) kalėjime. Draugas 
skundžiasi:

Maistas visai netikęs ir to 
paties neduoda užtektinai. Gi 
sargai su kaliniais labai žiau
riai apsieina.

giau su gpvuliais
kur ir bile kas.
dę dantis plusta ir niekina mus!raS yra naudingas? 
kalinius.

Mane areštavo su kitais 
draugais padarytuose ablavuo- 
se ant ateivių darbininkų pra
džioje birželio menesio.

Mes čionai randames politi
niai kaliniai ir jų tarpe du lie
tuviai. Antras lietuvis, tai 
draugas iš Melrose Park. Jis 
čionai sėdi nuo tada, kaip tie 
užpuolimai buvo padaryti ant 

„M’elroso Park darbininkų.
D a r biniįikiškos spaudos, 

sako draugas, višai neįsiiei- kalbėti. Kad sūkiai- 
dzia. į:Kalenmę ądmmistraJ jie sakė dalei-
mja Verčia.: Joms maito- (fe fe kalbėto j ui kalbėti
tis ktiptehsuiniais slamstais.r ' L

ga.” Kunigas N. Thomas
yra kandidatu į S. V: prezi-

Įdentus ant socialistų parti
jos tiįtieto. Jisai atstovau-

DauTnianda- socialistų partiją ir kal-
apsieina bile1 ha už ją.. Socialistų parti-_________

Sargai sukan-įja planuoja karą. Kam ka-Yįes) d a r b i n inkai-pikniko

laiku, šalę ju, K. P. vardu 
pikniką su komunistiniu 
programų. Partijiečiai per
ėjo per darbininkų stubas, 
aiškindami K. Partijos ir 
sklokos rolę. Visi (be išim-

, - - Kapt- r ė m e j a i a t sisakė skloką
tahstai is karo gauna pel- j remti ir pardavė visą pik- 
ną o darbininkai mirtį. Aiš- niko prirengimą Komunis- 
ku kam socialistų partija .tų Partijai, priversdami 
tarnauja. Jinai yra trečia Barkauską atšaukti Butkų, 
kapitalistų partija. Tik piknikai įvyko liepos 31 die- 
Komunistu Partija kovoja! n ą. k a 1 b ė j o A. Bimba, 
prieš kąrą-jinai yra darbi-! Daugelis darbininkų pirmą 
ninku partiją. J syky išgirdo K. P. progra-

kaip išsivaduoti iš ka- 
Taunis su Barkausku už- jpitalistinęs bedarbės ir ba-, 

' do1 sistemos.. į t ■
Tai buvo bendras frontas 

iš. ąpačįos! .į '

priversdami

sumanė suorganizuoti sklo
kos grupę Kulpmonte. Pri
rengę pikniką ir užkvietė 

dintcidųrb., jie sake dalei- 

šių nekritikų^tų
. ■■. / t’. - f r j *’*■
, įdomi.■ irnaudinga platini- 
mui't&rpe darbininkų. Joje 
Advokatas visapusiai apibū
dina komunistų- judėjimu ir 
siekimus,, Autisdamas' , šių 
dienų pasaulinius įvykius su 
revoliucinio: judėjimo pozi
cija linkui jų. Nėra abejo
nes, kad ši prakalba teigia
mai paveikė į džiūrim,anus, 
nes tai' buvo jiems gera pa
moka apie patį komunistinį 
judėjimą. •: A .

Knygutė anglų kalboj, pa
vadinta: Charge: Rioting. 
Verdict: Not Guilty“ Kai
na tik 10c. Gaunama Inter
national Labor Defense, 23 
Lincoln St., Chicago, Ill.

Žymusis pasaulio darbi-1 Pagaminę dar kelis tokius 
PrUSeįkH SU- 

Gorkis atsilankė į Komjąu- Butkum jau galės prašyti iš 
nuolių (Jaunuolių Kęnąunis- Smetonos Kruvinojoj Gedė
tų Sąjungos)' konferenciją mino ordenoL

111  .............wo-I   frtb'iir ■ ‘ \ " ■ "f   JI

kiom kontr-atakom, kad išgązdino ir fašistus irĮyąicĮzią. 
Ir valdžia jau kalba apie “suvaldymą” fašistų kruvinų 
užpuldinėjimų ant darbininkų. '' I *1115 ;i \ | i

Vokietijos komunistai nar^iaį kauja^i su fašistais ir ki
tais darbininkų priešais. Komunistų įtekhįė j augą, tai 
ypač matosi iš pastarųjų reichstago rinkimų.

irvmesne, dar niauresne. i . y . y. t" . .°
Kaip komunistai “bėga pas fašistus”, galima spręsti iš Maksimas straipsnius

Oi 7 0 • ( 'nlllzin ni-oi I<1 n I/-A i LZnVninn k? 11 Flz 11TO*

fašistų šėlimo prieš komunistus. Hitleris ir jo teroristų 
gauja nesitveria piktumu.

Fašistų laikraštis “Voelkischer Beobachter” rėkia, kad 
šiemet jau 60 fašistų užmušta ir 8,127 sužeista>kovose su 
komunistais ir jiems pritariančiais darbininkais. .

Valdžios skaitlinės rodo, jog šiemet buvo 322 susirėmi
mai darbininkų su fašistais ir policija. Tose kpvose kri
to 72 žmonės ir 497 pavojingai sužeista. Daug sužeista 
lengvai. Fašistai laikoma atsakomingąis tik už 75 susk 
rėmimus-Ljie pradėję tas kautynes. Kiti susirėmimai 
įvykę dėlto, kad fašistus darbininkai atakavę.

Jei iš 72 kritusių yra 60 fašistų, tai komunistų bus tik 
12’ kritusių. Žinoma, čia neįskaityta' pastarųjų rinkimų 
fašistų užpuolimuose žuvusieji komunistai.

Tas ir išaiškina fašistų organo pašėlimą. Kol, fašis
tai užpuldinėjo ir teriojo komunistus, Hitlerio laikraštis 
nerėkė prieš “terorizmą.” Priešingai, dar grąsino, jog; 
“komunistų galvos raičiosis ant gatvių.” Kas kita da
bar. kuomet daugelio fašistų nusirito.

Fašistų organas atvirai šaukia prie žudymo komunistų. 
Dabartinė valdžia su fašistais. Kur tik įvykę susirėmi
mai. pejicija pilnai susidėjus su fašistais, bet komunistai 
ir abelnai sąmoningesni darbininkai atsakė fašistams to-

1
<;! u 
■ i .J 1 s

Naudinga Knygutė r A
f Tarptautiniu į Darbininkų 

Ap'šigynimo chicaginis disf- 
riktąsi išleido knygutes fįr- 
mpj;prakalbą, pasąhytą adv. 
Alberto/ Qol^ątimd$ūrima-

^Matant tuos faktus tik idiotas, aršus dubininkų prie-[kų, suimtų kovo 12 d., 1932, 
sas arba visai nusigėręs, gali sakyti, jog komunistai Vo- Į demonstracijoj ties Japoni- 
kietijoj nyksta, bėga pas fašistus. ’Net ir daugelis musu [ jos . konsulatu. Kaip žinia, 
priešų pripažysta šį faktą, kad Vokietijos komunistai? suimtieji darbininkai buvo 
auga ir jau tapo pati didžiausia jėga prieš fašizmą, ir išteisinti, nepaisant visų tei- 
kas gi, turint tuos faktus, ir bent •kįėk blaivo senso, gali sėjo ir prokuroro > pastangų 

- * juos apkaltinti ir įkalinti.
Po. paskelbimui džiūrčs nuo- 

Jiems nesvarbu, kiek .ta, verta; bile ĮsYadino

ginčyti priešingai? '
Prūseikiniams renegatams, žinoma, viskas leistina 

prieš komunistus; C' 
tik- meluoti* paneš komunistus.1 /

nams laike teismo darbinin-

juos apkaltinti ir įkalinti.

džiuf irnanus komunistais.
Taigi šita adv. ; Gbldma- 

no prakalba džiūrei labai

'f

RedaRcijosAlsakymaf •«

K. N.- G,—Tūlas jūs pastaba- 
les sunąu^pjam, o vieną apie V* 
Krėvest4: raštus, apleidžiame. 
Kritikavimas rašybos arba tar
mės, tai antraeilis arba trečiaei
lis dalykas. Krėvė', kaipo buo
žių ir fašizmo ideąlizuotoj&s. 
reikia kritikuoti iš esmės. Rei
kia nurodyti žala, ktirią neša 
skaitytojams toki raštai savo 
turiniu, žinoma, padarymas rim
tos* ir esminės kritikos, nėra 
lengvas darbas. Lauksim dau
giau rašinių. Jūs galite rašyti.

Volgai.-—Draugės įspūdžiai iš 
kelionės į Clevelandą biskelį su
sivėlino del susibūrimo redak
cijoj daug bėgamais reikalais 
raštų. Greit tilps.
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DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

371 Lake St., Newark, NJ. Tel., Humboldti  ... 2-7964

I keisti gyvenimo būdas. Visų 
I pirma, jei tik galima, pasiliuo- 
! suokite nuo darbo, paimkite sau 
atostogų bent poraix savaičių.

' Pasidarykite per tą laikotarpį 
j didelė tinginė. Daugiau miego- 
i kite, silsėkitės, nieko nedirbki
te, daugiau valgykite, būkite po 
truputį ant saulės, po truputį 

j pasivaikštinėkite. .
Taip žemai nusmukus sveika- 

j "toje, be vaisto apseiti nebus ga- 
liūdna keletą savaičių var-

ir nati tC)k’te vaistus. Parsineš- 
; kite iš vaistinės: > ,

, . i “Elixir Iron, Quinine anddesnų i 4 t • p ,7strychnine,, 6 ozs,
I taipgi

Triple bromides, grs/‘ 15, 
tablets No. 100”
Tas eli'ksiras yra neblogas to-

Nervingumas, 
Mažakraujingumas

Drauge gydytojau! Aš, skai
tydama mūsų “L”, randu jū
sų duodamų patarimų. Patarki
te ir man. Aš kankinuos jau 
kelinti metai skausmais. Ėjau I 
pas gydytojus, bet nieko negel-Į 
bėjo. ,

Negaliu miegoti naktimis. Vi-! 
sa jaučiuosi tartum sudaužyta, 

'♦skaudama. Man atrodo, kad 
manęs niekas nekenčia; 
taip, kad dažnai verkiu 
nežinau ko.

Prieš mėnesines man
šoną skauda ir galvą plėšte plė- i 

“šia. Kaip apsergu mėnesinė-! 
mis, tai labai silpna ir širdis* 
dreba taip, kad akyse žalia da-1 
rosi, ir vos ant kojų galiu kar- į 
tais pasilaikyti. Dar prieš ap-! njkas. 
sirgimą labai rankos šaltos esti, c ‘ 
tartum prie ledų laikytos.' • 

Dažnai man skauda pečius ir 
ypatingai dešinį petį, taip, kad 
reikia ką kelti, tai iš akių net 
ašaras traukte traukia. Gydy
tojai suranda, kad aš būk ser-' po pusę šaukštelio;
ganti tik nervais. Ar gi nuo ( 
nervų visą mane geltų ir skau
dėtų? Ir ar galima nuo nervui 

C pasigydyti—kaip ir kuo?
Aš turėjau vieną persileidi

mą ir man labai daug kraujo1 
nubėgo. Nors aš tada nesi jau- j 
čiau blogai, bet, laikui bėgant,' 
aš vis ėjau silpnyn, neramyn,! 
nežinia, ar nuo to ar nuo ko, 
kito. Tiesa, dirbu dirbtuvėje' 
ir kaip kada gana sunkiai. Gal 1 
kartais ir darbas ar kas kitas 

z man taip kenkia?
Mėsos retai ir mažai valgau.

• Bet ką aš nevalgau, tai tartum 
sale savęs dįčiau: be jokio sko
nio, be jokio noro. Esu vedusi 

4jr turiu vieną kūdikį. Jau 171 
metų, kaip vedusi. Amžiaus esu

J 35 metų.
^Atsakymas.—

Jurrįh, Drauge, susidėjo gana 
paprastas moterims darbinin-

/, kėms ligų susipynimas. Rūpes- 
// čižfi, sunkus darbas, lytiniai ne- 
i tvarkumai, ilgas kraujavimas | jaudins, 
i po persileidimo, netikęs bei Ae- 
* pakankamas maistas, stoka 
7 miego ir poilsio: visa tai ir pa- 

■ kirto Jums sveikatą. Kraujo 
nustojimas, be abejo būtų atsi- 
pildęs nuo gero maisto, gero po
ilsio ir šiaip patogaus gyveni
mo.

Norint atsigauti ir pasitaisy
ti, Jums reikėtų bent kiek pa-

gulėt, bent pušvalandelį, 6 jau
pašilui sėskite vakarieniaut.1 '

Valgykite daug ir viso ko.
Valgykite ir mėsos , šviežios, 
sveiko gyvulio. Valgykite’po 
truputį kepenų, tai kraujas 
greičiau atsigaus. Taip 
kiaušinių, daržovių, vaisių, 
pesnes duonos, pieniškų, 
daus, su medum limonado. Mai- būtų ir pasiskaityt koki įdomi 
sto, pagaminto iš baltučių mil-1 knyga, '] 

į | tų, vely nedaug tevartokite, nes 
tai negyvas maistas, išvogtas, 
denatūruotas.
' Pasimaudykite kas diena, šil
tai ar šaltai, . 
perilgai vonoj 
skaudamų vietų dėkite karštus noti, kad einate sveikyn 
kompresus >arba karštus ir Šal- ir visai pasveiksite.

i

tu s pakaitoWiis' ’ '
I ! žinoma,’prie to da butų laidai
gerai—
atmosfera, <
kvėpavimas laikotarpiais', sau-________  ______ _
lės šyiėsa ant. nuogo kūno, ma-| t . pakėlimas algų 

gi sažavimai, braukymai, lengva 30 nufcš. 
ru- gimnastika, kūliu apsivertimai, Kams 
-Jo- žagrės statymai ir t. t. Geraime-

Puslapis trečias

Barama ’’ bedafbianiš—trys 'riis ’dainininkas* Kuzmickas nė- Kaunas.
a , Pesal 1 dieną kiekvienam js dalyvavo tarptatiitinikm darbi-’da‘šako, kad deP nbpUolimK)

i—smagi, draugiška įnąm$ salininkų 1 ir; .-valdžios iždo, ir . 1 u<x

• Lietuvės 'spali

IT i V fV I . . i ' ' W| ’
grynas, orąs,' gilus konfiskavimas > visų turtų nuo f ninku išvažiavime, bet nuėjo sutarties tarpe Lenkijos ir 

dainuoti n e p r i g u Imingiems . Sovietų Sąjungos, Sovietų
Sąjunga nesusiriša nei pri
pažinti Lenkijos vakarų šie- 

jnų, nei dabartinės Vilniaus 
, okupacijos. Paskutiniu klau- 
išimu Sovietų Sąjunga re-

i jžęrvuoja visišką veikimo lai- \ 
Švę.” ' .“•**

4*1 ‘ •diktatūros palaikytojų.
mažiausia

visiems darbiniu-.

Panaikinimas muitų ant ai-
pasižmonėt patinkamoj visų muitų, kuriuos įve- 
ijoj, įvairumo kokio d e Uriburu ir dabar laiko Jus-kompanijoj, 

turėti visame kame.
Svarbu taip gi įsigyti geras, 

ramus protinis nusistatymas, i

to, visus muitus, kurie pabran
gina kasdieninius reikmenis.

Tegul muitai puola ant pra- 
kaip patinka. Ne- j go a nuotaikai Nesigraužia, ne-1 bangos dalykų, ant buržuazi- 

būkite. Ant i sisieloti dėl bile daiktelio, ir ži-!jos ir žemvaldžių. .i
Lygus atlyginimus už vieno^- 

kį darbą neskiriant lyties,! am- 
==■ žiaus arba; tautybės. i , >

P a n, a i k inimas privęrstijno 
darbo. [I , . .

j, . Panaikinimas ’carnetų įuos
tuose. Nemokėjimas < -žemės 
ųuomos,1 nepripažinimas' valsJ 

* tiečių skolos, kuogreičiausias 
numažinimas 50 nuoš. perveži-

ARGENTINOJE

geryn

Skundžiasi “Savo” Ponais (taip toliau.
j BUENOS AIRES.—Grupė., PUOLA DARBININKUS'
j bedarbių Lenkijos piliečių atę-'j . BER’ISSO, ARGENTINA.— 
,'jo į ‘‘........................................

~ Į J x X X V XXX 1 xxx^xx« i

‘Criticą” pasiskųsti, kad vietos'policija pas kairesnius į mo tarifo.1 
Imkite po arbatinį* šauk- konsulas Argentinoj nede-

da jokių pastangų savo pilie
čių pagelbėjimui, nežiūrint to,,

ir1darbininkus, daro kratas 
|juos areštuoja, o frigorifikuo- 

■’ j se pažangesni darbininkai me- 
. Nemažai

štelį, įmaišytą į pusę stiklo ar
ba į stiklą vandens, prieš val
gymą. Tai išeina po 
šaukštukus kas diena.
vaistai iš karto pasirodytų per! nei turi kur apsistoti. Mie-,^ dauguma jų neteko dar- 
kartūs, tai dieną-kitą imkite | ga šiukšlynuose ir patiltėse ir, b0 per prano Mudrausko, Da-

! paskiau!maitinasi išmatomis. Privar- iindo ir kitų įskundimą frigo- 
davarykite iki šaukštelio, —,,, 1 — ......................
da gal kiek daugėliau — 
pusantrp šaukštelio, i 
per keletą savaičių, šitie vais
tai po truputį išjudins Jums; 
apetitą ir padės atsigauti krau- ■ 
jui.

Kiti vaistai—nervams apra- 
1 minti tabletėlės. Iš pradžių im- 
; kite po vieną tabletėlę, ištarpin- 
i tą stikle vandens, ir da į tą patį 
1 stiklą įmaišykite po pusę šaukš
telio sodės miltelių (baking 
soda”). Imkite taip po pietų, 
po vakarienei ir prieš gult ei
siant. Vadinas, po tris table- 
tėles kas diena per pirmą savai
tę. Antrą savaitę jau maže
liai!: po vieną tabletėlę (ir gi į; 
vandenį, su sode) po vakarie-j 
nei ir prieš gult eisiant. O pas-i 
Kiau pakaks imti tik po vieną 
tabletėlę prieš gult eisiant, kol.1 
jos visos pasibaigs. Nuo jų su-j ***'""' - _
mažės nervų artumas, geriau 1 ne^ 1 
miegosite, geriau pasilsėsite ir 1 klasės priešų, 
bile kas Jūsų taip labai nesu-. ri kreiptis pas “Criticą?

nesujušins. Tai ir kur kitur, nes jų reikalų joki reikalavimus: 
miegokite ilgiau, atsimiegokite, buržuazijos atstovai nepatai- 
už anas nedamiegotas naktis,; sys. 
atpildykite išeikvotą energiją. į lias—Lovos kelias. 
Netik- nakčia miegokite, bet bū- nežiūrint tautinio 
tinai ir kada dieną pogulio pa- j turi organizuotis 
gulėkite, kiek kada pasitaikys. 1 Kovos Komitetus ir

Paskiau, kai vėl pradėsite mis jėgomis kovoti už bedar-1 fašistų bandų ir apginklavi- 
dirbti, tai ir tada tęskite šį pa-;bių apdraudimą 3 pesus į die- mas proletariato, 
protį: iš darbo parėjusi, patiną kiekvienam, už nemokamą 7 valandų darbo dieną, be 
pirma užvirskite kur pogulio pa-, susisiekimą darbo jieškant, ir numušimo atlyginimo.

tris kad tūkstančiai jau senai kaip^am| lauk iš darbo.
Jeigu negali gauti jokio užsiėmimo, lietuvių yra išmesta iš dar-

ii’! ginti šitos padėties, galų gale|rifikų administracijai.
P° bedarbių dalis kreipėsi konsu-j 

J.1; latan, prašydami kokios nors 
paramos, kame į juos konsu
lato ponai labai blogai atsine

šė ir kada nuvyko antrą die- 
! na, tapo su policija 
Nekurie nori važiuoti 
j on, 
nekreipia jokios domės.

Konsulas jiems pataria gy
venti taip, kaip ir iki šioliai, gįau 15—30 pesų, o iš to pra- 
tai yra, nakvoti šiukšlynuose gyventi reikia su visa šeimyna, 
ir patiltėse, maitinantis išma
tomis ir elgetaujant po krau- įurj griežtai atsisakyti nuo pir- 
tuves, restoranus ir kitas vie- kimo bonų ir daryti visur pro- 

jtas. ' Ipagandą, kad jų nepirktų nei
Į Tokiais pavyzdžiais pasižy-! vienas.
i mi netik lenkų konsulatas, bet 
! ir kitų šalių konsulatai o dau- 
įgiausia tai Lietuvos ponai.
j Bedarbiai negavo ir negaus 
i nieko iš jokio fašistinio konsu-

Paskutiniu laiku frigorifikų 
administracijos pradėjo darbi
ninkus versti pirkti valstybės 
paskolos bonus nemažiau už 
90 pesų mokant kiekvieną kin- 

Ku-išmestu. seną (algą) po 5 pesus.
Lenki-irjs darbininkas atsisako pirk- 

bet konsulatas tam irgi įj bonų, tą grasina išmetimu iš 
darbo, nežiūrint to, kad dau
gumas kinseną gauna nedau-

Darbininkai ir darbininkės

SSRS, btgani-
imperialistinį

ryšių su Tau

Pripažinimas
žavimasis prieš 
karą.

Nutraukimas
tų Sąjunga ir Unija Paname- 
rikana.

Nepripažinimas jokių sko
lų, kurios, spaudžia visuome
nę. ‘

Išmetimas imperialistų ir 
konfiskavimas be atlyginimo 
jų turtų.

Atmetimas be atmokėjimo 
žemės iš dvarininkų.

šitie konfiskavimai netiktai' 
užtikrina bedarbiams paramą, Į 

i bet visą finansinį stovį ir tei
singą krizio išrišimą.

tei-

LAUKŲ DARBININKŲ
VARGAS

BUENOS AIRES.—Tur . būt 
nie-kur tiek Skurdo nekenčia 
bedarbiai, kaip laukuose. Nors 
ir šalčiausioms! naktimis, prisi-

I eina gulėti ant lauko be jokios
KO REIKALAUJA ARGENTlJ,pastOgSs' “P? "T'i

NOS REVOLIUCINIAI p'n™ surasta Darbo jieskoda- 
■■ DARBININKAI? | ™ omam dvaras nuo dvaro, 

. 2. . i stotis nuo stoties, bet niekur, u. . , v Argentinos revoliucines dap. fa ma su ^s^maiU 
is kitokių darbininkų bo unijos ir komunistų parti- , . . ,J? , ,. . z 1.' < ■ - . < - j zius (kukuruzus) jau beveik------ Bedarbiai netu-iia kovoja ir ragina visus dar-i . v_ . m 

ar 1 binmkus kovoti uz sekamus; . , . . . . . 1V1 j Bedarbiai ateina prie gelz-
I kelio, rankioja kaulus, tartum 
! šunes.

Matot, draugai darbininkai’, 
ko susilaukėm iš kapitalistų— 
naudotojų valdžios!

Kuogreičiausias panaikini-.
Bedarbių yra vienas ke-' mas pusiau rėžiančio karo sto- 

Bedarbiai, vio, pilniausių teisių darbinin- 
skirtumo,1 ko žodžiui, susirinkimams, 

į Bedarbių spaudai.
bendro-! Nuginklavimas žmogžudžių 

' ■fnoioln knnrln i v» nnn'inlrln'm

7 valandų darbo dieną, be
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Garbingai apkasa savo darbą.

HUSHKA

lenkams” ir t.t. v
2. Kita klaida, tai skyriuje 

“finansų sukėlimas;” Vieton 
J. Paseckas iš Lost Creėk, Pa., 
turi būt J. Pacauskas. Pra-Į 
šau redakcijos patalpinti šį 
pataisymą. , ;

> • J. Ramanauskas.

o

“o

O

o

2
o-

o

O

"6'

o. 

£ 
(/ 

5

V 

.į. 

o' 

oj 

o’ 

jo

JO 

joj 

joj 

jo 

s 

oj 

jo 

joj 

joj 

~q

IIIBmBlliBIIIBIIIBl8IBIIiahlBIIIBI>!BIUaHlBlllBIIIBHI&IHqiHSIHSIIIOIII3lliBIIIBMIBIIlSIIia ig
2 
2 
2
2 
2 
2 
o

2 
<2 
o

2 
6

Sovietų Kaukazo Šaltinių
! j j . ' J • ! . 1 .

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

Borjom y o

■ w

į S

Daktarų rekomenduojamas kaipo viduriam nau
dingas ir gero skonio mineralinis vanduo.

Kaina 40 centų už kvortinę bonką

Narzan
Pagelbsti viduriams maistą virškinti, akstiną 

žmogaus kūno veikimą ir priduoda jėgos. 
Kaina 15 centų už puskvortį.

Kliubai, Restoracijos, Saldainių Krautuves ir 
Aptiekus Tuojau Reikalaukite Jo.

Parduodamas nemažiau kaip po “baksą”—dėžę. 
Borjam , eina 40 bonkų į “baksą,” Narzan 120 į 
“baksą.” ’

DUODAME GERĄ NUOŠIMTĮ5 ‘ \
Del. platesnių informacijų kreipkitės laiškais. 

Nelaukite .‘ilgai nes publika ištroškusi šių pasau- 
lįnįąi žinomų sveikatai naudingų vandenų.
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D. M. ŠOLOMSKAS
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ir braižinių, atspausdin- 
audeklo viršeliais. Joje
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ALDLD. kuopoms ir nariams platinimui tik po 
kas stos šiemet j ALDLD., tas gaus šią puikią kny-
Visus užsakymus siųskite šiuom antrašu:

jos, “šventieji” ir tt.

» J ’'**’*<? •
Skaitydami šią knygų, rasite, apie “dievo” motiną, krikščionių 

tikėjimą. ' Kas ta yra traicė, kalėdos, velykos, krikštas, išpažin
tis, komunija, “šventos”

Rašite apie tai, kam tikėjimas tarnavo ir tarnauja. Kodėl Ame
rikos buržuazija jieško dievo? Ką sakė popiežiai apie tikėjimą ir 
ką sakė komunizmo tėvai ?

/
Kiekvienas darbininkas privalo perskaityti šią knygą. Jos kai

na ?1.00, atsižvelgiant j bedarbę—parduodame tiktai po 75 cen
tus už knygą, 

centų. O 
VELTUI.

Tiktai išėjo iš spaudos Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos 34-tąs leidinys “Religija ir Jos Social? Reikšmė”. 
Knyga turi 250 puslapių, daug paveikslų 
ta ant geros popieros ir gražiai apdaryta 
yra sekam j dalykai išaiškintii:.

',!»'! ’ I ! ■
Kiek yra pasaulyje tikėjimų?
Iš kur atsirado tikėjimai ir kaip jie keitėsi?
Kokis jų tarpe skirtumas ir kokie panašumai?

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.
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.. . . < “LAISVE”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Sovietų Mineralinius Vandenis Brooklyne po vieną 
,. ,. bonką galima gauti: 

Pas K. DEPSĄ, GROSERNĖJE 
62 Union Avė., kampas Scholes St. 

Pas P. MARGIUKAS, RESTAURANTS, 
417 Lorimer St., Kampas Ten Eyck Street

BIZNIERIAI ORGANI
ZUOJASI

BERISSO, ARGENTINA.— 
Berissos krautuvininkai ir na
mų savininkai organizuojasi į 

j sindikatą, kad geriaus apsi
saugojus nuo bedarbių. Jeigu 
kuris darbininkas negali apsi
mokėti padarytas skolas už 
maisto pirkimą bent kuriam 
krautuvininkui, tai pas kitą 
nei vieną negausi maito ant 
knygutės, nes biznierių sindi
katas tuoj praneša visiems 
krautuvininkams apie tai, 4kad 
to ir to krautuvėj 'esi skolin
ga^. Namų savininkai ir su
darę taip, kad pereidamas į 
kitą kambarį turi paimti tam! 
tikrą raštą, kad esi užsimokė-1 
jęs randą, o jai ne, tai niekui\ 
negausi buto iki nesumokėsi 
namų savininkams skolos^ ne
žiūrint to,' kad'ir neturi ką1 vai-' 

įgyti. ' V' 1
I Darbininkai turime kiek ga-l 
lėdami organizuotis. . ( kovai 
prieš biznierių sindikatą.

(Iš “Rytojaus”)
) ’ • i .

MINERSVILLE, Pa.—“Lais
vės” numeryj 185, 5 d. rug
pjūčio laidoje, . įvyko • kelios 
klaidelės mano straipsnyje: 
“žinios iš žemutinės Penn. kie
tųjų anglių Apskr.”

1. Vienoje vietoje pasakyta: 
“Paskelbimuose buvo minėta, 
kad Lyros Choras dalyvaus, 
bet išvažiavime pasirodė, kad 
chorvedis Kuzmickas nedaly
vavo.” iy 1.1. Turėjo būti i 
“Chorvedis šiurikas ir žymes-

SKAITYKITE KNYGA RELIGIJA

46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.



Ketvirtas

Norwood, Mass., Žinios Ū BINGHAMTON^ ?N; Y.

Rugpjūčio 1 d., į Komunistų ka tuo laiku jau baigė skirsty- 
Partijos šauktą prieškarinę de- tis. Taigi, nė aš kitiems, nė 
monstraciją susirinko apie 500 kiti man> jokių buteliukų ne- 
Norwood© darbininkų ir dar 
bininkių. šis buvo 
Norwoodo darbininkų judėji-

, siūlė. Tas parodo, kaip 
pirmas i <T_. . . , . ,i‘Klampyne ir jos bendradar- 

mo istorijoj masinis mitingas, griebiasi niekšiškiausių 
surengtas miesto pikštėj. šį mi- būdų, kad. šmeižti asmenis, ku- 
tingą ir kapitalistinė spauda | rie nepasiduoda Pruseikps 
aprašė, ne tik vietinis bosų menševistinei malimalienei. 
laikraštis, bet ir Bostono gel- 
tonlapiai, tik nesusitarę rašė: 
vietinis rašė, kad susirinko į' 
mitingą apie šimtas žmonių, o! 
Bostono laikraščiai pažymėjo, i 
kad keli šimtai.

Pora kalbėtojų, kurie buvo į 
atvykę iš Bostono, pasakė ge
ras prakalbas: Nurodinėjo'

J. Grybas.

NEWARK, N. J.
Didžiulė Prieškarinė 

Demonstracija

d

ALDLD. 20 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 11 d. rugpj., Lie
tuvių Piliečių Kliube, 315 Clinton St., 
8 vai. vakąre. 
dalyvauti, nes 
nominacijos.

Fin.

Visi nariai privalo 
bus centro valdybos

Sekr. II. žukienė.
(188-189)

NASHUA, N. H.
Komunistų Partijos Rinkimų Ko

mitetas rengia masinį susirinkimą. 
Susirinkimas įvyks antradienį, rug
pjūčio 9 d., O’Donnell Hall, 20 High ! 
St., 7 vai. vakare. Kalbės K. P. I 
kandidatas Į prezidentus drg. W. Z. 
Foster. Ateikite visi darbininkai ma
sėmis. Išgirskite Komunistų Par
tijos kandidato kalbą, nes drg. Foste- 

> ris išaiškins,. |š kur kyla bedarbės 
ir kiti darbininkų klpsės vargai 
kas reikia daryti; ! , - '■ ♦ 4 . • I .Ii

ir

M M M MIŲĮ M M M M MM MMMM* R

LAISVES” NAUDA
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS II APSKRITYS

Nedėl., 14 Rugpjučio-August, 1932MEADOW GROVE, P. VAIČ1O NIO PARKE, CRANFORD, N. J. '
Pirmadienį, rugpjūčio 1 

kaip kapitalistai rengiasi prie i įvyko Newark’e didžiausia 
imperialistinio karo, kaip jie darbininkų demonstracija, ko- 
rengiašf pulti Sovietų Sąjungą. 
Kalbėtojai, varde Komunistų 
Partijos, šaukė darbininkus or
ganizuotis ir tvirtai kovoti 
prieš imperialistinį karą; būti 
prisirengusiais ginti Sovietų 6 vai. vakare iš nuskirtų punk-j 
Sąjungą ir Chinijos darbiniu- t ų su marša vo būriai: 
kų revoliuciją. Toliaus kalbė-' darbininkų. Ant pastolio pa-i 
tojai nurodinėjo iš kur paeina} sirodė d. C. Mitchell; kuris ėjo Į 
bedarbė ir darbininkams sun-i 
kus gyvenimas. Nurodinėjo, 
kaip dabar kapitalistai atsimo
ka pasaulinio karo veteranams; 
Washingtone. Kad visus blo
gumus prašalinti, darbininki 
turi orgnizuotis į Komunistų 
Partiją ir jos pagelbines orga-i 
nizacijas ir jos vadovystėj ko-j 
voti už panaikinimą pūvančios;.1 
kapitalistinės tvarkos.

Greitai Jvyks Svarbios , 
Prakalbos

kios šiam mieste da niekad 
pirmiau nebuvo.

Vidurinė Military Parko da
lis buvo užtvenkta proletarais 
virš trijų valandų. Da prieš

Prakalbos

BINGHAMTON, N. Y.
Sekfhadienį, 14 d. rugpjūčio, atsi

bus Komunistų Partijos 'prakalbos. 
Kalbės drg. W. Z. Foster, K. P. kan
didatas į prezidentus.
Įvyks Lietuvių svetainėje, 315 Clin
ton St. Pradžia 8 vai. vakare. Vi
si darbininkai ir darbininkės dalyvau- » 
kite masiniai ir išgirskite Komunis- I 

i tų Partijos kandidatą, kuris išaiškins 
į iš kur kyla bedarbės ir kaip darbi- 
i ninkai galės išsigelbėti iš kapitalis
tinio išnaudojimo. Fosteris kalba 
labai aiškiai, tai kiekvienas galėsite 
suprasti.pirmininko pareigas. Kalbė

jo keletas smarkių agitatorių. 
Ypač didelio entuziazmo sukė
lė d-gė R. Grecht, kuri savo1 
smailiais, skardžiais žodžiais} 
plakte plakė kapitalizmo stul-įmas įvyks antradienį, 9 d. rugpjūčio 
pus.

Daugybė iškabų

(188-189)

GREAT NECK, N. Y.
LDS. 24 kp. mėnesinis susirinki- j

7:30 vai. vakare, pas drg. Bečius,
4 Morris Lane. Visi nariai būtinai |

SclVO rys- dalyvaukite ir užsimokėkite duokles, j
i kiais, kovingais ©balsiais taip! kad neliktumėt suspenduoti, 
i ir smeigėsi kiekvienam į akis, i
Minioje matėsi nemažai ir lie
tuvių darbininkų, čia pat iš Aty(|a;
Newarko ir iš aplinkinių mies-i

išdalyta 
glėbiai darbininkiškų ląikraš- 

Surinkta 
propagandos

Gauta keletas nau-

tolių. Parduota irNorwoodo darbininkai trum
poj ateityj turės progą išgirsti 
prakalbą Komunistų Partijos 
kandidato į Mass, valstijos j 
gubernatoriaus vieta, d. John i cs ams‘ .....
J. Baliam. Tai bus antras Ko-P? nar‘1-1 komunistų Part.jai ir 
munistų Partijos miesto aikš-!sia‘P darbininkiškoms orgam- 
tėj masinis mitingas rinkimų zaciJ°ms. 
kampanijos klausimu.

Tėmykite dieną ir valandą prakalbas girdėjo apie'trejetą 
lapeliuose, kurie bus ant vietos tūkstančių darbininkų. Nuo 

•- ■ ryškesnių per prakalbas išsi
reiškimų taip ir griaudė en-. 
tuziaslingų aplodismentų ai
dai. Prakalbos baigėsi po 9 
vai. Internacionalo dainavimu.

čių ir brošiuraičių. 
vidutiniai aukų

Vidutiniu a p s k a ičiavimu,

Fin. Sekr. A. Lideikiene.

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos Darbininkams 

! Draugai ir draugės! Delei tam 
tikrų priežasčių, K. P. rinkimų ko
mitetas negalėjo pradėti darbą, bet 
dabar dalykus sutvarkius, turėsime 
pradėti veikti. Rinkimo parašų die
nos jau paskirstytos, rugpjūčio 11 
ir 12, t. y., ketverge ir pėtnyčioj, 6 
vai. vak. iki 9 vai. Subatoj, nuo 3 
vai. po pietų iki 8 vai. vak., Mede
lio nuo 10 ryte iki 5 vai. -vakare. 
'Prašom visų pagelbėti parašų rinkti. 
Vieta?'715 N. 6th Str.

» , Komitetas.
' (188-189) 

. .......... ■■■!------- I ! .
■ GRAND RAPIDS, MICH. 

Komunistų Rinkinių Piknikas 
Nedėlioj rugpj. (August) 14, Int. Į 

Workers Order vietinė kuopa rengia j 
.didelį pikniką Darbininkų Kooperaty- i 
vo Darže, palei gražų ežerą. Daljs! 
pelno skiriama Komunistų Partijos ! 
rinkimų vajuj. Visi darbininkai bei i 
darbininkės privalų parem't šį pikni-1

Pirmyn Choras, Great Neck, L. L, N. Y.

Sietyno Choras iš Newark, vad. B. šaknaites, dai duos šiame piknike. Taipgi dalyvaus programoje 
Choras Banga, iš Elizabeth vadovaujamas V. Žuko; Aido Choras iš Brooklyno ir Choras Pirmyn iš Great 
Necko. Kalbės draugai R. Mizara ir Recht. Pel nas yra skiriamas darbininkiškai spaudai.

PRADŽIA 11 VAL. RYTE, ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI. GRIEŠ ŠAUNI ORKESTRĄ.

JEI LYTŲ, TAI PIKNIKAS ĮVYKS PO NUM. 69 SO. PARK STREET, ELIZABETH, N. J.
T ;

plačia.! paskleisti. i . 

Buvo Pasekmingas Piknikas
Liepos 31 d. įvyko piknikas, 

rengtas ALP 
New Pond, 
draugiškas ir 
del svetainės palaikymo liks dainų ir iaunųju pionierių šū- 
apie pora desetkų dolerių. ; kavimo. ■ Minioje šian ir ten 1 ką> Bus gefa programa; įvairūs žais- į

Tie, kurie praeitą žiemą no-|Stypsojo pašaliais 1 
rėjo užkariauti svetainę į savo bet trukdyt nieko netrukdė.

' kontrolę, šiame piknike nepa-; 
rodė nė nosies. Tas parodo, 
kaip jiems rūpi svetainės pa
laikymas, 
blikonai” 
valdyti, o dirbti nieko nenori.!

jbininkams akis, aktivizuoja 
“Klampynės” Nesąmones, Ar juos kovoje prieš kapitalizmo'

Sapnai: Kručo, Pakarklio Į slogutį, gilina jų klasinę są-1 
Kombinacija j monę.

“Klampynės” num. 30 ter-; t 
liojama, būk Bimba atėmęs iš!sekantį ketvirtadienį, 
Grybo progą važiuoti į Sovietų : šio 11 d., 
Sąjungą. Taipgi ir daugiau I Rreuger’s 
nesąmonių prirašyta. i Belmont

•Aš turiu tiems nusigyvenu- svarbios 
siems politikieriams pasakyti, Tomo Mooney 
kad iš manęs niekas netik neat- Richard B. Moore, keletą metų 
ėmė tos progos, bet ir atimti i išgyvenęs Sovietų Sąjungoje ir 
bemano. Jei tik mano gyveni- dabar tik grįžęs A-----
mo aplinkybės leis, tai aš išva-Į Tarptautinis Darbininkų Ap- 
žiposiu į Sovietų Sąjungą, ne-; sigynimas šaukia šį masinį mi- 
paisant ką tokie Kručukai, tinsrji Būkite visi ir nribūkite 
“zaunyt^’’. ; ____  ___

Dar toliau, tas susmukęs po-’parhatyti. Nepraleiskite, 
litiniai vargšelis, neturėdamas! ’- A' ' ,
man ką primesti, rašo:' “Gry-; K-aitis.
bas buvo sugalvojęs naują bū-l------------:-------- ------- -—1
dą publikos viliojimui į daini
ninkų pikniką, būtent, rddyda-1 
mas gėrikams alaus butelį. 
Nežiūrint kas, fašistas ar ka-' 
talikas-visiems rojaus skysti-; 
mėlio davė užtektinai* kas tik i 
noržjo 25 centai buteliukas.” j bušį““Baltimore i ALDLI>.’ 23 "lipi 
Argi tau, senas Kručiuk, ne- pikniką, 21 <1. rugpjūčio. Yra išrink- 
sarmata taip neapsižiūrėjus ta ^komisija iš 10 draugų, 
rašyti ir primesti man “rojaus 
skystimėlio” pardavinėjimą, 
kada aš tą dieną išbuvau Ko
munistų Partijos sauktoj kon- Pennsylvanijos Co. busas už labai ma

WILKES BARRE Ir SCRANTON APIELINKEJE
Bendrovės, prie
Piknikas buvoįpas]<uį da gerą pusvalandį ai- 

linksmas. ‘Pelno dėjo parkas nuo darbininkiškų

Šita milžiniška demonstra- 
parodė, kaip 
darbininkiško

_ cija da kartą
Tie tautiški “repu-: smarkiai kyla

turi didelį norą tik; Judėjim° barometras. Pati gy- 
................ j i venimo tikrenybė atidaro dar- 

įbininkams akis, aktivizuoja

policistai, Į lai, šokiai, prie geros muzikos, gar- j 
♦jdūs užkandžiai bei gėrimai. Prie šo-■ 

kių tikietų bus duodama tikietai iš- j 
laimėjimui $5 pinigais. Važiuokite j 
N. S. 131 iki M. 44 7 mylias už Bost- : 
vick Lake, ant M. 44 pasukite po 

kairei. ’ j
Kviečia visus komisija. I 

188-189 I

HAMTRAMCK, MICH, l
TDA. Kazio Giedrio 72 kp. svar

bus Susirinkimas įvyks Ketvirtadienį, 
11 d. Rugpiučio 7:30 vai. vakare 3014 

čia pravartu suminėti, kad Yeomens svetainėje Draugai ir drau- 
rugpjū- Kės, būtinai dalyvaukite šiame Susi

rinkime nes turime labai svarbių rei
kalųkaip 8 vai. vak., 

Auditorijoje, 25 
Avė., įvyks labai; 
prakalbos. Kalbės;

motutė ir d.1

apkalbėti
Fin. Sekr. K. Beniušiene.

(188-189)

RENGIA LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 12 APSKRITYS

Nedelioj, 28 Rugpjūčio-Aug., 1932VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA. PRASIDĖS 10-tą VAL. RYTE

Kručukai, tingą.. , Būkite visi ir pribūkite 
’i.laiku. Bus ko pasiklausyti ir

NEWARK, N. J.
Masinis susirinkimas, reikalaujantis 
paliuosavimo Tom Mooney ir Scotts
boro jaunuolių, ketverge, rugpj. (Au- 

Amerikon. Į gUSt) 11 d., 8. vai. vakare, Kruegers 
Auditorium, 25 Belmont Ave., New- 
iark, N. J. Pasižymėję garsūs . kal
bėtojai: Senutė motina Mooney ir Ri
chard B. Moore, trūsianti darbinin
kai. Žinpeidaujanti išgirsti teisybes 
žodį, atsilankykite kuo skaitlingiau
siai.

Užkviečia Tarpt* D. A.
(188-189)

- PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA. n

Į Baltimore Bušu
ALDLD. 10 kp. nutarė organizuoti

Rugpjū
čio 9 d. įvyks komisijos susirinkimas, 
995 N. 5th St., 8 vai. vak. Tie, ku
rie norėsite ,važiuoti, būkite ant šio 
susirinkimo. Bus paimtas geriausias

ferencijoj Bostone, tik bai
giantis piknikui, apie 8 vai. V ir keletas mašinų. Ten bus proga ir 
vakare, draugai montelliečiai pasimaudyti jūrėse.
užvežė mane į pikniką, publi-

žą kainą. Yra organizuojama busas

Komisija.

PLYMOUTH, PA.
Plymouth, Pa. kuopos susirin- 
įvyks 10 d. rugpjūčio, pas

ILD.
kimas
draugę A. Zdaniutę, 350 Ljandwood
Ave., 7 vai. vakare.
tinai

Visi nariai bū- 
dalyvaukite šiame susirinkime.

Kp. Sekr. A. Zdaniute.
(188-189)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 10 d., 1932, L.D.P. Kliube, 
89 S. Park St., Elizabeth, N. J.,Pra
džia 8 vai. vakare.

Draugės ir draugai, ypatingai be
darbiai būtinai turite ateiti ant šio 
susirinkimo, nes yra laiškas iš be
darbių fondo, klausimu suteikime pa
skolos bedarbiam del pasimokejimo 
mėnesinių duoklių į LDS.

LDS 33 Kp. Sekr V. K. Sherelis.
(187-188)

Čia Vėliausias Wilkes-Barre Aido Choro Paveikslas,, Kuriam Mokytojauja D. Zdaniute. Apart Aido 
t " ; i Choro Dainuos ir, šio Choro Merginų Oktetas Naujas Dainas

Šis piknikas,turi;būt didžiausias lietuvių darbininkų piknikas Wilkes-Barre apielinkeje.

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

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

BUS GERŲ KALBĖTOJŲ Iš BRO OKLYN, N. Y. IR KITŲ MIESTŲ

Philadelphijos Apielinkeje 4 d. Rugsėjo 1932
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kai daužosi ant gatvi

Puslapis penkta*

DETROIT, MICH.

<

Nežinojimas Ar
J. Gugasgali

Jonyla.

ROCHESTER, N. Y padidėjo' reakeija Kanadoj,- 100,000.iš Naujo- kų,

! Pargrįžę newyrokieciai ex-ka- kalavimais; remti Komparti-1 f • • 1 • ■» • • /»•

BALSAS

WORCESTER, MASS.

HARTFORD, CONN.

Komunistų Partijos, Kalbės duoti darbininkams tik vargą

JUOZAS KAVALIAUSKAS<♦>

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

skal ia

La-

Vaikučių RatelisK.

o šni-

*****

Komunistų; buvęs ne savo vietoj. Reiškia, L Yla, be jokio atlyginimo.

Čia aš taipgi pridursiu ke-

T 
i

) 
i

svetainėje 
159 High

tarauti.' .... ....._________ ----------------- -------------
rėjo sumoksią su keturiais ki- sėtkai tūkstančių dolerių.

p ri
ju

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuotnenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su 0aveikslais) : t :

' lio daktaro Wm. H. Walkerio niame kare, 
būtų atimtas

masėmis 
į Fosterio 

did-

milžinišką masinį mitingą.
vVaterburio, New Haven

^datus rinkimuose. Konferen- i Drg. W. Z. Foster, Kandidatas 
į J. Valstijų prezidentą nuo

BemaršuOjant dar apie tiek 
. J Marša- 

vimas ėmė apie valandą laiko 
iki pasiekėme vietą—Grand 
Circus parką.

Ten Važiuoja visas Aido Choras ir Aido Choro Mergi
nų Sekstetas. Ten dalyvaus Sietyno, Bangos ir Pirmyn 
Chorai;

Skaitlingai Darbininkai Pasiti
ko drg. Fosterį

kuris veidmainingai sakosi 
“stojas už Kom. Partiją”. Bet 
visiems aišku, kad tokiais bū
dais sklokininkai stengiasi tik-

7,000. 
svetai- 
Laike 
buvo

Policija sulaikė

ir badą.
į Pradėjus šųsirinkim', Jau

nų Komunistų Lyga sūdai navo,

kožno mėnesio.
Visi nariai dalyvaukite ir ki

tus atsiveskite.
Kliubo Kor.

tomis dienomis prirašyti . ♦
l

Konferencijoj taipgi 
vavo drg Tauras, darb. 
kyklėlės vedėjas, ir jis 
dėjo pravesti komunistinį su
pratimą delegatams ir J sve- tų miestų darb. rengiasi būti.

daly- kais organizuojasi atvykti į tą 
mo-

prisi-

ciams.
Komunistinių balsavimų liet.

lite- i komisija jau darbuojasi rin- Mvl

w w tfu tra ini w w w tai w wm w

4' Antrad., Rugpjūčio 9^: 1932VIETINES ŽINIOS
Su Walkerio Pasielgs Pagal i ‘ais daktarais prieš miesto iž-, 

Politiniu Išrokavimy dą. Jie monopolizavo sau ąy- 
, dymą sužeistų miestinių dar- 
■ bininkų ; už gydymą <_____ ;

N,ew Yorko majoras Walke- sykių daugiau' pasiskaitę iš j 
ris turi ketvirtadienį važiuoti' miesto iždo, negu buvo verta, 
į Albany pas gubernatorių Fr. Visi tie keturi daktarai ati-| 
Rooseveltą, teisintis iš savo į duodavo dr. Walkeriui pusę; 
milžiniško grafto ir suktybių, pinigų, kuriuos iš miesto gau-j 
Ten jį akis akin kaltins valsti-j davo. Per tą šmugelį majoro I 
jos advokatas S. Seabury, rei-.! brolis daktaras gavo $108,000.' 
kalaudamas išmest Walkerį^iš; ------------ ;-----
majorystės. Kaip gubernato-; EX-KareiVjŲ SugrjŽimaS 11 
ęius su juom padarys? Vieni f ° 7
kapitalistiniai laikraščiai sako,, Policijos biiiurtas 
tai priklausys, ka»p sklandžiai;
"VYalkeris mokės išsisukinėti; 
kiti nurodo, kad gubern., de-; 
mokratų kandidatas* į prez^ i 
tyriausia žiūrės, ar Walkerio 
pavarymas duotų jam daugiau 
ar mažiau balsų rinkimuose. 
Abelnai gub. Roosevelto nuo-! 
sprendis bus paremtas ne antį 
Walkerio prasižengimų, bet 
ant paties Roosevelto politinių j 
išrokavimų.

4kad jinai- gautlj kuo daugiau 
naudingo tuomf neatlikdami? šia įtakos darbininkuose. Mes, 
Atsiminkime, kad vaikučių yra lietuviai darbininkai, turime 
ateitis, žiūrėkime, tad įie ne- veikti ,kad padėjus Komunistų 
būtų tokie, kaip ihes buvome Partijai.
—nieko mūsų tėvai1 neišmoki
no naudingo, kultūringo.

Taipgi ir tie tėvai turi 
žiūrėti savo vaikus, kad 
vaikučiai gerai mokintųsi na
mie ir laiku lankytų pamokas; 
Kitų vaikai ateina, kuomet pa
mokos jau užsibaigę. Drau
gai, kurie mokina pripuolamu 
laiku, negali daryti dvejas pa
mokas.

• 'I

Pamokos atsibūna antradie
niais, 5-tą vai. ir šeštadieniais, 
2-rą vai. p,o; pieL Kas nori 

tingai, šiuo krizio ir bedarbėsHeipti- vaikus mokintis griežti,(

bas. Apart t pavienių kliubo 
’ narių, į šią konferenciją buvo 

j kviečiama įvairios datfbininkiš- 
i kos organizacijos. Priduota 
vardai astuonių atstovų; du 
delegatai nepribuvo.

Konferencijoj dalyvavo ir 
dešimt Baublys, Kompartijos

•kandidatas į Mass, valstijos 
auditorius, kuris savo prakal- 

jbėlėj įspūdingai pabrėžė, kaip 
.. gyvenimo aplinkybės ir val

dančios klasės7 supuvimas ir 
demokratų ir republikonų par
tijų meklerystės jam- atidarė 
akis. Drg. Tauras plačiau pa
aiškino, kiek svarbi yra Ko
munistų Partijos rinkimų kam
panija darbininkų klasei, ypa-

NEW YORK.—Sekmadienio 
: rytą parvyko iš Washington© 
apie 350 ex-kareivių; pusė jų 
vietiniai ,kita<pusė 
sios Anglijos. Su ek-kareiviais 
kelios moterys su kūdikiais; 

i vienas tik 9 mėnesiu amžiaus.

laiku. |
Svarbiausi konferencijos ta

rimai yra šie—pasiekti ,kuo| 
daugiausia lietuvių dafbinin- • 

supažindinti juos su 'Ko- > 
munistų Partijos platforma, | 
kuri surišta su abelnomis dar- j 
bininkų klasės kovomis ir rei-!

Atimt Laisni iš Dr. Walkerio, 
Majoro Brolio

NEW YORK.—Miesto Rei-
kalų Komitetas užveda byląjvius, kurie už Amerikos imp,ė- 

JTkad iš majoro Walkerio bro-1 rializmą galvą dėjo pasauli- 
. O iš svetur atva- 

būtų atimtas “laisnis,”. taip žiuojantiems fašistams, monar- 
kad jisųdaugiau negalėtų dak- chistams, padaužoms sportams 
tarauti? Mat, dr. Walkeris tu- ir kt. pasitikti išleidžiama de-

Įreiviai visj bedarbiai, bena-p’os rinkimų kampaniją finan- 
miai. Jiems policija neleido siniai ir kovoti prieš grupes ar 
net apsistoti švaresniame Bat- j kliubųs, kurie bandys kenkti 
tery Parke. Nemigę, išalkę, šiaĮ mūsų rinkimų kampanijai, 
nuplyšę, be pinigų, be vietos 
kur galėtų galvą priglausti.

Taip New Yorko demokrati
nė valdžia pasitinka ex-karei-

Apie šį masinį mitingą ir 
kapitalistų spauda atsiliepė. 
Bet ji šį kartą jau nemelavo 
tiek daug. Pasakė, kad buvo 
pilna svetainė žmonių. Apie 
Fosterį pasakė7, kad jisai visas 
partijas peikęs, o komunistų— 
gyręs.

dalyvauti prakalbose ir masi
nėse demonstracijose.

„ 1 i - i •

Liepos 31 dieną Clark par* 
Sėkminga Darbininką Prieška-'ke laikė socialistų darbo parti- 

rinė Demonstracija ‘|ja savo mitingą. Čia kalbėjo 
ir proletarų partijos kalbėto
jas. Bet jie nieko daugiau ne
kalbėjo, kaip tik šmeižė ko
munistus.

Po jų kalbėjo Jaunų Komu
nistų Lygos jaunas kalbėtojas. 
Jisai nurodinėjo,, kad tie kal
bėtojai ir jų- partijos yra tik 
darbininkų apgaudinėtojais. 
Kalbėtojas nurodinėjo, kad 
tarpe socialistų ir kapitalistų 
nėra jokio skirtumo darbuose. 
Tik socialistai moka radika- 

i liškiau kalbėti.
Čia jau buvo pilna darbiniu-į 

kų, kaip tik galėjome įeiti įl 
parką. Publikos, darbininkų —

Rugpjūčio 1 dieną darbinin
kų demonstravo apie 
Pradėjome nuo Ferry 
nūs 7 valandą vakare, 
maršavimo gatvekariai 
sulaikyti.

Į “trafiką”

Proletaras.
_____  darbininkų prisidėjo:

Paskutiniu laiku ant tiek buvo susirinkę gal- būt apie 
Parke laikyta pra- 

kadn^’irlaikraščiS'pra<te-i'kalbos ir priimta' keiios rez°- | ' VAKA-CUOS
dama kontroliuoti. Ir ne- iliucij03:.pri!š Ho°7rio adml: A VANTA PAR 
stebėkitčs tuo, nes .vargiai! n,st7cljos teror\kur*'. J,T 

, . .j5 naudojo pries ex-kareivius. '
šio miesto darbininkai labai 

skaitlingai pasitiko draugą W. 
Z. Fosterį, Komunistų Partijos 
kandidatą į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Dar visai anksti 
vakare darbininkai jau traukė 
visomis gatvėmis į prakalbas. 
Be to, reikia pasakyti, kad 
šiom prakalbom buvo paimta 
didžiausia svetainė, Conven
tion Hall, o apie 8 valandą jau 

vų prieš fašistėjaiytį šios šalies ( buvo pilna svetainė. Ir dar- 
im.perializmą. i bininkai dar vis rinkosi.

Kom. Balsuotojų Kliubo su-j Darbininkai italai padarė 
įsirinkimai atsibūna kiekvieną j gana gerą demonstraciją ben- 
! antrą ir paskutinį penktadienį ■ draį maršuodmi į svetainę. Tai

lš Komunistinės Padangės
WORCESTER, MASS.—Lie- tai savo kromelį išgarsinti ir! 

pos 29 d. įvyko lietuvių darbi- tuo pačiu laiku pakirst Parti-J 
ninku konferencija balsavimui jai šaknis tarp lietuvių darbi-! 
už Komunistų Partijos kandi- ninku. * 
uaiuo iniiviiuuvoc. Konferen- Minimas sklokininkas užsi-j 
cijos delegatai susidarė iš ats- puolė ant mokyklėlės vedėjo { 
tovų nuo visų darbininkiškai drg. Tauro, būk šis “atvirkš-f 

■* . Kon- čįai” išaiškinęs Komunistų In-.<-^pažangių organizaęyų. Kon-i<
^ferencijoj buvo ir. cliciol/as ’ternacionalo tezius; sako, jei-;i 
skaičius vasarinės darb. mo- gu jus taip elgsitės, kaip jums Į 
kyklos mokinių. Bet dar žy-j Tauras nurodinėjo, tai nieko 
mbsnė buvo ši konferencija | nelaimėsite, vadinasi, skloką 
savo turiningumu, pasiskirtais i šalin nuvysite. Ir čia tas re- 
atlikti darbais laike šios rinki-! negatas davė sumanymą, kad 

įJ mų kampanijos, pav.: aplan-jir sklokos “susąidė” būtų at
kyri visas iki vienai lietuvių stovaujama šitokiose konfe- 
draugijas, susidedančias dau-| rencijose. (Sulig pirmutinių 
gumoj iš darbininkų,—vis tiek, | tos susaidės raidžių, -vietiniai

■ aę jos būtų dabar kontręliuo- Į lietuviai darbininkai ją vadi- 
jamos tautininkų, ar katalikų j na Lietuvių Durnių Draugija.) 
ar kt., ir raginti išrinkti dele-1 Jo sumanymas buvo vienbal-

Draugai ir draugės! Supa
žindinimas kiekvieno naujo 
darbininko su Komunistų Par
tijos platforma ir gavimas bal
so komunistų kandidatui į 
Jungtinių Valstijų prezidentus 
yra stiprinimas darbininkų ko-

malonu matyti, kuomet drau
gai taip gerai atsiliepia į ko- 

1 munistines prakalbas.
Matant tokią darbininkų mi- 

I nia, tai kiekvienas darbininkas 
! gauna daugiau energijos vei- 
. kimui. O tų darbininkų ' vei
duose matai, jau kokią tai ne
apykantą prieš šia tvarką,- 
prieš kapitalizmą, kuris gali.

j ir smetoni-nėj Lietuvoj dau-< 
giau šnipų ir įvairių provo
katorių, kaip Kanadoje, čia 
tik nesenai iškilo montrea- 
liškiai su lietuviškais parsi
davėliais, čia vėl torontie- 
čiai su savo Krasauckais ir 
Frenzeliais, apie kuriuos 
sukasi visas neišaiškintų 
vardų štabelis. O kur kitų 
tautų smalaviriai?! Suimk 

i visus į viena vietą, sudary- 
•: si gerą gyventojų skaičiaus 
%. Tikrai neatsilikta nuo 
Smetonos ar Mussolinio. Bet 
tiek to su jais, o man rupi 
tas, kiek turi nukentėti dar
bininkai tų niekšų liežuvė
liams maskatuojant. 
Paimkim paprasčiausi daly- 
ką-spaudinius ir tuoj aus 
pamatysime, kad esama ir 
paštuose ir muitinėse gerų 
“cenzorių,” kurie jau ne 
vieno siuntinius nukniaukė.

Paskutiniuoju laiku gau
nu iš muitinės kortelytę, 

į kad mano vardu yra pas 
[juos iŠ*' Soviet#' Sąjungos 
siuntinys, prisiųstas' per

Ulster Park, N. Y.
Demonstravo ir daug lietu- Draugės ir Draugai darbi- 

vių darbininkų—vyrų ir mote-' ninkai: 
rų. Tai labai gerai, kad dau
gelis darbininkų jąu pradeda

Duoda daug žinhį iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo bibdnuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuoiri pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 

i kovai prieš' fašistų valdžią.
menės gyvenimo ir fašistų ' 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
; valo, užsisakyt “Balsą.“ :

i “Balso” kaina Amerikoje:
Metams . . . . . |1.60 
šešiems mėnesiams . . .80

. iP&vienio num; kaina . .05
*****Mi

Mes jau spėjom prisiaugint 
įvairių daržovių ir daug viš
tienos—kiaušinių taipgi turim 

i labai gerą pieną,—sūrius nuo 
į “tėstytos” karvės. Todėl kviė-

■ čjame atvažiuot, kas tik galite 
ant poilsio tyrame ore, maii-

I dytis ir kepintis saule. Ganii- 
į nam ir vegetarioniškus valgius, 
j Kaina $10:00 į savaitę, o vai

kams žemiau 10 metų tik $4 
į savaitę. • v

Į čia važiuodami imkite l£i-
■ va ant 42nd St. anksti ry£ę, 
i Kingstone būsite apie 2-rą «y.
■ po pietų, čia neimkit taxy, bet 
I busą už 10 centų iki West 
, Shore stoties, o čia imkite ' 4
P. M’, ar 7:40 P. M. traukinį 
už 21c ir išlipkite Ulster Park. 
•Eikite 15 minutų į kairę iki 
mūs.

K. Sinkevičiūtė,

o paskiaus benas grajino In- siuntinys, 
ternacionala. Taip pat ir visa j New York. Skubinu ant 
publika padėjo dainuoti Inter- rytojaus jo pasiimti ir eidą- 
nacionalą, darbininkų kovos | mas"sutinku draugą, kurio 
himną, šitas dainavimas ir mi-i jaU keli mėnesiai atgalios, 
nios entuziazmas džiugina fcaįp topįe pat siuntiniai ten 
žmogų, kuomet matai, kad pat muįtinėj ilsisi, Galu 
darbininkai jau kyla ir artina gaje paai§kgja, kad jis bu. 
galą šiam viešpatavimui. VQ įau ie tai

Per Radio Stotį WDRC, 
į Hartford, Conn., Rvgpj.
, d., 7 f Vai. Vakare.

Rugpj. 10 d., 8 vai. vakare, 
kalbės Fosteris masiniame dar- 
binhikų mitinge, 
Foot Guard Hall, 
St., Hartford, Conn.

Visoj apielinkėj 
darbininkai rengiasi
prakalbas. Nusamdyta 
žiausia Hartforde svetainė.'

Lietuviai darbininkai netu
rėtų atsilikti, bet visi dalyvau
ti sykiu su visų tautų darbi-! 
ninkai^. Tame Fosterio mi-| 
tinge dainuos lietuvių darb. 
Laisvės Choras. Iš kitų kolo
nijų darbininkai busais ir tro-jjjroster-is. Jisai perbėgo visą!

i kapitalistinę sistemą ir kapita
lizmo brutališkumą. Jam at- 
sistojus, visi darbininkai pasi- 

Bridgeport, New Britain ii ki- griausmingu delnų plo-
i jimu.

Pakiaus jisai kalbėjo ir apie
; Hooverio darbus, kaip jisai 
j įsakė armijai šaudyti ex-karei- 

jvius ir išvaikyti juos iš miesto.
Nurodė, kad taip visur yra žu
doma darbininkai, kurie kovo-

Paskiaus d. Fosteris lie-

ar kt., ir raginti išrinkti dele-'Jo sumanymas buvo vienbal- 
gatus į komunistinių balsuoto-;šiai atmestas, ir dar priimta 
jų konferencijas; nutarta veik-! trumpa rezoliucija, kuri “pa
ltai kovoti prieš imperialist!- ’ smerkia visus renegatus, ko
mo karo pavojų ir už Sovietų ■ monistinių organizacijų 
Sąjungos ir Chinijos Sovietui dytojus.” 
apgynimą; kaip bedarbiam, 
ta\p dirbantiems organizuotis

’•į Beųhrbių Tarybas; reikalau-
* ti socialės apdraudos visiems 

bedarbiams, kovoti už bonų iš
mokėjimą ex-kareiviams; ko
voti prieš fašizmą ir prieš sklo
ką; skleisti komunistinę
ratūrą, Kom. Partijos laikraš-1 kimų kampanijai, 
čius platinti, ir tt. 

i

Nuo Sūnų ir Dukterų Drau-I 
gijos buvo į konferenciją pa-j WORCESTER, MASS. Po, TORONTO ONT__ALDLD
puolęs ir vienas sklokos vadu- Į mokyklėlės užsidarymui, dau- ’ 1 -
kąs, kaipo delegatas. Maž-| gelis mokinių jaučiasi nesma- 
možiuose, kaip kad parinkime < giai; skundžiasi, kad užvieš- 
po kelis centus ant vietos au-; patavo lyg kokia nepageidau- 
kų delei padengimo šios kon-'jama tuštuma; reiškia pasi- 
ferencijos lėšų, jis neva rė-1 genda mokyklos; tai yra geras 
niė Kom. Partiją. Bet stam- j ženklas.

ibiuose dalykuose jis pasirodė! Antradienį Sūnų ir Dukterų 
kiršintojas prieš Partiją. Tas Į Draugijos susirinkime skloki- 
sklokininkas, išgirdęs, kad lie-pinkas D. Jussius išdavė savo' 
tuviams darbininkams yra [raportą iš komunistinių bal- 
skirta sukelt $5,000 delei rin- suotojų 
kimų kampanijos, pradėjo smarkiai subarė 
prikaišioti, kąd
Partija perdaug norinti pinigų j Tauro vieta buvo BrOoklyne, o 
iš lietuvių darbininkų. Pas-1 ne worcesteriečių Kompartijos! 
kui, kažin sulig kokios arit- Į rinkimų konferencijoj. Na, re- 
metikos, jis pradėjo dauginti zultatas buvo 

.>5,000 per 120,000,000 Jung
inių Valstijų

galą šiam viešpatavimui.
Paskiaus kalbėjo trys kal

bėtojai. Kalbėjo du pirm d. 
Fosterio trumpai. Jų vardus 

j nepastebėjau. Jie gerai nuro
dinėjo darbininkų kovas ir lie
pė organizuotis.

Paskiaus kalbėjo
Jisai perbėgo

rašęs ir 
draugams į J. V. tuo reika- 

’ lu ir, kad pastarieji buvo 
informuoti apie literatūros 
siuntinėjimą. Nežinau- del- 

|ko taip atsitinka ar del ne-
draugas ! žinojimo, ar del apsileidi- 

imo? Jei draugai gyvenanti! 
Jungt. Valstybėse ir Sovie-i 
tų Sąjungoj to dar nežino-j 
jo, tai toliau gal draugai! 
įsitėmys iT taip, . kaip iki j 
šiolei, nebepasikartos, 
bai nesmagu, kuomet mesi 
darom išlaidas vien tik del i 
neturėjimo i n f o r m a c i jų. ■ 
Mus tie nenaudėliai nori! 
palikti be jokios spaudos, 

i kad j jų guštas daugiau dar- 
■ _ . ,. . .... bininkų prigaudžius, bet

162 kuopos pastangomis tapo Pe organizuotis ir veikti po .. " . n ~avvi,q atsiekti
suorganizuotas vaikučių rater Komunistų Partijos vadovybe.'* darbininkai neizoliuoia- 

mokinti Draugas Fosteris pareiškė, I ne.s .clai..nn3Kai ^iZOllUO.ja- 
Ikad šiuose rinkimuose tik Ko-imi ir .ne visuomet ras bū- 
munistu Partija yra darbiniu-- dus ir kelius, kas jiems rei- 
kų reikalų gynėja. W ją dari kalinga atsigabenti, o šni- 
bininkai turi ir balsuoti. Bet P ai iri provokatoriai gaus 
negaila balsuoti, reikia veikti. Špygą.
ir padėti Komunistų Partijai,

li£ Jau pradėta
griežti ant mandalinų ir tuo
jau manome, pradėti mokintis 
kokį veikaliuką lošimui.
syk buvo net 10 vaikučių, bet 
vėliau dviem sumažėjo. Re
guliariai susirinkimus lanko 7. 
Pamokos daromos du kartu 

konferencijos.’ Jis|savaitėje. Juos mokinti apsi- 
kad Tauras drg. L. Kevėžaitė ir drg.

v •tf V • •• • a • •

štai kokis—
smarkiai pasipešėm ir didžiu- 

gyventojų, ir ma balsų atmetėm Jussiaus ra- 
tuo būdu, žinoma, suskaitlia- portą. Tada supykęs jis re- 
vo neapsakomai didelę sumą, zignavo, o jo vieton išrinkome 
kurią būk tai Kom. Partija tu- kitą.
rėtų gauti, jeigu visus taip
“apkrautų”, kaip lietuvius, lėtą savo žodžių apie liepos 29 
Tai yra begėdiška prieš-parti- d. konferenciją, kurią sušaukė 
jinė demagogija to žmogaus, i Komunistų Balsuotojų Kliu-

Tai didelis žingsnis pirmyn 
toje srityje. Tai svarbiausias 
klausimas darbininkams—vai
kučių lavinimas. Iš mažį die
nų pradėjus mokinti juos, ga
ilina išmokinti bile ko. O dar
bininkams būtinas reikalas tu
rėti savo muzikantus, gerus lo
šėjus—artistus, kurie loštų, 
bei griežtų ant parengimų.

Torontiečiai tėvai turi susi
rūpinti' sąvo vaikučių lavini
mu. Ar geriau, kad jūsų vai-

KELIONĖ I ABI PUSI $1.00
TuoįaUs užsiregistruokite “L.” ofise aybą per Aidą 

horo narius, kurie norite busas Važiuoti Į pikniką, 
tsibus ąteinančioj nedėlioj, P. Vaičjętnip gražiam dar

že, Cranford, N. J. Bušai išeis IT valandą ryte, nuo 
“Laisvės” svetainės.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania if NeW Jer

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

143D South 2nd Street 
ČHTLADEE PUTA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 6116 
Keystone—Main 1417
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A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų' gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sužalęs, gausi 
žilumos |'va-i i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą bar 
liąms, teatrams, re- 
stuvčms, sporto pa- 
rengitnaips ir ti t;, 
tik 8 blokai nuo 
Btaen Island Fer
ryv •’ . i LuTvinas

Lutrin’s Hali yra 
plačiai žinoma nė 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau- 

. čiams virš 80 nietlj.
Taip pat lalsniuotąs 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių bix- 
nlų. Mūsų patarna
vimas prielankas.

61 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
i i Tel. Trini t y 1-1726

■tf Ml  ..........  i Iih r ii ■

SERGANČIŲ VYftŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Ateinąs Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, žarnų ir Mešlažarnes, tain pat 

1 1 Plaučių, ir Plaųčinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligbs Vyrų ir Moterų, yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokejlmb patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

VeRui Patarimai ir Ištyrimai

! 21 NS neEAST i6th st. n. y.
i Kąądfen — 10 A. M, iki 8 P. M. . _ .*

rtedeliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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VIETINES ŽINIOS
Socialistai Atėmė iš Negro Augšty Valdininku Algos ir 
Kandidatūrą j N. Y. Valstijos Algų Kapojimas 
Leitenantus Gubernatorius Žemesniesiems

vų Kalno kapinėse. Laidotu
vių apeigas prižiūrėjo grabo- 

,'rius Matthew P. Ballas (Bie- 
| liauskas.)

Šaudo Amalgameitus Streikierius, Bet 
Jie Pasiryžę Vis Smarkesnei! Kovon

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

NEW YORK. — Socialistų 
partija savo suvažiavime Uti- 
coj buvo 
Frank H. 
kandidatą 
tenantus 
paskui apsimislijo, kad tai bū
tų įžeidimas baltiesiems bur
žujams statyti negrą kandida
tą į tokią vietą; todėl vietoj jo 
dabar socialistų partijos ko
mitetas stato į leitenantus gu
bernatorius vieną baltąjį; o 
negras Crosswaithe gali sau 
kandidatuot į kongresmanus 
nuo Harlemo, kuris yra dau
giausiai negrų apgyventas.

Bet kam dar nežinoma, kad 
socialistai yra baltieji šovinis
tai ?

nominavus negrą 
Crosswaithe, kaipo 
į šios valstijos lei- 

gubernatorius. Bet

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

4
Parsiduoda farma 39 akrų žemės, 
kambarių stuba ir kiti budinkai;

gaunanti po j dalina mašinerija, nėra jokio didelio 
stako; didelis sodas, didelė upė palei 
patfarmą. Arti gelžkelio stoties it 
prie State Highway, ’50 mailių nuo 
New Yorko. Savininką galite matyti 
kasdien tarp 6 p. m. iki 10 vai. va
karais, Apt. 18, 535 E. 6th St., New 
York City. Rašykite angliškai arba 
rusiškai, nes savininkas rusas.

(184-189)

NEW YORK.—Columbijos 
Universiteto prezidentas N. 
M. Butler jau ne kartą krūp
čiojo, kad valdininkų neteisin
gumas erzina “žmones” prieš 
kapitalistinį surėdymą abelnai. 
Dabar Butler pareiškė, kad 
visi valdininkai,
$15,000 ar daugiau per me
tus, turi nusimušt 20 procentų 
algos. Tūtai jie turi padaryt 
pirmiau/ negu numuš. vieno 
mėnesio algą kitiems žemiau 
apmokamiems miesto tarnau
tojams ir darbininkams, kaipi 
kad reikalauja majoras Wal- 
keris.

Butler yra aršiausias darbi
ninkų priešas, kuris stengiasi 
šiokiais tokiais “pataisymais” 
lopyti kapitalizmą, bijodamas, 
kad šią tvarką nenušluotų ky

bantis revoliucinis darbininkų 
i judėjimas.

mano, Howardo, W. P. Gold
man© ir kitose.

Pernai per panašų “stapi
čių” hillmaniškiai Amalgamei- 
tų Unijos viršininkai žadėjo 
pakelt siuvėjams uždarbius 1.0 
procentų, bet paskui jie leido 
bosams nukapoti algas dau
giau, negu kiek žadėjo pakelt. 
Be to, apkrovė narius didžiu
liais nepaprastais mokesčiais, 
kuriais būk reikėję padengti 
stapičiaus lėšas.

Įvairiuose dabartinių strei- 
kierių susirinkimuose eiliniai 

’Q ! nariai reikalauja, kad kovos 
vadovybė būtų pervesta į pa- Vincento De Rosa automobiliui 
čių darbininkų rankas. Hill-1 j medį, tapo užmušta jo mo- 
maniškai vadai tokiems visiš-;įerįs įr dviejų metų duktė.

va-
na-

yra

NEW YORK.—Streikuojan- Bet tie patys agentai tik de- 
tU Amalgameitai siuvėjai šeš- sėtkas dienų atgal pravedė al- 
tadienį prie 5th Avė ir Mer-įgų nukirtimus šapose J. Fried- 
cer St. sustabdė trokus, kuriais 
buvo vežama materijos iš New 
Yorko, idant kitur skebai siūtų 
iš jų darbužius. Fabrikantai 
ir kontraktoriai pašaukė poli
ciją. Policijantai ne tik buo- 

• žėmis daužė streikierius, bet 
iŠ revolverių šaudė, sužeis-

dami Isidorą Landesmaną, 
dą kairiojo sparno eilinių 
rių komiteto,

Hillmanas su savo šaika
priešingas darbin. kovingu
mui. Jis nei streiko neskel
bė, o tik darbo “sustabdymą.” 
Hillmano mašinos tikslas yra| 
laike to sustabdymo slapta su- 
siderėtsu darbdaviais, taip kad 
jie paskui galėtų dar labiau 
algas kapoti ir didesnę pasku
bą įvesti. Juk ir dabar, pa
skelbus tą “stapičių,” svar
biausia, ką Hilliri'anas daro,'
tai organizuoja ’ kontraktorių ' 
sąjungą ir 
organizaciją.
linių narių komitetas yra pasi
ryžęs, išvystyti “stapičių” į tik
rą darbininkų streiką už sąly
gų pagerinimą.

Hillmano agentai Monat, 
Jackson ir kiti skelbiasi, kad 
jie “pradėsią” derybas su bo
sais už “darbininkų” reikalus.

Motina ir Duktė Žuvo 
Automobilio Nelaimėj

Staten Islande, atsimušus

PARSIDUODA valgykla, labai gero
je biznio vietoje, prie freitauzių ir 

fabrikų, biznis išdir’otas per 12 me
tų. Parduodu todėl, kad turiu du 
bizniu. Kuri vieta iš tų dviejų pa
tiks ,tą parduosiu, kaina gana priei
nama. 145 Thames St., Brooklyn, N. 
Y. Antras biznis, 2809 West 17th St., 
Coney Island.

MOT. LAUKUS, Fotografas
Jr \ 214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y 
s jį Tel. Evergreen 6-4614
& jJ Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

(185-190)

kai neduoda balso, arba už- 
I daro mitingą, idant J 
amalgameitai negalėtų — 
reikšti.

Eilinių narių komitetas iš- 
■ i jdo atsigausima, ragindamas ir stiprina fabrikantų I . ,

Bet kair sis ei ’V1SUS darbininkus Amalgamei
tus pasmarkinti kovingumą, ir 
kiekviename susirinkime, kiek
vienoj pikieto linijoj ragint ir 
reikalaut, kad patys darbinin
kai išsirinktų savo komitetą 
vedimui derybų su darbdaviais 
delei sąlygų užbaigimui strei
ko.

uka'7šli ' Bjauriausiais Būdais Nori
[į 1881- J

Nukapoti Darbininkų Algas

Kriaučiukas.

Kom. Partijos Rinkimų 
Kampanijos Finansavimo 
Reikalai

Turėkite Delegatus Bendroj 
Bedarbių ir Dirbančiųjų 
Konferencijoj Rugpj. 15 d.

Visos darbininkiškos organi- 
ir zacijos turi išrinkti atstovus į 

sekmadienis yra paskirta tam, bendrą visų tautų, darbininkų 
kad parinkt daugiau aukų rei;ir bedarbių konferenciją. Ta 
kalams kampanijos už Komu
nistų Partijos kandidatus šiuo
se rinkimuose. Kiekviena dar
bininkiška lietuvių organizaci
ja ir kiekvienas jos narys pri
valo tomis dienomis pasidar
buoti, renkant aukas su tam 
tikromis dėžutėmis.

šios savaites šeštadienis

Spaustuvių darbininkai nu
balsavo didele didžiuma balsų 
prieš kapojimą algų ir rengia
si streikuoti, jei bosai bandys 
kapoti algas prieš jų nubalsa- 
vima. Reakciniai viršininkai 
Typographical Union paleisda
mi algų kapojimo klausimą 
balsuoti manė, kad jiems pasi
seks priversti didžiumą narių 
balsuoti už algų kapojimą, bet 
skaudžiai apsiriko.

Dabar jie prisispyrę bando 
unijos narius įtikinti, kad bal
savimas buvęs nelegališkas, 
nes sykiu balsuota ir už pen
kių dienų savaitės klausimą. 
Tačiaus,' nariai pasirepgę at
mušti viršininkų išdavikiškus 
planus suvedžiojimui darbinin
kų ir kovoti už išlaikymą al
gų skalės. ' ■

LDSA. 1-mos Kuopos Narėms
Šį ketvirtadienį, rugpjūčio 

11 d. įvyks mūs kuopos susi
rinkimas. Kviečiame visas na
res sueiti 6:30. Pasiskirsčiu- 
sios poromis eisim į stubas pa
kviesti drauges jau pasižadė
jusias įstoti į mūs kuopą ir 
jieškoti naujų narių. Taip pat 
reikės prisirengti prie d. Ka- 
rosienės išleistuvių, nes jinai 
greit išvažiuos. Bus kitų svar
bių reikalų. Susirinkimas pra
sidės 8 vai. vakare.

K p. Org'. O. Višniauskiene.

PARSIDUODA restauracija kartu ir 
lengvų gėrimų biznis, tarpe didelių 
dirbtuvių, kur svieto pilna visuomet, 
5 kambarių apt. gyvenimui. Parda
vimo priežastis, savininkas įvažiuo
ja į Lietuvą. Del informacijų, kreip
kitės sekamu antrašu:

MORGAN AVE RESTAURANT, 
191 Morgan Avė., kampas Stagg St., 
Brooklyn, N. Y.

(184-189)

PARSIDUODA
Parsiduoda kostumėrsko kriaučiaus 

biznis, vietoje, tirštai lietuviais ap
gyventoje, 
gyvenimų, 
biznį, todėl 
kainą.

J. K. 51

Galima daryti gerą pra- 
Savininkas eina į kitą 
parduoda už labai žemą

Hudson Ave. Brooklyn,

(183-188)
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TEL. STAGG 
2*5043

INC

j konferencija įvyks ateinantį 
pirmadienį, rugpjūčio 15 d. 
vakare,

i svetainėj, 66 E. 4th St>, NewJ j(UOpOS Susirinkimas i Yorke. Ją saukia N. Y. Be-j r ,

Manhattan Lyceum j Tarpt. Darb. Apsigynimo 17

MIRTYS — LAIDOTUVĖS
Alice Smith, 1

Meserole . St., mirė 
3 d. Kingston Ave. 
palaidota rugpjūčio

metų, 141 
rugpjūčio 
ligoninėj ;
6 d., Aly-

Didžiojo New Yorko Darb. 
Organizacijų Sąryšis turi Rin
kimų Kampanijos Komitetą; o 
šis komitetas dabar yra ypač 
atsidėjęs paremt finansiniai 
Kom.. Partijos rinkimų vajų ir 
sukelt tam reikalui $200, kai
po savo užduotį. Sąryšio Kam
panijos Komitetas, todėl, krei
piasi j visas darb. organizaci
jas sulig išgalės paaukoti delei 
finansavimo Kom. Partijos rin
kimų darbo.

darbių centralinis komitetas. , 
Konferencijos tikslas—plačiau 
išjudinti ir suorganizuoti kovą 
už šelpimą visų bedarbių kaš
tais kapitalistų ir valdžios, tai- 
po pa-L. prisirengti prie naujo 
alkanųjų maršavimo. Tas mar- 
šavimas prasidės rugsėjo (Sep
tember) 10 d.

Rinkdami delegatus į mini
mą konferenciją, draugijos ir 
kuopos minėkite, kad paskui 
tie delegatai turės darbuotis 
organizacijose, 
jų narius ir kitus darbininkus 
kovai už bedarbių reikalus.

REIKALAVIMAI
■ < ‘ ■ - I

REIKALINGAS jaunas vyras į part; j 
nerius prie užlaikymo gazolino sto- . 

ties. Vieta gera ir tinkama bizniui. ■ 
Partneris turi mokėti anglų kalbą Į 
ir pinigų turėt apie $1,500. Partneris j 
yra reikalingas todėl, kad turėdamas • 
1 stotį, noriu dar ir antrą jrengt, tad 
ir yra reikalinga parama. Kreipki- ' 
tės pas: Vincas Padžiunas, 354 High
land Ave., Keamy, N. J.

(188-194)
i

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA t •

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 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Brooklyn, 
“Laisvės”

56

ir

ir Medi-

Tarptautinio Darbin inkų 
Apsigynimo 17-tos kuopos su
sirinkimas bus rugpjūčio 10 d., 
trečiadienį, 8 vai. vakare, SKAITYKIT IR PLATIN- 
“Laisvės” svetainėje, kampas 
Ten Eyck ir Lorimer Sts.

Draugai ir draugės, darbi- 
jninkai ir darbininkės, kaip na- 
I riai, taip ir nenariai, sueikite 
‘į šį susirinkimą. Aš nematau 
• reikalo visados jums aiškinti' 

j“ | svarbą Tarptautinio Darbinin- 
/Tobiiiz“uod“ami!'<UApSigynimO; “a™“’ ka<1

KIT “LAISVĘ”

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

ofise

Stato Naujus Mūrinius
nius Namus, Puikiausios 

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

Aukas siųskite išpirkdami I Apdegintas per Sursų 
money orderius iždininko var
du J. Seeger, o pasiųskite se
kretorei T. Vasi^oniutei, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Kom. Ižd. J. Seeger.

; tatai jau gana gerai supran
tate, kokius darbus ši organi
zacija atlieka, liuosuodama

i politinius kalinius, gindama 
į ateivius nuo deportavimo ir t.t. i 
, Todėl nariai visuomet priva-' 
j lo lankytis jos susirinkimuose.

BROOKLYN.—En. Mantu- 0 lturie darbininkai dar ne- 
so’ui beinant Booth gatve, eks- Paklauso, turėtų atėiti ir pri-

Dujų Eksploziją
BROOKLYN.—En.

Nušautas Girtuoklis 
Policmanas

plodavo gazai iš “sursų;” už
sidegė jo drabužiai ir pats taip 
apsvilo, kad turėjo būt nuvež
tas į ligoninę.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ (STAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban-

■ kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios Bo
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 884t

VAKACIJOS VIETA

QUEENS.—Rado negyvą, su 
kulka galvoj policmaną Jose- 
phą Glynn. Jis per keturis 
paskutinius mėnesius buvo du 
kartu suspenduotas už girtybę. 
Nežinia, ar jis pats nusišovė, 
ar buvo kito nušautas, šalia 
jo rasta numestas revolveris.

Didelis Gaisras Parke
su-NEW YORK.—Iš vaikų 

sikurtos ugnies kilo didelis 
gaisras Starlight Parke, prie 
Bronxo Coliseum, kur yra įvy
kę daug komunistinių paren
gimų. Daugelis parko įrengi
mų sudegė.

Penkios Saužudystės.
BROOKLYN. — Gazu nu-! r i , * j

sinuodijo August Schwager cįjos. 
kambariuose savo mylimosios j 
Betty Spectoraitės, todėl, kad 
nesulaukė jos pareinant, kaip 
kad jis sako paliktam raštelyj.

Gazu nusižudė Laura See- 
mienė, nusiminus del vyro mir
ties. Tuo pat būdu atėmė sau 
gyvybę 65 amžiaus ligotas 
našlys H. Weider.

Bronxe nusižudė G. Guter- 
son,; desperacijon įpuolęs del 
nepagydomos ligos. Nušoko 
nuo stogo. Dr. Nelson Smith, 
74 metų amžiaus, taipgi nu
šokdamas nuo stogo, užsimušė, 
praradęs viltį išsigydyti prasi
dėjusį paralyžių.

sirašyti. Dirbantiems įstojimo 
; mokestis 25 centai ir mėnesi
nių duoklių po 20 centų; o be
darbiai temoka 5 centus įsto
jimo ir po 2 centus per mėne- 

jsį. ’Taigi; kožnas• darbininkas 
I ir darbininkė galėtų ir turėtų 
I priklausyti prie šios organiza-

Organizatorius.

Tyčia Sudeginęs Žmogų 
Nenaudėlis Fabrikantas

fa-NEW YORK.—šliafrokų 
brikantas Fred Severino šešta
dienį užsivadino pas save če- 
verykų taisytoją Carminę Sca- 
ppettį. Greit po to ištiko na
me eksplozija,'kur ir sudegė 
šiaučius. Severino kaltinamas, 
kad jis šiaučių tyčia .taip sude
gino; padegdamas kambariuo
se gazoliną; <, t , ' ,

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami į 

maūųynes, skaniai užsikąsti ir, pa- 
sirandąvoti kambarį. Patarnavi
mas geriausias ir teisingiausias.

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

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 
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirfikinimais

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS-DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų SALIU, ir iš čia 
PASIUNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEZ'Tl ( LIGONINĘ IR- 
PARVEŽTI. TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GR.AZIĄ. VIETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. '

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.,

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ' IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau flmiaa Ir chroniikaa vyrų ir 

moterq ligai kraujo ir odos. 
Padarau iityrim* kraujo ir ilapuaaa. 

DR. MEER
W. 44th St., Room 181 

New York, N. Y. 
Valandai Priiaaimoi

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietį) nuo I 
iki 9 vai. vakari 

Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 1 pe pletrj 
Telefonas Lack wanna 4-2180

186

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas F ff]
Garankščiuotos kraū- ųAm

jagyslės, niežinti ek- MR
žyma, kojų skauduliai r/lkD
ir skausmingi kojų su- \JįD
tinimai, paeinanti nuo j
gyslų įdegimo, yra gy- KfU

domi be operacijų ~ y ill
DR. O.

JONAS STOKES
Fotografas

Siuorrd pranežu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
®po numeriu 

53 2 Marion SU 
kartip. Bread- 
way, Chauncey 
Street stoti® 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 Į SAVAITĘ
Šviežiausias farmų maistas, I 

sezono uogos visokių rūšių ir 
daržovės už tą pačią augščiau 
nurodytą kainą.
' Važiuokite Hudson upe Day 
Line'Boat iki Catskill, N. Y. i 
Atvažiavę ,telefonuokite: Cats
kill 890-F-4.

PUIKIOS MAUDYNĖS 
‘ . ir

LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu: . •'

AGATHĄ BLOZNELIS
R. F. D. 2 Catskill, N. Y.

Telefonas i Stagg 2-1186

DR. A. PETRIKĄ
PETRICX

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS) \

Nuo t vai. lyte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir iventadieniais 

tik susitarus.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

MEYER
208 West 54th St.

New York City
2 iki 6, Sercdomis ir
11 iki 1, 2 iki 6,

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

. 231 Bedford Avenue

' BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) 

/

402

“LAISVĘ.”

Metropolitrn Avenue
(Arti Marcy Aveųue) 

BROOKLYN, N. Y.

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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