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KRISLAI
Juodas Troškimas.
Ne Jūsų Jis Buvo

Didvyris.
Jis žuvo Kovotoju.
“Kas žuvo Kovoje, Tie

Didvyriai”.
Rašo Komunistas.

Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

H

Tas nelaimingas Grigaitis sa
vo “Naujienose” (rugpj. 5) vėl 
rnenševikiškai kliedą apie So
vietų Sąjungą ir bolševizmą. O 
tose jo nesąmonėse, kaip yla iš 
maišo, matosi išlindę bjaurūs, 
juodi troškimai.

Grigaitis sakos esąs už pripa
žinimą Sovietų Sąjungos. Ne 
todėl, žinoma, kad Sovietų Są
junga yra darbininkų tėvynė.

Metalo Darbininkų 
Konvencija Pitisburghe

PITTSBURGH, Pa.' 
Rugpjūčio 13 , 14, ir 15 
čia šaukiama Pirmoji Naci-

.___ i

dd.

RUGPJŪČIO 14 D. DIDELE IŠKILMĖ
PARĖMIMUI DARBININK. SPAUDOS

Hooverio Agentas Meluoja 
apie Užtikrinimą Taikos

Bet todėl, girdi, kad pripažini- onalė Metalo Darbininkų
Industrinės Lygos konvenci-mas per Ameriką “pagreitintų 

bolševizmo galą Rusijoje.” Bol- ja. Laukiama daug delega- 
ševizmas esąs paremtas “karo tų nuo plieno darbininkų, 
stoviu.” Todėl “bolševizmui yra Šioj konvencijoj, 
pavojingas ne karas, bet tai- bus suorganizuota metalo 
ka.” < ------ . .

Tai kalba visų parazitų, 
fašistų, visų imperialistų, 
riečia Grigaitis visus paskuti
nius penkiolika metų. Kuomet 
dar nė viena šalis nebuvo pri
pažinus Sovietų Sąjungos, šitas 
žmogus pranašavo bolševizmui 
galą s^ pirmų kelių valstybiij 
pripažinimu. Bet šiandien visos 
didžiosios valstybės, išskyrus 
Ameriką, Sovietų Sąjungą jau 
pripažino. Bet bolševizmas, vi
si mato, ne tik nesusilaukė to 
Grigaičio galo, bet dar labai su
stiprėjo.

manoma

visų

Budeliai ir budelių talkinin
kai sveikina savo auką! Tai 
nuoga tiesa. Štai kruvinoji 
Hooverio valdžia nužudė d. Vin
cą Jušką ir paskui, pavogus jo 
lavoną, palaidojo su visomis mi- 
litariškomis iškilmėmis, kaipo 
didvyrį.

Kitas “stebūklas.” Skaitant 
tautininkų “Sandaroje” ir neno
riu pats savo akimė tikėti, štai 
ką “S.” gieda:

“Vincas Juška mirė ir jau pa
laidotas. Bet jis užgrabin1 ne* 
nusinešė nieko, kerštuolio var
dą, o kovotojo už laisvę—didvy
rio vardą ir neabejojama, kad 
laisvos šalies—Amerikos istori
ja Vinco dygius įvertins ir. pa
smerks tuos, kurie be laiko lais
vės kovotoją nuvarė į kapus.”

O d. Jušką “Sandara” skel
bia didvyriu, žinoma, ne todėl, 
kad jis ištikrųjų kovojo už lais
vę, bet todėl, kad jis buvoJietu-* 
vis. Juk taip pat valdžios nu
žudytų kovotojų už laisvę Chi-

darbininkų nacionalė unija. 
Tai bus nauja revoliucinė 
unija.

EXTRA!

NEW YORK, Rugpj. 8 d. 
—Čia kalbėjo Hooverio ag
entas valstijos sekretorius 
ponas Stimson. Jis sakė, 
kad Briand-Kellogg paktas 
pakankamai užtikrina pa
saulyje taiką ir užtenka mo
ralių spėkų nuraminimui su
sipešusių valstybių. Bet ne
paisant to pakto, šiandien 
Japonija veda karą Chini- 
joj. Taigi, pats gyvenimas 
pastato Stimsoną melagiaus 
ir apgaudinėtojo rolėje.

VOKIETIJOJ GREIT BUS ĮVESTA MIR
TIES BAUSME PRIEŠ DARBININKUS

Lawrence, Mass. — Rug
pjūčio 8 d. čia turėjo kalbė
ti draugas W. Z. Fosteris, 
Komunistų Partijos kandi
datas į Jungt. Valstijų pre
zidentus. Susirinkimas buvo 
šaukiamas atvirame ore. 
Bet kaip greitai d. Fosteris 
pasirodė ant platformos ir i 
pradėjo kalbėti, policija už-1 
puolė susirinkimą ir suareš
tavo d.Fosterj. Taip pat su
areštuotas Bernard Palat- 
nick. ,Drg. Fosteris kaltina
mas “trukdyme trafiko” ir 
“gadinime ramybės.”

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
II Apskritys rengia pikniką darbininkiškos spaudos nau
dai, būtent “Laisvei,,’ Daily Workeriui” ir “Vilniai”. Tai 
bus parengimas Brooklyno ir New Jersey valstijos’mies
tų ir visos plačios apielinkes. Piknikas, kaip jau garsin
ta, bus Cranforde, N. J., gražioj vietoj, ateinantį sekma
dienį, rugpjūčio 14 d. . s

Šiame piknike kalbės draugas Mizara ir puiki kalbėtoja 
draugė Grecht. O programos išpildyme dalyvaus net 
keturi chorai: Sietyno Choras iš Newark, Bangos Cho
ras iš Elizabeth, 9ido Choras iš Brooklyno ir Choras Pir
myn iš Great Neck.

Iš Brooklyno ruošiamasi važiuoti didžiuliu busti.. To
dėl Brooklyno lietuviai kviečiami tuojaus užsiregistruo-Į 
ti “Laisvės” ofise. Padarykite tą be atidėliojimo.

ši darbininkiškos spaudos naudai iškilmė turėtų būt 
padaryta tikrai didele. Rėmimas mūsų spaudos yra svar
bi problema ir didele užduotis, čia klausimas ne tik fi
nansinis. Moralis mūsų dienraščių stiprinimas, yra taip 
svarbu. Gerai pavykęs piknikas duoda mūsų spaudai: Gauphjienė su dviem dukte- 
dvejopą paramą — finansinę ir moralę. Todėl ypatin- Į rimis ir dabar nebegali su- 
gai Brooklyno, Newarko, Elizabetho ir kitų kolonijų mu- j grįžti atgal į Bostoną, kur 
sų spaudos skaitytojai ir rėmėjai privalo ne tik patys |jos i§gyVeno 20 metų. Mat, 
sįame piknike dalyvauti, bet agituoti uz dalyvavimą kuo-1 jog nebuvo priėmę Ameri- 
placiausias mases šiaip darbininkų. Tegul dalyvaus tuk- bQg pilietybės 
stantinės minios! Tegul šitas ALDL II Apskričio paren- _____
girnas nebus mažesnis, koks buvo metinis “Laisvės” pik
nikas Brooklyne!

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pembroke, Ont., Kanada. 

—Čionai atsilankė R. J. Mc-

BERLYN. — Rugpjūčio 8! lerio fašistų partijos šulai 
d. Vokietijos kabinetas laikė 
specialį posėdį ir nutarė 
tuojaus išleisti specialį įsta
tymą, baudžiantį mirties 
bausme politinius prasikal
tėlius, pas kuriuos bus ras
ta ginklų. Tai bus kruvinas 
įstatymas prieš revoliuci
nius darbininkus. Juk pati 
valdžia legalizavo fašistų 
ginkluotą organizaciją. Ta 
pati valdžia" atvirai sako, 
kad neužilgo kruyinos Hit-

bus priimti į kabinetą. Tai
gi aišku, kad šita mirties 
bausmė įvedama tiktai 
prieš komunistus ir prieš vi
sus revoliucinius kovotojus.!

O reikia suprasti, kad ši- ~ ’ 
to kruvino įstatymo reika
lauja socialdemokratai tąip 
pat, tai yra, socialdemokra- t 
tų spauda jau senai šaukia, 
kad valdžia griebtųsi dikta 
toriškų priemonių prieš “su 
kilėlius.”
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Draugas Curbs Williams Krito Kaipo 
Auka Fordo ir Detroito Valdžios Teroro

y a 
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cagoje, Detroite, Clevelande ir ir k Vargiai svietas yia 
Kentucky valstijoje “Sandara” matęs tokį kigiviną jstaty- 
nėra skelbus didvyriais. Ji ty
čiojos iš jų ir iš jų skelbiamų 
komunizmo idėjų.

BERLIN.—Kabinetas jau 
pasirašė specialį kruviną 
įstatymą. Dabar tik Hin- 
denburgąs pasirašys ir įsta
tymas Įeis gialion. šis išim
tinas įstatymas įveda mir
ties bausmę už politinį pra
sižengimą. Taip pat mirčia 
bus baudžiamas kiekvienas, 
pas ką tik bus; rasta gink
las, jeigu tuo sykiu minioj 
bus užmuštas žmogus. Mir
ties bausmė įvedama tiems, 
kurie bus rasti kalti politi
nių riaušių kėlime, “išdavys
tėje”, padegime, eksplozijoj

Atidengtas Moralis Supuvimas Kareivių, 
Kurie Buvo Užgrobę Ruhro Kraštą

Vokietijos valdžia paskel
bė žinias apie tai, kiek ang
lų, amerikonų, francūzų ir 
belgų kariuomenės paliko 
nelegalių vaikų Ruhro kra
šte, kurį laikė okupavę tų 
šalių imperialistai. Daviniai 
yra tokie:

“Iš viso nuo okupantų ka
rių gimė nelegaliu būdu (ne
priėmus moterystės) 3841 
vaikas. Pagal jų tėvų tau
tybę vaikai taip skirstomi:

amerikiečių 1852, anglų 988, 
prancūzų 757 ir belgų 199. 
Be to, 15 vaikų tėvai esą ne
grai ir kitoki juodveidžiai 
iš svetimšal. legijono), o li- 
kurių 20—neišaiškinti. Pa
sirodo, kad iš visų mažiau
siai vaikų paliko francūzai, 
nors jų buvo daugiausia ka
riuomenės (net 80,000). 
“Meiliausi” pasirodė ameri
kiečiai: jų buvo vos 5,000 
vyrų, bet ir tie patys paliko 
beveik 2,000 vaikų...”

Shanghai. — Čia vieš
patauja didžiausi kaiščiai. 
Rugp. 8 d. buvo pasiekę 108 
laipsnių. Laike inspekcijos 
nuo saulės krito ir mirė še
ši kareiviai vienam garni
zone.

White Plains, N. Y.
Rugp. 8 d. čia prigužėjo 
koks šimtas biblistų ir pra
dėjo pinigus iš žmonių gat
vėse kaulyti. Miestelio bur
žuazija pamanė, kad ji pati 
gali tuos pinigus pasiimti, 
vietoj atėjūnams atiduoti, 
tuo būdu biblistus suarešta-

Specialė telegrama iš Det
roito mums praneša:

“Pereitą sekmadienį ligo
ninėj mirė draugas Curtis 
Williams, juodveidis darbi
ninkas. Jise mirė nuo gazų, 
kuriuos įgavo į plaučius pe
reito kovo 7 d. laike alkanų
jų maršavimo į Fordo dirb
tuvę. ’Nuo to laiko jis gu
lėjo ligoninėje.

“Drg. Williams buvo 37 
metų amžiaus. Gimė Ken
tucky valstijoj. Detroite iš
gyveno 20 metų ir dirbo

’ 'i ' < * f i 1 A .

įvairiose automobilių dirb
tuvėse, o daugiausia Fordo 
dirbtuvėje. Buvo eks-kar; 
eivis. Buvo du sykiu areš
tuotas už revoliucinį veiki
mą. Jo lavonas pašarvo
tas Ferry svetainėj, i Bus 
palaidotas šį šeštadienį.”

s?
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Mes raginame Detroito 
lietuvius darbininkus masi- , 
niai dalyvauti drg. William- 
so laidotuvėse. Atiduokite 
paskutinį patarnavimą žu
vusiam ko vo to j ųi! .

IŠ UETUVOS SVARBI ŽINIA APIE 
KOMUNIZMĄ CHINIJOJ

Panemunė. — čionai krū
muose rastas pasikoręs kar
eivis Jonas Gurąs.; Palik-

vo ir per naktį išlaikė kalė- laiške sako, kad pasi-
jime.

“Sandaros” garbinin^as žuvu
sio kovotojo Juškos yra bjauri 
veidmainystė. Kas gi jį nužu
dė? Republikonai ir demokra
tai. Gi “Sandara” visuomet rė
pia republikonus ir demokratus. 
Tie patys sandariečiai šaipėsi ir 
tyčiojosi iš veteranų maršavimo 
į Washington^. Jie buvo*ir pa
siliko talkininkais demokratiš
kų—republikoniškų budelių. Su
šilę palaiko kruviną kapitalis
tinę valdžią, bet neturi sarma
tos sveikinti ir garbinti per tą 
valdžią nužudytą mūsų kovoto
ją.

ma.
HAMBURG. Rugpj. 9 d. 

1,500 policistų 50 trokų da
rė kratas tarpe komunistų. 
Užgrobtos visos komunisti
nės įstaigos ir komunistų 
vadų gyvenamos vietos. 
Suareštuota 60 draugų.

Toliau Tęsia Apgaudi
nėjimą Ex-Kareiviu

New Yorko Biržoj Eina 
Didelis Sumišimas

GAISRAS N. Y. SUBVĖJ

Drg. V, Juška priklausė prie 
revoliucinės Eks-Kareiviy Dar
bininkų Lygos. Kartu su kitais 
revoliuciniais veteranais jis 
maršavo Washingtonan. Tenai, 
pasak d. Gardnerio/ buvo pir
mosiose kovos eilėse, 
prieš 
Waters. Jis netgi pradėjo at
viram ore susirinkimuose sakyti 
prakalbas. Jis, kaip pasirodo, 
buvo visai pakrypęs prie komu
nistų. Jis mokinosi, kairėjo ir 
revoliucionizavosi kovos lauke, 
karo fronte.

Drg. Juška, tuo būdu, buvo 
priešas ne tify Hooverio val
džios ir visos buržuazijos, bet 
ir jos palaikytojų, karp “Sanda
ra” ir sandariečiai.

Nutilo apgavikas Waters, 
tai išlindo kitas tūlas Car
ter, kuris tęsia bjaurų ap
gaudinėjimą eks-kareivių. 
Carter gavo 15,000 akrų že
mės nuo tūlo kapitalisto 
naudojimui už dyką ir ten 
ketina siųsti eks-karęivius ir 
gyventi kempėje. Bet ta že
mė randasi net,Meksike. Va
dinasi, reakciniai apgavikai 
ir valdžios agentai bando

Jis ėjo I kuodaugiausia nerimstančių 
apgaviką komandierių (veteranų išbovyti į kitą ša

lį, idant jie čia, Amerikoje, 
negalėtų protestuoti ir kovo; 
ti prieš kruviną kapitalistų 
valdžią., . ,

ŽUVO DU ŽMONĖS
BUENOS AIRES.-t-Tor- 

rientes provincijoj siautė 
baisios audros rugpj. 8 d. 
Du žmonės užmušta ir apie 
20 sunkiai sužeista.

NEW YORK. — Rugpjū
čio 8 d. biržoje parduota 
5,462,000 šėrų—tai didžiau
sias skaičius nuo 1930 me
tų. Buržuazinė spauda 
krikštu ja, jog tas reiškia 
sugrįžimą gerovės laikų. 
Bet tai bus tik dirbtinas 
valdžios ir bankierių bandy
mas spekuliacijos pagelba 
pataisyti kazyres, bet 
giai kas iš to išeis.

$100,000 APGAVIMUI

varn

( Tyrinėji;GENEVA.
mas konflikto tarpe Japoni
jos ir Chinijos Tautų Lygai 
lėšuosiąs $100,000.. Darbas 
būsiąs baigtas rugsėjo mė
nesį. O tas tyrinėjimas tu
ri tik vieną tikslą: apgauti 
pasaulį ir nuplauti Japoni
jos plėšikų kruvinus žygius 
prieš Chinijos liaudį.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Rugpjūčio 25 d. bedarbių ta
ryba rengia masinį alkanų 
maršavimą į ųiiesto sveti
nę. Tikslas bus užprotes
tuoti prieš valdžios užpuoli
mą ant bedarbių komiteto 
rugpjūčio 5 d. ir reikalauti 
iš valdžios greitos pašalpos 
bedarbiams. i !'■ < ’

NEW YORK. — 10-tą va- 
landą dieną antradienį 'kilo 
gaisras I.R.T. požeminiame 
gelžkelyje ties Lafayette ir 
Walker Sts. Gaisro prie
žastis, kaip aiškina kompa
nijos inžinieriai, tai kad kas 
ten perkirtęs didelę elekt
ros vielą. U >

Dūmais i prisipildė > subvė 
nuo1 City Hali iki 14-tai gat
vei. Šimtai! važiuotojų tu
rėjo išbūt po pusę valandos 
ir daugiau sustojusiuose 
traukiniuose, t r o š k inamį 
tirštų dūmų; Desėtkai žmo
nių, besiverždami laukan 
iš tamsių tunelių, tapo su
žeisti. i Gaisras nebuvo už
gesintas iki pavakario.

Panašūs nuotikiai pasku-1 
tiniais laikais vis dažniau 
kartojasi subvėse, ■ iš prįe- 
žasties sumažinimo darbi
ninkų, paskubos darbo ir 
abelno neprižiūrėjimo.

Brooklyn, N. Y.—Ameri
kos Legiono Skyrius 55 pri
ėmė prbtesto; rezoliuciją 
prieš naudojimą kariuome
nės Washingtone prieš eks- 

: kareivius.
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London. — Anglijos be
darbių armija per liepos mė
nesį paaugo ant 64,439. Gi 
palyginus su pereitais me
tais, šiemet bedarbių skai
čius didesnis ant 98,432.

Rytdienos “Laisvėje” pa
duosime ilgą New Yorko 
“Timeso” korespon dento 
pranešimą apie komunizmo 
bangų kilimą Chinijoje. Vi
sus mūsų dienraščio skaity
tojus raginame būtinai per
skaityti šią svarbią tarptau
tinę žinią.

•k '

Jlammonton, N. J.—Poli
cija suareštavo motiną, at
ėmė iš jos keturis kūdikius 
ir atidavė į “prieglaudos” 
namus už tai, kad visa šei
myna per ištisą savaitę bu
vo “maitinama” agurkais. 
Pasirodo, kad visi vaikaį iš-' 
badėję ir liguisti. Tas reiš
kia, kad šeimyna senai ba
davo.

Harbjn, Mandžurija. — 
Visas miestas užlietas van
deniu. Gatvėse plauko la
vonai žmonių ir gyvulių. 
Tūkstančiai benamių. Bijo- 
nja pakilimo choleros bei ki
tų baisių ligų. „

i Kova prieš Deportavimą 
Ateiviu Darbininkų

PITTSBURGH, Pa. 
Pereitą sekmadienį čia 
vo laikoma ateivių gynimo 
konferencija. Dalyvavo 67 
delegatai nuo 51 organizaci
jos. Konferencija iškėlė 
obalsį, kad reakcionierius 
darbo departmento sekreto
rius Doak turi būt prašalin
tas, kaip didžiausias ateivių 
priešas. * ,

bu-

karia todėl, kad “nemato 
(tikslo gyvenime.”

Šiauliai. — Smetonos ka- 
muojamoj Lietuvoje žmonių 
saužudystės n e s u 1 aikomai 
auga. Ve čia Šiauliuose pa
sikorė Vladas Jačius, 21 me
tų amžiaus vaikinas.

Kaunas.—Spauda skelbia,
kad Lietuvon neužilgo pri- rugpj. 8 d. naktį sapnuodh- 
bus Sovietų Sąjungos komi- mas atsikėlė, priėjo prie 
sija supirkimui gana daug 
Lietuvos arklių.

Kaunas.—Liepos 18 d. su
streikavo Kuktos spaustu
vės darbininkai prieš neiš-

1 mokėjimą algų.
Kaunas. — Stačiai katas

trofiškoj padėtyje atsidūrė 
Lietuvos kiaušinių prekyba. 
Biznierių .pramonės rūmai 
išleido memorandumą tuo 
reikalu, kuriame randame 
sekamų įdomių davinių:

“Šimet kiaušinių produk
cija per pirmuosius 5 mėne
sius parodė visiškai nelauk
tą sumažėjimą, būtent: šie
met buvo eksportuota tik 11 
milionų štukų kiaušinių, kai i 
tuo tarpu pereitais metais jų 
skaičius siekė net 23 milio- 
nus. u O vertės atžvilgi, 
šiemet kiaušinių eksportas 
sudaro tik ketvirtą dalį per
nykščio kiaušinių eksporto.”

PANAMA. —' Prie ran- 
dauninkų streiko čia prisi
dėjo ir laikraščiai pardavi
nėtojai vaikai. Jie naikina 
laikraščius, kuriuose tik tal
pinami straipsniai prieš 
randauninkų streiką.

■

SAPNUODAMAS ŽUVO
NEW BRUNSWICK. N.

J.—Jaunuolis Teachen, ku
ris puikiai mokėjo plaukti, J

lango ir pasitaisęs taip; jog 
tartum jis būtų puolęs į van
denį pasinerti, leidosi per 
langą. Persiskėlė galvą ir 
paskui ligoninėj mirė.

2,000 BENAMIŲ
PONTA DELGADA, Azo

res. — čionai kelios dienos 
atgal įvyko žemės drebėji
mas ir sunaikino daug na
mų. Apie du tūkstančiai 
žmonių paversta benamiais.

Drg. Tosteris Kalbės 
per Radio Hartforde

HARTFORD , Conn. — 
Šiandien, rugpjūčio 10 d., 
Komunistų Partijos kandi
datas į prezidentus draugas 
Fosteris kalbės 7:00 vai. va
kare per radio WDRC. Pa
skui kalbės Foot Guard Hall 
svetainėj, 159 High St. Ne 
tik • Hartfordo, bet visos 
apielinkės lietuviai darbinin
kai ir darbininkės kviečiami 
dalyvauti šiame masiniam 
Komunistų Partijos rinkimų 
kampanijos susirinkime.
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mininko. Labai svarbus šį kar-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

4

Suir Lenkijos atstovų.

ga-
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Kadangi Kanados lietuvių kovingieji darbininkai per 
spaudą ir laiškais pasisako už išleidimą savo laikraščio 
Kanadoje ir pasižada remti jį visais galimais būdais, tai 
“Darbininkų žodžio” redakcija darome sekamą atsišauki
mą:

Kurių kolonijų draugai pasiryžę prisidėti aukomis, pra
šomi kaip galima greičiau prisiųsti, nes prie laikraščio 
spausdinimo reikalingi daiktai yra jau užsakyti ir bus 
galima tuoj juos gauti. Tuos reikmenis gaVus, bus ga
lima pradėti ir tvarkyti, kad pirmas “Darbininkų žo
džio” numeris išeitų apie pirmą Rugsėjo (September) 
ar keliomis dienomis vėliau.

Turint tą mintyj, mes taipgi prašome visus Kanados 
liAuvius revoliucinius darbininkus pradėti jau rašinėti 
straipsnius ir korespondencijas. Mes manome, kad re
voliuciniams darbininkams nėra reikalo aiškinti, ką ra
šyti. Jeigu jie žino, kaip kovoti su kapitalizmu, tai taip
gi gerai žino, ką rašyti darbininkiškam laikraščiui.

• Kartais rąndasi tokių nedrąsių darbininkų, kurie, ne
žinodami teisingai rašto ar' kalbos taisyklių, niekad ir ne
rašo. Mes kviečiame visus rašyti bile tik gali raides pa
rašyti./ Mes, kiek galėsime, ištaisysime. Be to, juk dar
bininkiškam laikraščiui ne taip svarbu visos tos uodegai
tės bei kabliukai.

Kadangi labai daug reikšmės laikraščiui priduoda ir 
’gera revoliucinė dailioji literatūra, tai mes kreipiame vi

sų gabesnių darbininkų atydą į tai ir kviečiame suorga-j 
.nizuotr Proletarinių Rašytojų Ratelius, kur galima, i 
duoti ^Darbininkų žodžiui” gerų kovingų eilėraščių, apy-1 
sakaičių ir vaizdelių. Toronte jau yra vienas ratelis iri 
neblogai veikia, bet labai lengvai Kanadoje galima suor-! 
ganizupti dar bent tris tokius ratelius ir “subytyti” S. I 
V. menininkus-rašyto jus.

“Darbininkų žodžio” Redakcija kviečia rašinėti ir kitų 
kraštų darbininkus. Ypatingai “Darbininkų Žodis” pa-i 
geidauja Sovietų Sąjungoj.draugų, raštų itižinių iš socia
listinės kūrybos. Taipgi igėro^ ikritikos įvairiais klausi- 
'W^is,knes ten draugai žymiai“ aūgščiau stovi revoliucinia- 

I me išsilavinime.
“D, Ž.” išsyk išeis mėnesinis. Prenumeratos kaina

Jei ne žvėriški - fchržūati- 
jos ranka, tau Jleabejojam, 
kad kad d. Vincas Juška bū
tų likęs narsiu kovotoju ir 
nariu J. V. Komunistų Par
tijos. Išnaudotojai, mato
mai, tai nujautė ir todėl pa
siskubino jį nužudyti.

“Vilnis” talpina sutartį, 
padarytą tarpe Ex-Service
men’s League atstovų ir 
Vinco Juškos brolio Kazio, 
del Vinco kūno palaidojimo. 

|Jis buvo sutikta palaidoti 
Chicagoje. Ex-Servicemen’s 
League apsiėmė padengti 
visas išlaidas, surištas su 
laidojimu. Bet, sako “Vil
nis,” ( ; . j , , . ,

Po pasirašymui šios sutar
ties su Workers Eix-Service- 
men’s Leūgue į velionio Vinco 
Juškos brolio namus atvyko 
kongresmanas A. J. Sabath su 
lietuviu šerifu Sakavičium, de
mokratų įrankiu ir grasino ve-1 
lionio broliui ir jo buvusiai j

i T, ■ i i j uit j i„. .j , J L I

‘Pabutęs kiek laiko, jis su
grįžo Kaunan ir, pasak “Ry
to,”

. . .nors grįžęs neturėjo darbo, 
bet Kaune gyveno pirmos rū
šies viešbučiuose. Paskutiniu 
laiku iš Kęstučio viešbučio per
sikėlė į c'entralinį viešbutį, kur 
buvo suimtas su visu vekselių 
klastojimo “fabriku.”

Išeidamas iš Kęstučio vieš
bučio, kuriame jis išgyveno 3 
mėn., jo šeimininkei liko sko
lingas didelę sumą pinigų. Jai 
padengti taip pat buvo išda
vęs suklastuotūs vekselius.

Pas jo brolį policija taip pat 
rado kompromituojančio^ me
džiagos, tačiau jo dar neareš-

Blaltųjų Banditų Kongresas 
šefuojamas Rymo i 

Popiežiaus
VARŠAVA, liepos 18 d. Ne

spėjo dar pasibaigti “sakalų” 
suvažiavimas, kuriame rusų 
baltieji emigrantai lošė labai 
žymią rolę, štai čechoslovakijoj I 
šaukiamas baltagvardiečių kon-Į 
gresas. Šį kartą katalikų baž
nyčios galvos—Rymo popiežiaus 
globojamas.

Vatikano šaukiamo Cechoslo- 
vakijoje, Veligrddo mieste lie
pos 13 d. oficialus tikslas,' kaip 

Uiustrowanny Kurjer

? ’ 1 .timus;reikalus/! Jis sako, kĮad 
i baltagvardiečiai noriai įstoja ir 
j sudarė neva gelžkelio sargybos 

kavimo, jeigu bus dar kiek nors1 būrį, kadangi generolas Kozmi- 
manoma reikalingu tęsti išmo-įnas, pulkininkas Mudrininas 
kėjimus Anglijai arba Ameri- j paskelbė, kad tai rusų armijos 
kai, aiba abejoms. , i formavimo pradžia ir jie bus 

•--------------------------- tos armijos kadrai.
Belgijos Angliakasių Strei- T°kki būdu ir pats baltagvarr 

diečių laikraštis “Poslednije No- J
vosti” patvirtina, kad genero- 

d J las Kozminas, kurio gaujai pa
čiupo apiplėšti komersantą Hof
maną, yra organizatorius bal
tosiom antisovietines armijos 
Tolimuose Rytuose, Kokia gi 
jąponų rolė,visoj šioj istorijoj? 
—korespondentas klausia ir at
sako:” Be jokios abejonės or
ganizavimas būrio, formaliai 
priklausančio Mančžon-go neat
sitiko, be palaiminimo Japonijos

kas.—Judėjimas Apėmė 
Naujus Rajonus

PARYŽIUS.—Liepos 12 
TASS praneša:

Nežiūrint taikomų vyriausy
bės priemonių, .streikas plečia
si Dandro, Senos ir šeldos ba- 
seiniuose. Reikšdamas .strei
kuojantiems savo solidarumą—

Į 'yra per- šinndie sustreikavo Lježo ąng-Į 
j žiūrėjimas katalikų ir pravos- Į Rajonas.

> |avų į bažnyčių' santikių.’ Bet j 
’ apie tikrus kongreso tikslus sa-

tavo. Tuo tarpu vedamas stro-į praneša “musuuwan
* pus tardymas ir jo piktadary*; Codzieny” liepos 9 d 

bių aiškinimas. , ' t ,-r-—----- -------- t ....... ,
i. . . /Javų į bažnyčių’ santikių.1 Bet i Sulig Havaso pranešimų^ su^

Tai tokis .yra tas .fašistu'apie, tikrus kongreso tikslus sa-'streikavo visos o,elws baseino
“gabus ir didelės vąlios ąrpp-• ko šis faktas, kad kongresas! kabyklos ir ąkmenlaužos “Lia- —Mandžurijos žemes nei
gus!” . . įšaukiamas popiežiaus komisijos humJer. Centralinio rajono * i—‘

i “Pro Rusija” (“Už Rusiją”), tramvajaus darbininkai pasisa- |tą pačių baltagvardiečių’faktų 
jw *! vadovaujančios “kryžiaus karo

žmonai, kad jeigu jie nesulau- ‘KltaS BufŽliazillis Rašytojas ! kampanija-prieš SSSR.
' " •• parveš lavoną |A • o • * c • ' -

~ >ūsias “didelis Apie Sovietų Sąjungąžys sutarties ir ] 
į Chicagą, tai būsiąs _____
kraujo praliejimas.”

Sekmadienį, liepos 31 d., 4 
vai. po pietų, Kazį Jušką, Vin
co Juškos brolį ir jo žmoną 
Sabath nusivežė į savo raštinę 
pasirašyti sutikimą laidoti Wa
shingtone.

Pasažieriui davė veltui ke
lionės lėšas į Washington, D.C.

Tuo pačiu laiku, kuomet 
kongresmanas Sabath kalbėjo
si Juškos stuboj, prie stubos 
stovėjo 6 atsiųsti nuo W. Wa- j

Vienas geras draugas pri
siuntė glėbį laikraščių — 
(CThe Border Cities Star” 
dienraščio lapų Wicndsor, 
Ont., kuriuose telpa 
straipsniai minėto dienraš
čio korespondento Frede- 
ricko Griffino apie Sovietų 
Sąjungą. Šis asmuo randa
si Sovietų Sąjungoj. Kaipo 
korespondentas, jis ten va
žinėja po didžiuosius indust- 

i i rinius ir kultūrinius darbi
ninkų šalies centrus, studi-!

. I terš vyrai ir atsisakė apleisti i 5 • 1! pirma, negu brolis ir velionio j #
! buvusioji žmona nesutiko vykti juodamas gyvenimą, 

į Washingtona.

Tai šitaip elgiasi išnaudo-
tojų klasė! Bjauresnio žy- , •• 11 j t m 1YcX4«gio, berods, nerastum! Te
roru, spaudimu, persekioji-

’ kė už streiko paskelbimą. Strei- atidengimas. 
' ko rajonuose padėtis labai įtem-

Kongresė dalyvauja besiran-L^i Speciališ Paryžiaus Suar 
dą nuolatinėje pas popiežių tar- j Korespondentas duoda sekantį 
nyboje kunigaikščiai Valkons-; vaizdą apie padėtį šarleruai: 
kis, Artenijevas, Abrikosovas ir j “Vakar per visą naktį tęsė sto-j 
kiti įžymūs baltagvardiečiai? tai- į vėti kc.valerija ir sapiorų dalys. [ 
pogi didelis skaičius baltųjų ge-! Visose kryžkelėse kareiviai ir j 
nerolų. i žandarai stovi su užmautais i

______ ______ durtuvais. Ties kareivine sto
vi šarvuočiai pilnam pasiren- 

Europiečių Skolininkų gimė. Virš miesto skraido or- 
Frontas Prieš Suv. Ame- laiviai ir tėmija streikininkų 

susiėjimus. Praeiviems už
drausta gatvėse sustotu Taipo 
uždrausta dviračiais važinėti.;

• j Važinėt? automobiliais rajone 
reikalingas leidimas.

Sąjūdis tarp streikuojančių1 
neaptilsta. Sulig kai kurių - ži-! 
nių, apie 5,000 angliakasių iš • 
Šerlerno žada vėl eiti statyti rei- j 
kalavimus.
taip pažymi: “Bendrai jaučia
ma, kad virš miesto kabo pa- 
voj us. ”

rikos Valstijas
Slapta 5 Valstybiiį Sutartis
NEW YORKAS, liepos 13 d.

(TASS).—““New York Herald 
I Tribune” paskelbė pilną slap- 
' tos sutarties tekstą, kuris buvo 
pasirašytas liepos 9 d. tarp An- 

rašiniuose gi i jos, Francijos, Italijos, Bel-

F. Martinkiutei, Bellevue,, 
: Pa.—Ačiū už prisiuntimą iš- 
j karpos, bet mes ja nepasinau- 
dosim. Straipsnio dvasia per- 

. dėm buržuazinė, priešdarbi- 
ninkiška. Aišku, kitko ir ne
galima tikėtis iš Hearsto spau
dos ir jos bendradarbių. 
Ta pati spauda vienoj špaitoj 

į neva apgailestauja Jušką, o 
i kitoj—garbina tuos, kurie

T>. j , v. !Juška nužudė arba užsiundė Korespondentas si-L . J .zuditojus. Juška yra auka 
kapitalistinės sistemos. Ra
šant apie jį, jo nužudymą,,

11 sis
temą, paginant kitus vetera
nus ir bedarbius ir dirbant » l i I * , »

čius darbininkus* .organizuotis 
ir kovoti, .prieš' ją. To : Miss • 
Robinson nepadarė, nes tuo
met jos straipsnis nebūtų ra
dęs buržuaziniuose laikraš
čiuose vietos.

Tūluose savo 
rašytojas stebisi ta pažanga; gijoj 
kurią daro SSSR darbiniu-j tartis garsina:

Tiesa, kaipo buržuazi- “Lozanos sutartis gaus 
rašytojas, išvadas jis lųtiną galią tiktai ratifikavus 

ją skolinusiomis ;valstybėmis, 
kaip, tas yrą sutarties numaty
ta.
f -Ratifikacija jięturės galios, 
kol nebus atsiketa patenkinan
čio susitarimo tarp jų ir pačių 
jų skolintojų.

i Valstybes-skolintojos t u-r ė s 
1 progą savo parlamentuose api- 
j budinti padėtį, bet sutartyje su 
Vokietija nereikia daryti nuro
dymų į sekančią sutartį.

Jei sutartis apie skolas bus 
patenkinamai atsiekta, tai sulig 
šio valstybės skolintojos ratifi
kuos sutartį su Vokietija ir ji 
įeis galion.

Bet jeigu manoma sutartis 
apie skolas nebus atsiekta, tai 
sutartis su Vokietija liks nera
tifikuota ir įvyks nauja padė
tis ir užinteresuotos valstybės 
tarsis apie tai, kas toliau veik
ti.

Tokiam atsitikime juridiška 
padėtis bus, tokia, kaip prieš 
Hooverio planą. Vokiečių val
džiai apie šitą sutartį bus pra
nešta.

LONDONAS, liepos 13 d. 
TASS praneša:

Paryžiaus k o n s e r v a t orių 
laikraščio “Morning Post” ko
respondentas praneša, kad de
rybų rezultate, kurios buvo tarp 

.langių atstovo Paryžiuje ir Her- 
pibto, šis gavo anglų valdžios 
.prižadą nemokėti eilinių skolos 
jhąšų Amerikos gruodžio 15 d. 
■hesusitarus pirm to su Franci- 

i . . ‘
Toliau korespondentas i’ašo: 

Tas 'turi didžiausią Veikšmę, 
kadangi minėtų mokesnių įne
šimas, privestų prie to, kaip

nis
dažnai padaro savotiškas, o

atsisakyt nuo sutarties. Pri
vertė todėl, kad žinojo, jei
•Vinco Juškos' Kū^ąp:^būtų į<0 su ameiakieciu, George 

.. ----- ------------- -------  -------buvęs pai gabentas Chicago j, McDowell, kuris ten jau de
bus vieniems metams 60 centu, pusei metu 30 centu, at- J, ° . ”Utų dalyva- vįnįį meįaį ^irba kaipo spe-

" ------- - i, gali užsisakyti '

Pradėję darbą, eikime prie jo sutvarkymo, Pasmerkę žudytojus!

skiro numerio kaina 5 centai. Kas nori
iš anksto.

Draugai!
kad nepasirodytame, jog mes tik kalbame, bet darbo 
dirbti nemokame. Daugumas mūsų priešų juokiasi, kad jf Dideles 
mes negalėsime jokio laikraščio išleisti, bet mes paro- v .. »
dykim Rems, kad mes išleisime jį ir mokėsime sutvarky- VallOS ZlHOgUS * • i i • • • i • • t

leidžia vieną kitą aprašymą.
Nuvykęs į Rostovą, susiti-

ti. Skubinkime, kad pirmas numeris greitai pasirodytų, r - - - - —
nes daugelis darbininkų jau nekantrauja, negali sulauk- pįPalu organas “RytaL
ti. O jis labai greitai gali pasirodyti, jei tik visi greitai dovanojo aferistą, sukčių «iam ^r.

t griebsimos darbo.
“Darbininkų žodžio” Redakciją,

Šitokiu titulu Kauno 
:S”

kle- 
ap-

" cialistas žemės ūkyj, teikda-; 
~c mas patarimus Kupranuga-i 

rio (valstybinis ūkis) darbi-! 
ninkams.

McDowell pasakė kores
pondentui, kad jis, ” McDo
well, dar nėra komunistų 
Partijos nariu, bet žada bū
ti—jau kandidatas. Kuomet 

Griffin primine

Lednui.—Dėkui už pundą 
laikraščių. Peržiurėjom ir kai- 
kuriais iš jų pasinaudojom. 
Daryti vertimus arba ilgas ci
tatas nematom reikalo, šian
dien kiekvienas žino, kad tei
singesni buržuaziniai rašyto
jai, rašydami apie Sovietų Są-

Marčiulionį — tautininkų-! ver$tiną darbą Sovietų 
a v. vi i • i i • ' Rfniincrm ■Lai MnTlnAxmll -nn_-i a m ~ (fašistų sulą, kuris nelabai

157 Gore A ale Avė., Toronto, Ont., Canada serlai tapo suimtas Kaune

r Daugiau Žinių apie 
I Vincą Jušką
: Chicagos darbininkų dien-: 
į rastis “Vilnis” ■ išleido spe- • 
tcialę savo laidą (rugp. 6 d.), 
į pašvęstą nužudytojo Wash- 
| ingtone veterano Vinco Juš- 
|kos biografijai ir bendrai; 
|veteratių kovų istorijai nu-j 
i šviesti' Tame numeryj tel- 
|pa d. Y. interviu su vie- i 
I nu veteranų, d. Gardner, ku-1 
I ris nešfena'i sugrįžo iš Wash- 
l ingtoho, ir kuris gurėjo arti- 
Įmą pažintį su velionu Juš

, Užklaustas drg. Gardner, ką 
r. galėtų papasakot apie d. Vin
gi co Juškos praeitį ir jo buvimą 
fi Washihgtone davė maž daug 

’ sekamį atsakymą: “Drg. V.
Juška būdamas Chicagoje bu-

■ vo Workers Ex-Servicerhen
League nariu. Washingtone 

j jany'neteko ilgai būt, bet ir 
f per tą trumpą jo buvimo lai-
■ ką spjįjo atsižymėti kaipo vei

klus, Energingas ir kovingas
: .draifgas. Mes tikėjomės dauą 

ko iš Juškos, jei nebūtą 
i pakirtusi kruvinoji Hooverio 
: pchcijBE ktrtka gyvybę. Per 
. visą Juškos buvimą Washing-

tone gyveno sykiu su mumis, 
taip vadinamoje raudonųjų 
kempėje. Drg. Juška aktyviai 
dalyvavo įvairiose komisijose. 
Buvo kbmisijbs nariu del pa- 
rūpinirpo maisto, kuri turėjo 
rūpintis palaikymu gyvybės 
kovojančių veteranų, tai svar-

už padirbinėjimą netikrų 
vekselių ir kitų žulikysčių. 
Veikiausiai, fašistai nebūtų 
dėję pastangų tą žuliką su
imti, bet, pasak fašistų, 
Marčiulionis apgavo visą ei
lę “žymių žmonių?’

Kas gi tas, anot “Ryto,” 
gabūs ir didelės valios žmo
gus, žulikas Marčiulionis? 
Tai tas pats žulikas, kuris, 
prieš kelis metus, podraug 
su tūlu Banaičiu, buvo atvy- . .. -w . . • ' ' ■ *4 .

stebėti”—sakė d. Gardner 
“kad mes kovodami už išmo
kėjimą mums priklausomų bo- 
,iių, neapsirubežiaVom Vien kO-' 
va už' bonus. Mes taipgi ve
dom kovą ir už bedarbiams ap- 
draudą, kad bedarbiams būtų 
mokama alga valdžios ir tur
čių lėšomis., Drg. Juška buvo 
ir bedarbių apdraūdos reikala
vimo komisijos nariu ir ne 
karta lankėsi įvairiose val
džios įstaigose, šiuose reika-

kaipo atstovas Lietuvos .fa
šistų studentų-; organizacijos 
“Neo-Lituanijds.” ■•> Tai? tas 
pats, kuris, remiamas Lietu
vių fašistų; ir- jų pritarėjų 
Amerikoje, kauHjo aukas, 
sakė prakalbas, gyrė Lietu
vos išnaudotojus. » Jis. čia, 
prižulikavo daug pinigų, ku
rių, aišku, nemaža dalis pa
siliko jo kišenių j.

Kuomet tiedu’pasiuntiniai
luose begaitestingai maskuoda-į praustė Amerikos lietuvių 
vo Washingtono valdžią ir 
įvairius viršininkus už marini
mą badu milionų bedarbių šei
mynų.

“Drg. Juška jau buvo pra
dėjęs kalbėti taip vadinamuo
se “open air” mitinguose ant 
gatvių kampų. Jis begailes- 
tingai maskuodavo Walter Wa
ters kaip Hooverio agentą, ku
ris veikia tarpe veteranų, kad 
kaip nors sųdemoralizuot ir 
pakrikdyt jų vedamą kovą.”

darbininkų, esamų klerikalų 
ir fašistų įtakoj, kįęenius^ 
tai mus spauda, “Laisvė,” 
“Vilnis” ir kt. laikraščiai 
prieš juos kovojo; juos ata
kavo, už ką, žinoma, priešų 
spauda nesigailėjo mums vi
sokių epitetų.

Nugrįžęs į Lietuvą, Mar
čiulionis tuojau papildė ka
žin kokią aferą, del kurios 
jis turėjo nešdintis užsienin''.

Sąjungoj, tai McDowell nu
sišypsojo ir pareiškė: l

žmonės Sovietų Sąjungoj tu
ri daugiau progų, negu bent 
kur kitur pasaulyj. Darbinin
kas čiJr turi 500 nuošimčių 
daugiau laisvės ir 1,000 nuoš. 
daugiau saugumo,' negu bile 
kurioj šalyj ant žemės kamuo-< 
lio. Aš dirbau, kaipo papras- 
tas darbininkas Kanadoj ir 
Jungtinėse Valstijose. Kuo
met atvykau čion, dirbau kai
po paprastas dailydė. Tikru
moj, gyvenimo sąlygos čia 500 
nuoš. laisvesnės, ,.negu kitose 
šalyse.. , A^ galiu | mesti 
darbą bile kada noriu ir eiti 
kitur.' ;

. U.-'. j-L
Kuomet Mr. Griffin už

klausė McDowell! ar. tąįįp&tį 
gali darytiįir kitrSSSR dar
bininkai, tai jis atsakė:.

Kiekvienas asmuo, gali taip 
daryti, išskiriantį komunistą, 
kuris yra po disciplina. Jis 
privalo atsiklaupti partijos 
pirm, negu jis bandys pakeisti 

'savo darbą. Tas įpįitš nu kom- 
' jaunuoliais.... J ,

' ‘r ' ■ 

Tai geras atsakymas 
tiem, kurie skelbia, buk So
vietų Sąjungoj ’yra versti
nas darbas. ■; >
. Draugas, prisiuntęs mums 
minėtus laikraščiįis, pastebi, 
kad mes įdėtum juo daugiau 
ištraukų į “Laisvę,kad tuo: 
būdu atmušus , JĮrūseikos- 
Butkaus ir KOi i šmeižtus 
prieš Sovietų Sąjungą, ku-

Vakar dirbtino šilko .gamyk- 
ilon Ninove atvyko1 iš Borinažo 
s t re i k u ojantieji darbininkai. 
Veltui žandarai bandė iminią iš* 
sklaidytu Iš Briuselio ir kitų 
miestų pasiųsta į streikuojau
čius rajonus 3 pėstininkų pul
kai, 2 raitelių pulkai ir vienas 
šaulių-dviratininkų pulkas. Ke- 
ne, netoli Šarlenus, streikuojan
tieji darbininkai pastatė bari
kadas ant kelio netoli pervažia
vimo per gelžkelį. Policija are
štavo apie 200 žmonių. Briusel- 
lo-Paryžiaus gelžkelio linijoje 
rasta atsukti bėgiai. Sulig “Hu- 
manite” pranešimu, angliakasių
streikas iššaukė smarkų sąjūdį jungą objektyviai, negali ne- 
Belgijos-Francijos parubežy.Va- rašyti prielankiai. Tik koki 
kar Omone (Francijos miestas suskiai, melagiai, gyvendami 
Belgijos pasieny) kalbėjo mi-Į Rygoj, Helsingforsę, Varša- 
tingo komunistų atstovas drg.’voj, arba Buchareste terlioja 
Devez ir drg. Bont. Jie mobi-• nesąmones. Bet komunistinė 
lizavo francūzų metalistų de- j spauda nematp reikalo imti iŠ 
mesį Belgijos įvykiams. Dar-i buržuazinių laikraščių apie 
bininkai pasiuntė streikuojan-|SSSR plačių citatų. Geriau 
tiems angliakasiams brolišką I cituoti “Pravdą” arba “Izves- 
sveikinimą. Įtiją” ar kitus SSSR laikraš-

Audimo pramonės centruose:;čius, kurie viską aprašo daug 
Aluene, Bostone ir Luone įvy- išsemiančiau, objektyvingiau. 
ko tekstilės darbininkų mitin- Beje, J. V. buržuazinė spau
gai, kuriuose revoliucinių prof- da * taipgi tūri reporterių 
sąjungų atstovai aiškino Belgi-įSSSR, Kurie dažnai jai rašo.

Baltųjų Bandų Organizavi
mas Mandžtirijojė

1 PARYŽIUS.—Liepos 15 d. 
su šeimyniniais nesųsitarimais

Apdegė Tarnaitė Gelbėdama 
Turčiaus Kūdiki

Anglija buvo pasiėmus pozici-1 tarp kadetų-miliukoviečių, baltų 
ją, kad. Franci jai prisieitų iš-1 banditų, laikraštis “Po.slednije 
pildyti .savo pasižadėjimus su-i Nbvosti ” deda labąi žingeidų 

prisipažinimą apie baltųjų for
mavimą Tolimuose Rytuose. 
Straipsnyje “Rusų sargybinis 
būrys” saugoti vieną Baipino- 
Mukdeno gelžkelio dalį aprašo, 
kad .tas būrys apgyvendintas 
Gaubancų stdtįr, pavojingia'u- 

ir neramiausiam rajone.

lig Kajo-čerčilio sutarties. Jo
kią Prancūzų valdžia negali ti
kėtis Lozanos sutarties ratifi-

riūos jie pradėjo skelbti sa
vo organe. Tai tuščia vil
tis. Prūseika ir kiti rane- 
gatai sąmoningai ir tiksliai, Japonų spauda girianti rusų he. 
tuos melus 'Skleidžia, pava- foizmą. narsluną ir gabumus.

Korespondentas , “Poslednije

*11 ; LAKEGEORGE, N. Y.— 
Čia užsidegė turčiaus vasar
namis. i Visi išbėgo, tik tur
čiaus Mantell 6 metų vaikas 
pasiliko ant porčiaus. Vai
ko giminės, ponai Blockai, 
pas kuriuos jis viešėjo, pa
spruko ir nepaisė. Bet gi 
judoveide tarnaitė metėsi 
atgal į liepsną ir bandė kū
dikį išgelbėti. Ji smarkiai 
apdęge ir randasi ligoninėj, 
tačiaUs ’kūdikio negalėjo iš
gelbėti.

u

f
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dindami juos “savikritika”
ir kitaip.. Daų pikčiau jie; Novošti”. sakosi, kad jam tekę 
prunkščia ant Anięrikos-Kp-'susipažinti su kaikupiais doku- 
munistū Partijos ir jos Aei- lmentąisf “apie- rusų padėtį, rizi- 
kejų. . kuojančių kas valandą už sve-

S few
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gė Carol.
Bet

Polici- save nuodija visokiais nuodais

gerai žinoma kaipo puikiau-

''mHnEUMn

2

kliubas.

rinkt aukas (galima maistu) reti susirinkimus

LAWRENCE,'MASS. o

vai- o

o

427 Lorimer St

u

delegatų ra-

ĮIIIBIIIBIIIBIIII IBIlIBIIIBIIIBIIISIIIBIIIBIIIBlilBIlIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIISIIIBIII

HiamaiiiBiiiamaiiiainaniaiiiBiiiaiiiB»iiBiiiamaiiianiamBiiiaiiiaHiainoiiiaHaiiisiii3f7

Jei mies- 
darbininkai,

o

"o”

prieš licitacijas! 
del žemes!
prieš naudotojų

iš Brooklyn, N. Y.
R engim o Komis i j a.

o
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o

77
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užginti
Išrinkti

ra sus.
Įnešta 

ša v imą:

reika-
Centro Komi- 
del ^mokesčių

tavo du draugus, viso keturis. 
Visi draugai padėti po kaucija 
$200.00.

Kas įdomaujasi proletarine lietuvių literatūra, Sov. Sąjungos socia
listine statyba ir kultūrine revoliucija, revoliuciniu judėjimu Lietu
voj ir kitose kapitalistinėse šalyse, privalo skaityti vienintelį iietu- 

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenės mokslų -mėnesinį 
darbininkų žurnalų A

geriau kovoti 
ir kasdieninius

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

šaltinių

9. Melioracijos darbai tur

Kliubai, Kestoracijos, Saldainių Krautuvės ir 
Aptiekus Tuojau Reikalaukite Jo.

smuklėse. Reikia vengti tokių 
o veikti naudingą ••

Be dviejų kalbėtojų dar arės-j darbininkų klasės darbą.

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y

da ant darbo valstiečių ir dar- Be kovos iš fašistų valdžios!8u°se. Kad tikio pagerinimo 
bininkų. Atsišaukimas po-1 nieko neišlupsit. j pasiekt, reik.a kovot del vlsos
draug parodo kad nepaisant, j d b darbo ,1 j . d b - .
visokių rūsčių fašistinių puoli- ie.h mokesčiai? Jie eina! "aX Reikia kovot de 
mų ir persekiojimų ant komu-

............................ ., ................................. ........... i

Lietuvos Darbo Valstiečiai, Į Kovą! ! eit
dvarininkų ir .buožių, lėšomis. \ 

Kartu fries nurodom, kad ‘
(žemiau talpiname atsišau- servitutų naikinimas, einantis !<oya augščiau minėtų rei-;privalo paaukoti nors po kiek

kima, išleistą Lietuvos Komu- vien dvarininkų ir buožių nau-! ka avimiJ &aIvvien dalinai pa- del ALDLD. Centro knygų lei-' 
nistų Partijos Centro Komite-'dai. Komunistai reikalauja,! gerlnt valstiečių padėti arba dimui, nes tas suteiks progą ALPMS 4-to Apskričio Atsišau- 
to į Lietuvos darbo valstiečius, kad darbo valstiečių vaikams s,ek tlek sumažinti.jų skurdą.!palaikyti bedarbius darbiniu-1 
Atsišaukimas trumpai nušvie-' mokslas visokioje mokyklose likro & valstiečių pahuosavi- kus organizacijoj ir teikti jiem! 
&ia tą padėtį, kurioj šiuo tarpu būtų visai veltui, kad veltui duo- m_o nuo varK° 11 skuido_ nega .knygas. į
Lietuvos darbo valstiečiai ran- tų knygas ir karštą pusrytį Klausios žemės ran-į ą Priimti bedarbius darbi-!
dasi; jis taipgi parodo parei- mokyklose. Komunistai šau-';das turtingųjų taniose, daugelis darbininkų dar

mes ga- 
už savo 
reikala-

valstybės, savivaldybių,; le ’ tik nori darbuotis, tai sūt- Voloiimo ' Policijos kapitonas ir kirto ' prieš kapitalistinę klasę. Rei-
‘I eikti jiems knygas. L: i . LvlllL vdlulijvb I , ■- . ' . .
j 3. Kuopos ir dirbanti nariai; . DarhimnlrailK ' P<?‘' *' U

1/UI Ullll’llldllld suėmė ir nevedė į vežimą. nizacijas ir ypatingai į Komu-
i

Darbininkai pradėjo . baubti, nistų Partiją. Tik čia 
ant policijos ir uiti visais bū-jlėsime 
dais. Vėl pradėjo kalbėti drau-: teises

Greitai pribuvo apie ! vimus.
E0 policistų; Nutraukė ir tą 
draugę ir ją areštavo.
jos buvo ir slaptos. Todėl ne
galima žinoti, kiek jos čia buvo.' svaigalu, n i • • t •* i — , • ■. « !

kimus į ALDLD, LDS 
ir LDSA Narius 

ir Pritarėjus.
i -• -.........     | Mūsų chorai, kaipo darbinin-

... -------__________________________ _______ ; k01 ninkus į'ALDLD; už juos 25 j kiškos 'dailės ir kultūros orga-
gas, kurias toji padėtis užde-'kia į kovą del tų reikalavimų. valdzia randas naudotojų na.lCentus įstojimo pamoka kuopa 1 nizacjjos, visada gelbsti virš 

arba huosanoriai kp. dirbanti' minėtų draugijų parengimams 
i nariai, o visur atsiras norinčių pildant programas, kur tik bū-

L. K. Biuras.

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Borjom

X

užsirašant jį, renkant 
platinant, remiant jį raš-

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

Kaina 40 centų už kvortinę bonką

Pagelbsti viduriams maistą virškinti, akstinu 
žmogaus kūno veikimą ir priduoda jėgos.

Kaina 15 centų už puskvortį.

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

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

Šiaur. Amerikoje 
metams—2 doler.
6 mėn.—1 doler. 

atskiras ekz.—20c.
kitur: metams—1 dol., 6

Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas.

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

pra
buvu

siems kareiviams bonų ir tero- 
1 rorizavimą buvusių

bolševikų partijos. tiečius šaukt visoj Lietuvoj su_|bimnkai visuomet tems darbo pa mimui.
ioi7 m TMivav-!sir/nkimus, statyt juose darbo I valstiečių kovą. Darbininkų finansiniai, 

valstiečių padėties klausimus, į kovos sąjungoj su valstiečiais rinkimų

užkariaus turtuolių 
žemes. *

Darbo valstiečiai, rėmkite 
. j miesto ir kaimo darbininkų 

„ į kovą, o miesto ir kaimo dar-

kad
ka-1

+ . SKAITYKIT IR PLATIN- turi- į
KIT “LAISVĘ

nę ir visai pahuosavo nuo mo- valstiečiams su -perkėlimu mo- kaimus, rinkt aukas ju 
kesmų. Ką gi davė Lietuvos kesčių ant buožių ir dvarinin.

kų;
2. Tuč tuojaus turi būt pa- naudotojais kartu kovoja

Paskiaus policija panaudojo: dieną Maple

Išvaikė demonstraciją, I Decawers farmoj, 136 Hamps- 
dar 'tead St., Methuen, Mass. Pra- 

! sides 9 vai. ryte. Į pikniką

lS

_ I žemės atėmimo nuo turtuolių i draUgų pagelbėti bedarbiams.

emą; naudaie 
Mietu hoto-i o-vvnn ' premijoms ir visokiai paramai į naucĮotojų valdžios nuvertimo!
nistų, kompartija betgi gyvuo- buožėms, dvarininkams, fabri- 1 .............................

I kantams, prekėjams ir . viso
kiems parazitams. Milionai 
leidžiama karo reikalams, šni-

fpams, policijai, kunigams ir 
I visokiems dykaduoniams. Mes 
reikalaujam panaikint premi
jas buožėms, dvarininkams, 
fabrikantams ir kitiems nau
dotojams ir nukelt mokesčių 
naštą nuo darbo žmonių ant 
naudotojų. Mes reikalaujam

na kviečiami.
5. Nuolatos palaikyti ryšius j kio atsitikimo, 

su Apskričiu ir Centru. įsakę. Tad visi
I Neužbaigtų reikalų nebuvo, i retų atsiminti, 
išskiriant pikniko .rengimas. ! i?emti ir chorų

Apskričio Komitetas paaiš
kino, kad piknikas yra rengia- 
frias 14 d,, rugpjūčio, pas d. 
M. Budniką ir kviečia visus | 
kuopų delegatus raginti kuo-

I pų narius ir simpatikus daly-
.-ii , ._ . _ _ _

ir paėmimo jos į darbininkų ir 
valstiečių sovietų rankas.

Darbo valstiečiai tur žinot, 
kad miesto ir kaimo darbinin
kai tai jų kovos draugai. Ru
sijos valstiečiai laimėjo žemę; 
vien eidami išvien su miesto | 
darbininkais, kurie nuvertė, piI(llikc.
naudotojų jungą ir atėmė dva-; . . . , . _ .viskas ir baigėsi.

Naujuose sumanymuose pa- ■ 
duotas pasiūlymas remti Ko- 
mųnjstų Partijos rinkimų kam
paniją. Pasiūlymas priimtas ir 
išdirbti šie planai tam dar
bui : 1. Kuopos turi įsigyti
Partijos rinkimų platformų! 

Remti Partiją; 
Organizuoti!

4. Rinkti pa-! grama bus didesnė ir geresnė, 
i negu būdavo kitais metais. Tad 

alkanų ’mar-jaišku, kad ja visi bus patenkin- 
komitetus, tu- | ti.
(masinius jei-j 

darbinin-jgu galima), siųsti delegatus į! 
Jei miesto darbininkus alkanųjų m tršavimus ir orga-! 

-'nizuoti m'’.sės du! alkanu mar-' 
I I

ištremia į miesčiukus ir šavimo. I
i rūmi- i 

A j. . . ’ - _ , . i Nutarta išrinkti delegatą; mui. Miesto ur kaimo darbi-;,. . . „ .. . ii . , . , , .v tiesiai is konferencijos j pro-1I ninkai kovodami su savo is-1, , ..... . v . i.testo masinį mitingą pries Dies ! 
_ , Sibilių, kurič atsibus 7 d. rugpj.- szv.-.Jru visų darbo žmonių, . , , . . TZja valdo. qkniną :r nnnrnq .z 1Z } Delegatu išrinkta d. A. K. She- j. skoios ir nuoma uz žemę nau- pnešu. Kuo -smarkiau miesto1, . ~ * kiene.

1 ! ir, kaimo darbininkai muš sa-■
3. Tuč tuojaus tur būt per- vo naudotojus, tuo lengviau ■ 

J turto bus ir darbo valstiečiams
tmp sunkiomis sąlygomis, kad (išpardavimas už skolas ir mo- Voti del savo reikalų. O 

i vot reikia.
4. Visi darbo valstiečiai nu-' Kovokite ir laimėsite. : 

Sovietų šalies valstiečių
vyzdys rodo kelią į laimėjimą. 
Reikia eit tuo keliu, kuriuo lig j

ja ir veikia. Šis lapelis spaus
dintas “Spartako” spaustuvėje, 
kurią Smetonos Kruvinojo val
džia kelis kartus jau buvo už
puolusi ir “likvidavusi.”— 
“Laisves” Redakcija.)

Draugai Valstiečiai!

Carų Rusijoj darbo valstie
čiai kentė didelį vargą. Jie 
mažai žemės turėjo, juos 
smaugė didelė nuoma už že-; 
mę, mokesčiai ir skolos, ant; 
jų sprando jodinėjo dvarinin-!

rininkams jų žemes. Ir Lie
tuvos darbo valstiečiai tik ei- 

Į darni išvien su miesto darbi? 
liautis leisti pinigus karo rei- nįn]<aįs 
kalams, žvalgybai, policijai, 
kunigams ir kitiems parazi- 

kai, buožės, zemskiai, kunigai tams. Mes šaukiam darbo žmo-į 
ir visokį naudotojai. Rusijos Į nes į kovą del geresnio gyveni- • 
darbininkai sąjungoj su vals-Įmo. Mes šaukiam darbo vals-' 

vadovavimo 1917 m. nuver-; sirjnkimus, statyt juose darbo ! valstiečių^ kovą, 
tė naudotojų valdžią ir visą1 1 .
dvarininkų, caro, bažnyčių ir:tartis aPie, tai, kaip geriau ko- tai raktas prie Lietuvos darbo 
vienuoli nų žemę atidavė vals-lv0‘: Relkla saukt va stiecių : žmonių laimėjimo, 
tiečiams. 1917 metų Spalio ™,tlnguts lr. ruost valstiečių, tuose streikuoja 
revoliucija pahuosavo Rusijos VQ reikalavimus. Į streikuojantiems
valstiečius nuo nuomos uz ze-, j Pauliuosuot visus biednio- kams> 
mę jr nuo skolų, sumažino mo-jkus nuo vigų mo’Kesčių ir su- fašistai sodina į kalėjimus ar-' 
kescius, o kaimo biednuome- mažmt mokesčius vidutiniem ba

kesčių.
valdžįa darbo valstiečiams?
Ji prižadėjo atiduot dvarinin
kų žemę, bet dvarininkų dau- naikintos visos darbo žmonių bend
guma ir šiandien ; 11
Prižadėjo visiems norintiems dotojams* 
duot žemės, o gavo tik nedide-j ~ ’ 
lė jų dalis ir daugelis gavo trauktas darbo žmonių

lig šiol nepajėgia įsikurt tin-. kes^įus. . ■ 
kamo ūkio. Naujakurių ma
sės vis daugiau vargo.’ mato, kentėjusieji nuo gaisro, potvi- 
Užtai buožės, karininkai, augš- nįų, nederliaus ir kitų nelai- 
tesni valdininkai, buržuazinių mių tur gaut pašalpas iš val- 
partijų vadai įsigija dvarų džios iždo; 
centrus ir liko naujais dvari
ninkais. Gi darbo valstiečių 
bėdos neišnyko. Mokesčiai ir 
skolos vis labiau darbo vals
tiečius smaugia. Kaimo bied- 
nuomenės skurdas vis didėja. 
Su ekonominio krizio augimu 
kaimo biednuomenė vis dau
giau vargo mato. Mažažemių 
vaikai negauna darbo, o namie verstinas servitutų naikinimas; 
duonos nėra, čia dar reikia vis 8. Darbo žmonės naujaku- 
naujus mokesčius mokėt, varg- riai tur būt paliuosuoti nuo iš- 
šai brenda vis giliau į skolas, perkamų mokesčių ir tur gaut 
vis tamsesnė ateitis jų akyse tinkamą pašalpą įsikūrimui; 
stovi.

Draugai valstiečiai ir vals- 
tietčs, Lietuvos komunistų par- ai m n 4 a A 1 n 17 r n . 1 1
tija jums sako—tas vargas, tas ALDLU. 4“t0 ApSKHClO rUSIH. KOHL FfOtOKOlaS 
skurdas vis didės, jei nestosit 
į atvirą kovą prieš naudotojus.

Komunistų partija reikalau
ja, kad visi biedniokai būtų1 
paliuosuoti nuo visokių mokes- j 
čių, ir šaukt visus biedniokus Į 
į kovą prieš mokesčius, 
munistų partija 
kad visiems vidutiniems vals
tiečiams būtų sumažinti mo
kesčiai, ir šaukia jus į kovą dieną.

Dar nebuvo to- 
kad būtų atsi- 
darbininkai tū
lę ad reikia pa
rengiamus pa

rengimus. Ypatingai, kiekvie
nas darbininkas ir darbininkė 
privalo būti dainininkų apskri
čio rengiamoj dftinų dienoj, ku 

iri įvyks sekmadienį, rugpjūčio 
1 28 d. Lietuvių darže, Waterbu- 

Taip Db Conn.
Ši vieta Conn, valstijos lie

tuviams darbininkams yra la
bai

1 šia visoj apielinkėj del pikni-
ki], kur mylinti šokti gali gerai 
pasišokti, nes randasi didelė 
svetainė; kurie myli pasimaudy- 

, ti, taipgi gali nes randasi dide
li is ežeras.

šiais metais dainų dienos pro-

Nutarta, kad kiekviena AL 
ko-!DLD. kuopa 4-tam Apskrityj 
ko- turėtų šavo agentą, kuris bus 

1 atsakomingas už kp. prisiųstą 
i platinimui literatūrą, 

pa- Rezoliucijų skaitymas: 
'r zoliucijos priimtos šios: 

šiol ėjo dabartinės Sovietų Są-1 merkiaTĮti vVashingtono 
jungos valstiečiai. Jie ėjo iš-! iDstraci;a su Hooveriu 
vien su darbininkais, ir prie neišmokėjimą

5. Tur būt panaikinti „viso
kį priverstini darbai;

'6. Tur būt panaikintas pri- komunistų bolšev. partijos va-i 
verstinas darbo valstiečių kil-. dovavimo ne tik atsikratė nau-i 
nojimas į viensėdijas, o kur’dotojų jungo, bet vis I~' 
jis eina, tenai darbo valstie- i gerina savo padėtį.
v. . , , v It 1_________ J_____________ • . Iciai tur gaut geresnes žemes j 
ir pašalpą įsikūrimui;

7. Tur būt panaikintas pri-

Į kovą, draugai valstiečiai!
Į kovą prieš mokesčių ir 

I skolų naštą!
I kovą
I kovą
Į kovą

Rengimo komisija užtikrina,j 
kad valgių bus galima gauti į 
įvairiausių už žemiausias kiek I 
galima, kainas. Tad važiuoda
mi^ Į dainų dieną valgius gaili- 
te palikti namie, nes čia bus 

j galima gauti šviežių ir pigiai.
Kviečiame visus būti . pasi

rengusiais dalyvauti ir raginti 
kitus.

■ Dar galima priminti, kad šia
me piknike kalbės ALPMS Cen
tro Biuro sekretorius d. V. Bo
vinas,

Re-1 i 
Pas- i 

admi-' Bolicvia Terorizavo Komunistą 
Parti j o s D emo nstraciją

Komunistų Partija rengė 
prieškarinę demonstraciją 1 

! kareivių, dieną rugpjūčio. ’ Demonstraci-
labiau ; Protesto rezoliucija prieš Dies ja įvyko So. Lawrence Common, 

bilių ir užgyrimo Kom. Parti- Į tai yra miesto darže. Dar apie 
jos rinkimų kampanijos. i. 5 vai. jau policijos buvo pil- 

Padarytas įnešimas, kad bū-j.na visur pristatyta. Bet darbi- 
tų parinkta kiek aukų tarpe ninkai rinkosi į demonstraciją, 
delegatų del partijos rinkimų Apie 8 valandą jau buvo apie 
vajaus. Aukų surinkta $2. —.

Sekančiai konferencijai vie
ta nuskirti pavesta Apskričio kalbėtojai
komitetui.* Konferencija užsi 
darė 4:15 po pietų.

Konferencijos pirmininkas, 
J. Urbonas.

Sekretorius J. D. Sl’ekas.

Konferenciją atidarė apskri- Jas iš pereitos konferencijos ir 
čio organizatorius d. J. Urbo-1 ... TV1 , , , .v.,i priimtas. Išklausyta apskričio 
nas, kai 12:30 dieną. (Kuriai

j, S dieną?—Red.). Peršaukus aps- komiteto raportai ir priimti, 
reikalauja” kričio valdybą, pasirodė, kad Išklausytas konferencijos pa- 

j£ ’'nepribuvo kasierius d. J. Kaz-' sveikinimo laiškas nuo ALDL 
lauskas, kuris turėjo dirbti tą D. Centro Komiteto. Taip pat, 

I skaitytas laiškas nuo Centro 
Mandatų peržiūrėjimo ko.! sekretoriaus apie 4-to Apskri-’ 

misijon paskirti šie draugai: I«’,? kuopų nanų metmiy du6- 
ir.A. K. Sliekienė, 33 kp. delega-Įkh« mokeJ‘m? <tuoml 

ir vidutiniokai— te ir J. Miliauskas, 40 kp. de- 11 zemiau te pa 
• ’• ■ ! teto pasiūlymai

’mokėjimo.).
Kuopų ir k p. 

portai išklausyti ir priimti.
Nutarta, kad Apskričio Ka- 

mitetas kreiptų kuo daugiau-
■ šia atydos į šias kuopas: Am
bridge, Pa., New Kensington, 
Pa. ir Carnegie, Pa. Abelnai 
del visų kuopų priimti šie ge
ri Centro Komiteto patarimai :

1. Kiekviena kuopa privalo 
išrinkti komisiją, kuri aplan
kys nepasimokėjusius duokles 
narius, taipgi ir mūsų laikraš
čių skaitytojus ir pritarėjus.

2. Reikia palaikyti organiza
cijoj bedarbius, kad jie ir ne-

Skaitytas protoko- gali frasimokėti duoklių, bet bi-

del mokesčių sumažinimo.
Komunistų partija reikalaja, 
kad visi darbo valstiečiai- 
biedniokai, i
būtų, paliuosuoti nuo visokių legatas. Laike mandatų per-j, 
skolų, ir šaukia jus į kovą žiūrėjimo, pakviestas d. J. Ga- 
prieš skolas. Komunistų par- siūnas pakalbėti. Mandatų 
tija reikalauja, kad tuč tuo- komisija pranešė, kad su man- 
jaus būtų pertraukta darbo datais delegatų randasi 11, 

/ žmonių turto licitavimas, ir nuo 7 kuopų, 5 Apskričio Ko- 
šaukia jus į kovą prieš licita-, miteto nariai, kas sudaro 16 
cijas. Varykit laukan ansto- ypatų su sprendžiamais bai
lius iš kaimų, neleiskite nie-'sais. Svečiams suteikta pata- 
kam licituot valstiečių turto.' ri a m as balsas.
Komunistų partija reikalauja t __ . .............................

>paliuosuot visus valstiečius . Konferencijos pi r m 1 n t nku 
•nuo visokių prievolių ir „uo vienbalsiai išrinktas d. J Ur- 

priverstinų darbų. Komunis-1 bona9; SekIret°rn'9 vpal,ktas 
tai reikalauja, kad valstiečiųįtas pats “ J' D' Shekas- 
sūnūs ir dukters bedarbiai! Skaitytas dienotvarkis ir 
gautų nuolatinę pašalpą iš val-l priimtas. Į rezoliucijų komisi- 
džios iždo ir savivaldybių, ją išrinkti šie draugai: J. Mi- 
Komunistai reikalauja, kad bū- lianskas, St. Ivanauskas ir B. 
tų panaikintas priverstinas Blanskis. I !

2,000 darbininkų. c •
Darbininkai ręikalavo, kad 

pradėtų kalbėti. 
/ Draugas J. Figųredo pradėjo 
[.kalbėti ir laikydamas rankoje 
į leidimą, parodė, kad policija 

■ buvo davus leidimą ,bet vėl at 
į ūme. Tuo laiku greitai pribė

Pirmiaus tilpo “Laisvėje” 
pranešimas, kad N. T. W. Uni- 

; jos piknikas įvyks rugpjūčio 14 
* Parke. Dabar 

buožes ir pradėjo vaikyti darbi-! vieta pakeista. Piknikas įvyks 
mnkus. ; 
bet darbininkai pasidarė 
karingesni. Jie eidami namo! _
kalbėjosi, kad policija juos puo- trokai ve^ dykai nuo Central 
la bereikalo, kad nėra darbiniu- tilto ir Canal St. 
karas laisvės. . Tai tiesa, 
darbininkai neturi laisvės 
pitalistįnėj šalyj.

Tad, darbininkai, mes 
me dar labiau kovoti ir veikti

DUODAME GERĄ NUOŠIMTĮ
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais, 

Nelaukite ilgai nes publika ištroškusi šių pasau
liniai žinomų sveikatai naudingų vandenų.

Sovietų Mineralinius Vandenis Brooklyne po vieną 
bonka galima gauti: 

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

Pas P. MARČIUKAS, RESTAURANTE, 
417 Lorimer St., Kampas Ten Eyck Street

PRIEKALE telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz
duojantieji SSRS, darbininkų kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kovą ir atsiekimus, plačiai nušviečia socialistinę SSRS, statybą, 
Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir vargingųjų valstie- 
čhi gyvenimą ir kovą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais. “Priekalas” turi tiesioginius savo bendradar- . 
bius Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj, Amerikoj ir kitur.

PRIEKALAS daug domės skiria antireliginiai propagandai.
PRIEKALAS turi pastovius skyrius. “Dailioji literatūra ir kriti

ka”, “Socialistinė SSRS, statyba”, “Kapitalo šalyse”, “Iš revoliuci
nio judėjimo istorijos,” “Bedievis,” “Bibliografija ir kritika” ir kiti.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS, kolektyviečio 
ir darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą,” 
prenumeratas ir raginant kitus užsirašyti, 
tais ir kitokiu būdu.

“Priekalo kaina:
SSRS, metams—3 rub.
6 mėn.—1 rub. 60 kp.
atsk. ekzempliorius—30 kp.

Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Francijoj ir 
mėn.—50c., atsk. ekzempliorius—10 centų.

Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais
kaja 7i Izd.—vo Inostrannich rabočich v SSRS., red 
rikoj galima dar išsirašyti ir per “Laisvę”.

kreiptis Moskva, Nikols-
Priekąl.” Ame-
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Visi nariai privalo , 
bus centro valdybos i

8 vai. vakare, 
dalyvauti, nes

S

Sekr. H. žukienė.
(188-189)

Kviečia visus komisija.
188-189

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD. * 20 kuopos susirinkimas ] 
įvyks ketvirtadienį, 11 d. rugpj., Lie-1

forma, Grieš gera orkestrą. Vieti
niai ir iš apielinkės darbininkai ir 
darbininkės esate kviečiami daly
vauti.

Rast. V. A. Norkus.
(189-190)

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

bus Komunistų Partijos prakalbos 
Kalbės drg. W. Z. Foster, K. P. kan
didatas į prezidentus.

SCRANTON, PA. 
Fosterio Prakalbos

Rugpjūčio 12dieną, kalbės drg. W 
' Z. Fosteris, Komunistų Partijos kam j 
i didatas j J. V. A. prezidentus, Re- Į 

, 125 Franklin

DETROIT, MICH.
APLA. 47 kp. mėnesinis susirin- ■ 

drg. Fosteris paaiškino, kimas bus sekmadienį, 14 d. rug- j

E

ž

I
.»■

Puslapis Ketvirtas TreČiad., Rugpjūčio 10,1932

WORCESTER, MASS 1 šią kapitalistų šalį ir kurie 
i dabar badauja. Drg. Fosteris 
prisiminė, kad žmonės kalba, 
jeigu veteranai užtektinai il- 

, i gai dainuos Amerikos himną, 
Svetainėj yra sėdynių 7501 tai jie gaus bonus, o Fosteris 
visos sėdynės buvo pilnos. pareiškė, kad tiktai tada gaus 

darbininkų. Daugeliui nebuvo, bonus, kada dainuos ’Interna- 
vietos, kiti stovėjo stati. Viso cionalą. Kapitalistai taip pat 
buvo apie 800 žmonių. i skelbia, kad “komunistai - yra

Pirma, negu drg. Fosteris ] kaliti” ir už bankų bankruta- 
pribuvo į svetainę, kalbėjo į vimą, kad agitaciją varo ko- 
vietiniai draugai ir buvo pri- munistai ir liepia žmonėms ne
imtos dvi rezoliucijos. Viena; pasitikėti bandais. Drg. Fos- 
protestui prieš Hooverį, J. tevis atsakė, kad tai juokinga 
Valstijų prezidentą už bruta-1 bankų sistema, jei ‘ 
lišką užpuolimą ant buvusių : mu” galima sugriauti! 
kareivių ir už nužudymą dvie
jų ex-kareivių, 
Antra rez. prieš 
Doak, protestuojanti už laiky-i 
mą Edith Berkman kalėjime,; pasaulinis 
kuri serga džiova, 
mingu plojimu, 
abidvi rezoliucijas priėmė.

Iš Drg. Wm. Z. Fosterio 
Prakalbų

ryte, Lietuvių svetainėje, 29 Endi 
cott St. Visi nariai dalyvaukite ir 
naujų narių atsiveskite.

Organ.
(189-191)

kuždėji-

EASTON, PA.
LDSA 14 kp. susirinkimas įvyks 

seredoje, 10 d. rugpjūčio, Senkevi
čių stuboje, 1545 Lehigh St., kaip 
7:30 vai. vakare. Visos draugės da
lyvaukite,nes randasi daug dalykų 
aptarimui ir bandykite būti laiku, 
yra atėję nominacijų blankos .taipgi 
mūsų knyga “Moters Kovotojos del 
Komunizmo”, kurią visos užsimokė
jusios narės gausite veltui. Prisi
rengti prie mūsų vajaus^ taipgi rei
kia tinkamai.

Sckr. B. E. S.

“LAISVES” NAUDAI PIKNIKAI
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS II APSKRITYS

Nedėl., 14 Rugpjučio-August, 1932
JT

6. Prieš imperialistinį karą, 
maršuotojų. [ už gynimą Chinijos liaudies ir 

sekretorių Sovietų Sąjungos.
Drg. Fosteris pasakė, jeigu 

imperializmas su-
Su griaus-; kriušintų S. Sąjungą, tai visam 

susirinkimas j pasaulyj būtų įvesta fašizmas,

MINERSVILLE, PA.
LDS. 36 kuopa ir Komunistų Par

tija rengia pikniką, kuris įvyks 14 
ir 15 dienomis rugpjūčio,, Harlay 
Springs pušyne, pradžia 10 vai. ryte, 
Piknikas bus smagus ir įvairus. Bus 

i skanių valgių ir saldžių gėrimų. Bus
teroras ir nustumtų civilaziciją j gerj kalbėtojai ,kurie aiškins bedar-

' 100 metų atgal. \ i bių reikalus. Bus dainos, žaislai, lai-
Mes turime parodyti pašau- mojimai ir šokiams yra puiki plat- 

lio kapitalizmui, kad mes ko
vojam prieš rengimąsi į karą 
balsuodami už Komunistų 
Partijos kandidatus ,taip,’kaip 
Vokietijos darbininkai—atida- j 
vė virš 5 milionų balsų. Kilus]

' karui tie 5 milionai sudarytų
15 milionų ii įsteigtų Sovietų tuvių Piliečių Kliube, 315 Clinton St., i 
Vokietiją.

Baigdamas savo kalbą, drg.
Fosteris sakė: Ne

I nai, demokratai bei socialistai! 
‘panaikins šį skurdą ,bet ko-! 
vodami darbininkai už Komu-

i nistų Partiją, už jos vadovy-
; bę ir balsuodami už K. P. kan

didatus mes įsteigsime Sovieti
nį pasaulį ir panaikinsim skur- 

jdą ir badą.
j Aukų surinkta $51.40.

D. Lukienė.

Pasirodė drg. Fosteris sve
tainėj, visi sustojo ir karštai 
sveikino delnų plojimu,f kol d. 
Fosteris perėjo per svetainę ir 
užlipo ant estrados. Jam už
lipus ant estrados, pirmininkas 
pareiškė susirinkimui, kad 
“Amerikos darbininkų vadas 
jau su mumis, kuris yra kan
didatas nuo Komunisti; Parti
jos į Amerikos J. V. preziden
tus. Pasveikinimui jo sudai- 
nuokim Internac.” Tuoj vi
si, kaip vienas sustojo ir dai
navo Internacionalą. Pirminin
kas perstatė drg. Fosterį kal
bėti, kur ir vėl darbininkai 
plodami griausmingai sveiki
no savo vadą. Čia drg. Fos
teris aiškioj formoj išdėstė 
Komunistų Partijos platformos j 
visus 6 punktus. Štai jie: i

1. Už bedarbių ir socialę ap-
draudą kaštais valstybės ir1 
darbdavių. L.

2. Prieš Hooverio algų ka
pojimo politiką. j

3. Greitą pašalpą be suvar-Į-- 
žymo iš valdžios ir bankų pu
sės biėdniesiems farmeriams; 
paliuo^avimas biednųjų farme-

-rių^nuo taksų ir kad nebūtų 
verstino skolų rinkimo. 

lirg. Fosteris aiškino, kad jam 
bebūnant Dakota valstijoj, už
ėjo apie 2,000 farmerių kolo
niją, kurie savo farmas turėjo 
•palikti, nes negalėjo išlaikyti 
ir jie sakė, kad toj apielinkėj 
tiktai vienas farmerys beliko.

4. Lygios teisės negrams ir 
apsisprendimas juod. ruož
tui. - 
kad kapitalistų klasė deda i pjūčio, 9:30 vai. ryte, Lietuvių sve- i 
visas pastangas laikyti baltus • taineJe> 25 gatvės ir w. Vemon j 
žmones atskirtus nuo juodvei- Hi?hwa>’ ant 3'c.io au^što> Visi na' j 
džių. Rasių nesutikimas yia ; sirinkime, nes yra daugelis svar- i 
naudingas kapitalistų klasei, ibių reikalų del organizacijos labo ir 
Taip jie gali laikyti pavergę sykiu užsimokėsite savo narystės

duokles.

Uniontown, Pa. — Čia po
licija suareštavo ir teismas 
i nubaudė 20 dienų kalėjimu 
’ Oną Chessienę už tai, kad 
; ji nušovė ir išvirus sušėrė 
j alkanai šeimynai gelton- 
1 sparnį genelį, ar kelis iš jų. 
Mat, -ji “sulaužė” valstijos 

įia įstatymą prieš šaudymą tų 
paukščių. Ji geriau turi 
mirti hadu, negu užmušinėti 
laukinius paukščius.

: didatas į prezidentus. Prakalbos | 
I įvyks Lietuvių svetainėje, 315 Clin- ; 
ton St. Pradžia 8 vai. vakare. Vi
si darbininkai ir darbininkes dalyvau
kite masiniai ir išgirskite Komunis
tų Partijos kandidatą, kuris išaiškins 
iš kur kyla bedarbes ir kaip darbi
ninkai galės išsigelbėti iš kapitalis
tinio išnaudojimo. Fosteris kalba 
labai aiškiai, tai kiekvienas galėsite 
suprasti.

PHILADELPHIA, PA.
Atydai Philadelphijos Darbininkams 

Draugai ir drauges! Delei tam 
tikrų priežasčių, K. P. rinkimų ko
mitetas negalėjo pradėti darbą, bet I 
dabar dalykus sutvarkius, turėsime ' 
pradėti veikti. Rinkimo parašų die- ; 
nos jau paskirstytos, rugpjūčio 11 ; 
ir 12, t. y., ketverge ir pėtnyčioj, G , 
vai. vak. iki 9 vai. Subatoj, nuo 3 ! 
vai. po pietų iki 8 vai. vak. Nedė- 1 
lio nuo 10 ryte iki 5 vai. vakare, j 
Prašom visų pagelbėti parašų rinkti. I 
Vieta, 715 N. 6th Str.

Komitetas.
(188-189)

juodus ir baltus. Kapitalistai 
palaiko “Jim-Crowizmą,” įyli
čiu ja negrus ir taip toliau.v

Kapitalistai skelbia, kad ne
grai yra žemesnės rūšies už ] 
baltuosius, bet drg. Fosteris; 
įrodė, kad jeigu negrams būtų 
suteikta lygi teisė su Vaitais, | įapTvettainėje: 

tai jie taip pat būtų v^vy^"; 7:30 vai. vakare, todėl visi darbinin- I 
dingi ir prakilnūs, kaip kad kai yra kviečiami atsilankyti kuo] 
balti. skaitlingiausiai. Fosteris aiškins be-

5. Prieš kapitalistinį terorą, Į <l«d>ės priežastį ir is jos išeitį, pa-
• * • i • r iv-' vajų sekančio karo, kuris faktinai jauprieš visokios formos darbinin- ’ T) . ■ . . .; . . . . ... ■ prasidėjo Tolimuose Rytuose, taipgi

ky politinių teisių slopinimą, j jr kitus -darbininkų klasės reikalus ir
Visus širdingai kviečia 
Kampanijos Komitetas, 
centų; bedarbiams dykai.

. (189-190)

GRAND RAPIDS, MICH.
Komunistų Rinkimu Piknikas
Nedėlioj rugpj. (August) 14, Int.

i Workers Order vietine kuopa rengia
j dideli pikniką Darbininkų Kooperaty- ;
' vo Darže, palei gražų ežerą. Dalis i 
! pelno skiriama Komunistų Partijos j 
; rinkimų vajuj. Visi darbininkai bei , 
; darbininkės privalo paremt šį pikni-! 
i ką. Bus gera programa: įvairūs žais- ! 
- lai, šokiai, prie geros muzikos, gar- j 
[ dūs užkandžiai bęi gėrimai. Prie šo- 
! kių tikietų bus duodama tikietai iš- 
Į laimėjimui $5 pinigais. Važiuokite 
! N. S. 131 iki M. 44 7 mylias už Bost- 

Ave ! Lake, ant M. 44 pasukite po 
. . . j kairei.

Čia drg. Fosteris paaiškino, užduotis, 
kaip terorizuoja badaujančius Rinkimų 
drabininkus, kaip įvyko St. ?žanga 15

• Louis. Miesto valdiinkai nu-> 
braukė nuo knygų 13,000 pa- , 
šalpgavių ir kada šitie žmonės 
užprotestavo, tai jiems davė 
demokratiškos valdžios kulkų darbių Taryba rengia didelį pikni- 
vieton maisto.

Taip pat terorizuoja atei. I^anw valgių, kaip tai: hungar. gu- 

vius su deportavimu, kurie 
daug metų čia jau 
išauklėjo šeimynas.
prašius duonos, tuoj 
deportuoja, nes jau

21 rugpjūčio (Aug.), nedėlioję, Be-

ką, Waldorf Parke, South Side. Bus

lash, dešrų su kopūstais ir bulvėmis. 
Taipgi bus laimėjimas elektrikinio 
_________ Publika bus dykai ve-gyveno ir laikrodžio.

Bet pa- ■ žarna į pikniką nuo 427 Lackawanna 
įkalina ir Avė. Vežimo laikas tarp 9 vai. iki 
išdeporta- 11 ryte. Bus gerų kalbėtojų, kurie

VO per pereitus metus į Euro- aiškins darbininkų klasės kovas ir
-— — —- - * ■ « J* . 1 w « z-v . XX ■ — x-x 1 ** XX

pą 20,000, o į Meksiką—50,- 
000. Čia drg. Fosteris suminė
jo paskutini Hooverio žmogžu
dišką darbą prieš buvusius/Ka- 
reivius, kurie maršavo prašy- 

' ti bonų, tai Hooveris jsakė juos 
šaudyti. O po nužudymui tų 
“karžygių” pereito karo, iškil
mingai palaidojo. Ar tai neiš- 
juokimas ty. kurie kariavo už

mūsų uždavinius ateityje, 
nuo šio pikniko skiriamas 
reikalamas ir Komunistų 
rinkimų kampanijai.

Geo V. Turauskas.
(189-190)

Pelnas 
bedarbių 
Partijos

WORCESTER, MASS.
’Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
13 kuopos susirinkimas ivrite' sek- 

vai
13 kuopos susirinkimas 
madieni, 14 d. rugpjūčio, 10:30
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Pirmyn Choras, Great Neck, L. L, N. Y.

Sietyno Choras iš Newark, vad. B. šaknaitės, dainuos 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 V AL. RYTE, ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI. GRIEŠ ŠAUNI ORKESTRĄ.

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

WILKES-BARRE k SCRANTON APIELINKEJE

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

s 
3 
ž
3

HAMTRAMCK, MICH.
TDA. Kazio Giedrio 72 kp. svar- į 

bus Susirinkimas įvyks Ketvirtadienį, 
11 d. ftugpiuoio 7:30 vai. vakare 3014 
Yeomens svetainėje Draugai ir 'drau
gės, būtinai dalyvaukite šiame Susi
rinkime nes turime labai svarbių rei
kalų apkalbėti , < <

Fin. Sekr. R. Beniušienė.
(188-189)

NEWARK, N. J.
Masinis susirinkimas, reikalaujantis 
paliuosavimo Tom Mooney ir Scotts
boro jaunuolių, ketverge, rugpj. (Au
gust) 11 d., 8 vai. vakare, Kruegers 
Auditorium, 25 Belmont Ave., New
ark, N. J. Pasižymėję garsūs kal
bėtojai: Senutė motina Mooney ir Ri
chard B. Moore, trūsianti darbinin
kai, 
žodį 
šiai.

Žingeidaujanti išgirsti teisybės 
atsilankykite kuo skaitlingiau-

Užkviečia Tarpt. D. A.
(188-189)

PLYMOUTH, PA.
ILp. Plymouth, Pa. kuopos susirin

kimas įvyks 10 d. rugpjųčio, pas 
draugę Ą. Zdaniųtę, 350 Lyndwood 
Ave., 7 vai. vakare. Visi nariai bū
tinai dalyvaukite šiame susirinkime.

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

K

5

čia Vėliausias Wilkes-Barre Aido Choro Paveikslas, Kuriam Mokytojauja D. Zdaniute. Apart Aido 
Choro Dainuos ir šio Choro Merginų Oktetas Naujas Dainas

Ši$-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.
Lyros Choras šiuo kartu pasirodys su 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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TrečiačL, Rugpjūčio 10,1932

Kviečia Komitetas

Kl.

NEW YORK.—Miestų par-

Šelpi Astuonias šeimynas
BROOKLYN'. Williams- mūs.

kų Ex-Kareivių
Dvy-

) Su tąja mašina išvien veikė ir mynoms

į gatvę Mabel Franksonienę,

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELlZ/UlETBE

jrrfe 
ne 

bei

R

ĮŠ SĄRYŠIO PROTESTO 
FąAKALBŲ

tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 4 Apskritys ir kvie
čia visas ALDLD. kuopas ben-'

These are but 
many everpresent 
the minds of ma- 
These are ques- 
are ;

why
Why

nuo jų raudonu kovingumu.

ex-kareivio, negalinčio
Ji gy-

TOWARD SOVIET AMERICA
By WM. Z. FOSTER

Presents in this; book the program and policies of the Communist 
Party in the United States. He discusses unemployment and war 
and describes the revolutionary way out of the crisis.

350 pages—$1.25

LABOR AND LUMBER 
By CHARLOTTE TODES \

This book exposes timber speculations, railroad steals, the waste 
of resources and labor conditions in the lumber camps.

Regular $2.00; Popular $1.00

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT .STREET, ELIZABETH, N. J 
Tdl. Trinity ,

brook Ave. Brookline, Pa., 
Įvyks piknikas.
ma, muzika, šokiai, užkan-

ing class can challenge bour 
geois ideology.

By a Student.

šiemet spaudos piknikas tu- 
būt vienas iš didžiausių, 

iš sėkmingiausių, nes

THE MOLLY MAGUIRES
By ANTHONY BIMBA

The determined struggles of the miners in the Pennsylvania 
anthracite district during the seventies to improve their conditions.

144 pages—$1.00

Impressions of a College 
Student

Glassfordu ir su visa valdžia vadinamą “šienligę,” arijai 
abelnai. Penki šimtai milita-. “hay fever.” Patariama tas j 
rinės policijos budeliavo kiek-( žoles prašalinti ir iš tuščių lo-'

io nebuvo Washingtone; I* Ma<.c
nešė, kad yra ruošiamas Vvolvl ?

SI

J

V IE TIKĖS ŽINIOS attending a proletarian school i
Įsidarant kongreso posėdžiams. 
! Visi turime tam žygiui dar
buotis, kad Washingtonan su-

PjjTmadienio vakare buvo plauktų šimtai tūkstančių' ex- 
gana sėkmingas prakalbų mi- kareivių ir bedarbių, taip kad 
tingas “Laisvės” svetainėje, i nuo tos masinės spėkos sudre- 
protestui prieš išterorizavimą betų visi imperialistiniai Am- 
ex-kareivių iš Washingtono.' erikos valdonai ir būt prispirti 
Nežiūrint dušnaus oro, suėjo' patenkint mūsų reikalavimus, 
apie 200 darbininkų ir darbi- Be to, drg. Bimba išdėstė, tioftk which 
uinKių. 7 
džiojo N. Y. 
įiškų Organizacijų I v 
Pirmininkavo dr-gė O. Visoc- suotojų kliubą ir į Bedarbių! pitalis^ic society, 
kienė. i Tarybas. : Being one of the

Kalbėjo ex-kareivis Felix 
Morrow, sugrįžęs iš Washing-'

Why unemployment; 
starvation; why poverty; 
war; why strikes; why de
monstrations ? 
few of the 
questions in 
ny...people.

jdrai kooperuoti delei šio pik-.
1 niko. Kviečiami visi skaitlin- 
' gai dalyvauti, linksmai laiką 
I gražiam sode praleisti ir sy- 
i kiu paremti darbininkų judė
jimą, nes pelnas skiriamas 
i darbininkų reikalams. Įžan- 
l ga tiktai 15 centų ypatai.
į KELRODIS: Važiuojant iš' 
mivouv, reikia imti gatvekarįi 

I No. 39 ant Grand St. ir va-)

Puslapis penktai

ANGLŲ KALBOJE KNYGOSwas given facts that expose ( 
the bankruptcy of capitalism. 
In other words, I began to 
develop an entirely nęw logic 
—a logic Which overpowered ; 
skepticism, a logic . which' 
brought about class-conscious-i miesto, ‘reikia imti gatvekarį) 
ness. I No. 39 ant Grand St. ir va-)

Because of the brevity of žiuoti iki Edgebrook Ave. Iš- 
time allotted to the school, I, lipus iš gatvekario reikia eiti

• j po kairei žemyn Edgebrook 
Ten bus

Automobiliais va-

Į asked the, could only obtain a bird’s eye-
j and its i Ave. iki No. 1911.

^obtained, never-jir piknikas.
• view žinoti per Liberty Tubes, pa- 

į economics, sociology, , philoso- sukus po kairei važiuoti iki 
many phy, and many other -subjects i Edgebrook Ave. ir No. 1932.

Tapo vienbalsiai (apart vie- questioning individuals, I, too, from an, entirely different an- 
: no klerikalo) priimta protes- was puzzled by the antagonis- gle than that discussed in the;

tono, ir drg. A. Bimba. Mor-j t°, yez0^ucija, prieš Hoovėrio. tic elements that are embo-1 colleges and uulversitie 
tfbw nupiešė kovingus ex-ka- . . 
reiviųt maršavimus iš visų ša-j - . 
lies kampų į Washingtoną, I , ^2^^ 
paskui persekiojimą ir suve-; 
džiojimą Washingtone. Ka
dangi labai mažai kas iš jų L . . . . t
buvo klasiniai susipratę, mil-1 bių apdraudos įstatymo, 
žiniška dauguma nedalyvavę J ®sl’ ’’a :
nei streikuose nei buvę bent!*4'22’ ? a,ukotoj« d 
kokių unijų nariais, tai tuos 'Sasnauskas davė 50c. ir Tatjas 
bedarbius ex-kareivius sekėsi • ' c* 
prigaudinėti ir demoralizuoti 
tokiems vada ms-judošiams, # ~
kaip Walter Waters ir Robert- jNaikina Šienligės Žolę 
son. Pastarieji gi savo štabus 
sudarė iš streiklaužių, slapto
sios policijos tarnautojų ii’ikų valdyba įsakė išnaikinti iš 
šnipų ir viską darė pagal se- į parkų visas “ragw’eeds,” to- 
kretnus susitarimus su Wash-,kias žoles, nuo kurių žmonės

Mitingą surengė Di- būtiną reikalą darbuotis ko-1 most and answered the least.'view of capitalisms 
. Y. Liet. Darbiniu-'munistinei rinkimų kampani-’in an, these are questions’destiny. I jobtaine„,

i Sąryšis, jai, rašytis į komunistinių bal- > that mark the turmoil of ca-1 the-less, opportunity to

, - ---- ---------—----
, modern society. I' is surprising to . realize 1.

kad 1 found that it was useless to; that one muąt attend a work-i j vAtr’
i at the I men’s school in order to over-; JUo |

i university, for they would say come the narrowness and A VANTA FARM!
, L.___ L______  „Z____j onesidedness manifested on
; as./Įįhey look—unemployment, the college campus.

valdžios išbudeliavimą ex-ka-! died in
! reivių, su reikalavimu, IOuna mat it was use

; tuojaus sušauktų , question my professors 
kongreso extra sesiją delei iš-;
mokėjimo karo veteranams (that conditions are not as bad 

Ibonu ir delei išleidimo bedar-l - - -
I w »

į war'1 and starvation are not' 
surinkta baci after an;

Ulster Park, N. Y.
In my opinion a school of Draugės ir Draugai darbi- 

TI ,, , ,. i this type is one of the most ninkai:How can these contradic-; „ . . . ' *
tions be explained? , effective means of explaining. Mes jau spėjom prisiaugint

I write from my expierence i ,the turmoil and pom- jvairiy daržovių ir daug viš-
of attending a summer school j ° , e ,a 01 mktienos—kiaušinių taipgi turim
sponsored by the Lithuanian | an!? ?V°me? the responsi" | labai gerą pieną,—sūrius nuo i 

| testytos karves. Todėl kvie-į 
. čiame atvažiuot, kas tik galite i 
i ant poilsio tyrame ore, mau-i

Fraction of the Communist 
Party at Worcester, Mass. In 
this school I was taught to 
develop a social outlook on 
life; I was taught to analyze 
modern society by means of

ingtono uplicijos galva gen. j baugiausia gauna įkyrią ligą, the Marxian tneory; and I

viena, kuris tik nesutiko su j tu bei daržu.
• i €pardavikų komanda, šeši ex- ------------------

kareiv.iai už.tai ba''°o«hUOiZZn11r - Bedarbių Taryba Privertė primušti ir į upę Įmesti, is kui • J v e
paskui išgriebė jų lavonus su i Selpt Astuonias šeimynas 
suskaldytomis galvomis.
X Ypač buvo persekiojami ir j

‘ terorizuojami nariai Darbiniu- burgo Bedarbių Taryba suor- 
Lygos, kurių ganizavo demonstraciją prieš 

_£>uvo keli šimtai komunistinėj miestinį šelpimo biurą.
/ ^vadovybėj. Hoovėrio valdžios lika policmanų bandė nugąs- 

ir jos įrankių Waterso ir Rto- 'dinti demonstrantus, bet veL 
| bertsono didžiausias rūpestis, tili. šelpimo biuras privers-Į 
‘ buvo, kad ir kiti neužsikrėstų!tas buvo pažadėt ūmią para-' 

mą aštuonioms bedarbių šei-
> ir užregistruot ketu

rias kitas delei pašalpos ga
vimo.

kunigai. Žmonės mieste pri
tarė ex-kareiviams; vadai, to
dėl, visais būdais stengėsi ne-j 
prileist ex-kareiviams broliau- j, - v n p
tis su žmonėmis. O kad ex-ka- j* ** prlCS ISIflCIlHuJ EX 
reivius labiau privarginti ba- Kareivio Moteries 

. du, tai minimi vadai sustabdė) ,
1 1 I /
\ net trekais farmeriu siunčia-1 \
\ma jiems maista. ’ I BROOKLYN.—Teisias su-
V ‘ i lig namų savininko reikalavi-

j . Į Pagaliaus, buvo paleista viJmą, išdavė patvarkymą išmest 
sa kariška mašina ,kad išmušt 
ex-kareivius iš Washingtono; bedarbę moterį visiškai suža-

i o ir tai jie, beginkliai, ketu- Įoto
/nas . valandas kovojo, taip kad Į absolučiai nieko dirbti.

armija ,tankai, durtuvai ir ga- vena num> 152 Ten Eyck 
Į**zų bombos tegalėjo juos atgal st jos išmetimas paskirtas 
\ stumti tik colis po colio. Į ga- rugpjūčio 15 d.
\ lą, mat, daugelis suprato ka-į Williamsburgo Bedarbių Ta- 
\ zionų lyderių pardavystę ir i ryba šaukia visus darbininkus 

pas juos išsidirbo atkaklios tcn SUeiti ir kovoti prieš jos 
, kovos ūpas. į išmetimą iš kambarių.

į\ Drg. A. Bimba, lyg atsaky-. ~~
\ damas renegatams sklokinin-! Nuvijo Veteranus nuo 

į\kams, tauškiantiems, būk Ko-‘r*į 11 1 j
\mun. Partija einanti pergreit t 
nr pertoli, pabrėžė, kad šiais i 
laikais mes dažnai net nepa-- NEW 
Spėjame žengti su kylančiojnis J}110 
kovon miniomis. To pavyz- ' 
džius turime iš įvairių didelių del,egata!, 6j'° paS. 
tpontaniškai kylančių streikų; 
o geriausią pavyzdį tai šutei- 
kė 25,000 ex-kareivių suplau- 
kimas į Washingtoną, apie ku- 

‘rį trejetas mėnesių atgal hie- 
kam nei galvon nedingtelėjo.

Drg. Bimba subarė brookly-! 
piečius už neveiklumą, kad 

ei vieno iš čia lietuvio ex- ’ 
ateivio 

pranešė, kad yra ruošiamas 
gaujas nebe palaidas, bet or-. 
gfenizuotas ir revoliucinėj va-1 
dovybej ex-kareivių ir bedar
bių marašavimaą į Washingto- 
ną, kad priverst valdžią ir ka
pitalistus išmokėt priklauso
mus ex-kareiviams bonus ir 
įvest bedarbių apdraudos įsta
tymą. Jie numaršuos į Wash- 
ingtoną gruodyje prieš pat at-

nes susidės iš nešimo kiauši-; 
įniu ir skutimo bulvių, laimė- i i .j tojai ' gaus dovanas. Dainuos 
Aido Choro Merginų Oktetas, 
vadovaujant drg. Meškienei.j 
Jos pasižadėjo sudainuoti nau-i 
jų darbininkiškų dainelių.

Draugės ir draugai, worces- 
teriečiai ir apielinkės lietuviai 
darbininkai, yra prašomi da
lyvauti ALDLD. 11 kuopos 
metiniam piknike, ši organi
zacija yra vadovybėj K. Par
tijos, kuri išleidžia naudingas 

į knygas ir padeda grumtis kla
sių kovoj už darbininkų pasi- 
liuosavimą. Da kartą pra
šome, paremkite šį darbinin
kišką pikniką.

ALDLD. 11 Kp. koresp.
J. M. Lukas.

Ar jau Visi Pasirengę 
Spaudos Piknikan?

ri
vienas
šis krizis turi atverti akis kiek-1 
vienam darbininkui ir darbi-1 
ninkei, kad susirūpinti savo j 
reikalais, t.y., remti savo spau- ■ 
dą: “Daily Worker’’, “Lais-!

i vę” ir “Vilnį”, be kurių mūsų | 
’ reikalai, mūsų darbai nėra ga- j 
i limi. j

Piknikas įvyksta 14 d. rug
pjūčio, Vaičionio farmoj, Di
vision Ave. Cranford, N. J.

THE SOVIET WORKER
By JOSEPH FREEMAN

An account of the economic, social and cultural status of Labor 
in the U. S. S. R. 408 pages—$1.50

THE RED CORNER BOOK
FOR CHILDREN

Short stories and poems valuable to workers’ children.
110 pages—$1.25

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

YORK. — Policija! šiame piknike bus naujų už- 
1 City Hali laiptų kandžių ir tik ką atėjo iš So- 

delegaciją 300 ex-kareivių. Jų vietų Sąjungos keturios dide
lės dėžės saldainių, tai kad 
ir *nebuvus Sovietų Sąjungoj, 
galėsim ragauti bolševikiškų 
saldainių.
• Taipgi bus laimėjimai ALD 
LD. II Apskričio leidžiamų 
penkių dovanų, vertės $25.00. 
Todėl visi, kurie turite II 
Apskričio laimėjimų knygutes 
būtinai tą dieną, t.y., 14 rug
pjūčio, būkite piknike ir at-' 
sineškite knygutes.

Į

Visam II Aspkričio komite-j 
tui patariu būti 11. vai. ryte ir 
tiems draugams, kurie ^ apsi
ėmė prie įvairių darbų, kad 
būtų galima viską, kaip reikia 
susitvarkyti ir sėkmingai pra
dėti darbą.

ALDLD. II Apski 
Ižd. G. U. J.

kalauti darbo ex-kareiyiams, 
bet gavo policijos kumščių ir 

Majoras Walkeris 
tuo laiku buvo “užsiėmęs;” 
Jis rengėsi iškilmingai pasitik
ti sugrįžusius iš Europos orlai- 

> vininkus J. Matterną ir B. 
‘ Griffiną. . .

Rugpj. (Aug.) 14 d., įvyks
ta ALDLD. 11 kp.. piknikas, 
Olympia Parke. Programa 
bus įvairi, susidės iš pra
kalbų, lenktynių ir dainų. Kal
bės visiems žinomas drg. Ler- 
neris,. kuris buvo mokytojum 
jaunuolių klasės Komunistų 
Partijos mokyklėlėj. Lenkty-

bility of defending their class 
against capitalist trickery and I 
exploitation.

With such schools the wo.k-, c]yįjs jr Lepintis saule, pami-i 
I nam ir vegetarioniškus valgius.! 
i Kaina $10.00 Į savaitę, o vai- 
; kartis žemiau 10 metų tik $4 . 

j savaitę.
; .1

Į čia važiuodami imkite lai-: 
vą ant 42nd St. anksti ryte, I 
Kingstone būsite apie 2-rą v.'

Nedėlioję, 14 d. rugpjūčio, po pietų. Čia neimkit taxy, bet 
M.^Budniko sode, 1911 Edge-^busą už 10 centų ..iki West 

, P^-> Shore stoties, o čia imkite 4
Bus progra- p. M. ar 7:40 P. M. traukinį | 

, užkan- už 21c ir išlipkite Ulster Park.
Rengia Amerikos Lie- Eikite 15 miliutų į kairę iki

K. Sinkevičiūtė 
mm:

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabinius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 513fi 
Keyntone—Main 1417

LABOR AND COAL
By ANNA ROCHESTER

Gives the background of recent mine strikes and of the present 
mass unemployment. Explains who owns thp mines, what profits 
operators make, and labor conditions. Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

Cotton and wool—the “sick giant” of industry, and its stretch
out, army of unemployed, child labor, and “over-production.”

t Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND SILK
By GRACE HUTCHINS

Wages, profits,1 speed-up, mergers and unemployment in the silk 
,and rayon industry , and the conditions of labor.
■ • ‘ ' ' 1 , 1 Regular $2.00; Popular $L00

LABOR AND AUTOMOBILES
By ROBERT W. DUNN

Eixposes Ford secret police and speed-up, General Motors wage 
systems and mass lay-offs in Detroit’s “wonder industry.”

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND LEATHER
By RICHARD B. WINTER

Conditions in another “sick” industry from the basic tanning 
operations to the finished shoe and other leather products.

Regular $2.00; Popular $1.00

FORCED LABOR IN THE U. S.
By WALTER WILSON

Convict labor camps and mines, chain gangs, tenant system 
slavery, prison peonage in the United States and colonies’.

Regular $1.50; Popular $1.00

WOMEN IN INDUSTRY
By GRĄCE HUTCHINS

The vivid story of 11,000,000 women and girls in industry, their 
conditions and the problems of organization.

Regular $2.00; Popular $1.00

įvairių karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sužalęs, gausi 
žilumos | v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkami ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo ‘ 
Staen Island Fe’* 
ry.

LUTVlhĄS

Lo'tiln’k Huh 
plačiai žinoma 
tik Elizabętho, 
ir kitų miesto lietu- 
riain« ir svetini tau 
fiairu virį 20 metų 
Taiti pat laisninouv 
Real Estate—pirki1 
t».ui ir pardavimu' 
namų ir žemių 
taipgi įvairių biz 
nių. Mūsų pntarnn 
Ftiuas prielaniuR

LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

The industrialization of the South and present conditions and 
struggles,of white and Negro workers and farmers.

Regular $2.00; Popular $1.00

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

“Open shop” drive, company unions, blacklists, spy systems, 
strike-breaking methods, employers’ anti-union welfare schemes, 
personal activities and employee stock ownership.

Regular $1.90; Papular $1.00

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

■ —__ ... - i

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

Conveniently arranged facts, figures and analytical material on 
speed-up, wages, hours, the organization of industry, the Soviet 
Union, imperialism, government, war, social insurance, Negro 
workers, working women, young workers, etc., etc. An indispens
able handbook on labor. Regular $2.00; Popular $0.85

•«»v

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir MCšlažarncs, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, ■ moksliškais būdais. 
Manu kairios yra nebrangios ir galima del išši- 
mokejimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
> CheiriiŠki Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

USE THIS ORDER BLANK
If
lO a LAISVE”

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
I enclose $ 

■Ab
for which please send the checked

ORa 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kapdiep — 10 Ą. M. iki 8 P. M. 1 m - ne • X
Nedeliom — 10 A. iki 4 ’P. M. Is*k«r98 25 Metai £

Name-

Address—

City
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Puslapis šeštas LAISVI Trečiaa., Rugpjūčio 10, 1932

Judžiuose Publika Švilpia Rašytoją, Artistą ir Darbi- 
prieš Hooverio Pasielgimą ninką Mitingas Protestui
su Ex-Kareiviais prieš Vengrijos Korikus

New Yorko judamuose pa-< 
veiksluose, kur tik rodoma 
smurtiškas ex-kareivių išvaiky
mas iš Washingtono ,visur gir-i 
dėt iš žmonių švilpimas arba! 
baubimas, reiškiantis pasipik
tinimą bei panieką HooverioĮ 
valdžiai.

Siuvėju Distrikto 
Konferencija

NEW YORK. — Industri
nės Adatos Darbininkų Uni
jos vietinis distriktas šaukia 
konferenciją delegatų iš toš 
pramonės unijų, šapų komite
tų, organizuotų ir neorgani
zuotų siuvėjų, kaip dirbančių, 
taip ir bedarbių. Konferenci
ja įvyks rugpj. 20-21 d., Man
hattan Lyceum svetainėje, 66 . , . . _ .
East 4th St. Ši konferencija : J dusinnkimą 1. D. Apsigy- 
tarnaus prisirengimui prie tre-!njmo ]7-toS KuOpOS Šiandie 
cio metinio suvažiavimo Indus-j 
trinės Unijos. i ---------

NEW YORK. Bendras revo- 
bucinių rašytojų, artistų ir 
darbininkų susirinkimas York- 

•ville Casino svetainėje, ant 
■ 86th St., tarp 2 ir 3 Avės., 
i šį penktadienį vakare, protes
tuos, kad Vengrijos fašistų 
! valdžia nekaltai nužudė Furs- I 
j tą ir Sallay, ir reikalaus pa- 
I liuosuot Kariką ir Killaną, re
voliucinius rašytojus, kurie 
taipgi nusmerkti mirčiai.

Susirinkimą šaukia John 
Reed Kliubas, Revoliucinių 
Rašytojų Federacija ir Kultū
rinė Vengrų Federacija. Da
lyvausią žymūs Amerikos ra
šytojai, kaip kad Sherwood 
Anderson, Michael Gold, Ed
mund Wilson ir kt. Įžangą 
veltui.

Norėdamas Kalėjime Paval
gyt Bedarbis Išbeldė Langą

NEW YORK.—Vienas išba
dėjęs bedarbis metė čeveryką 
ir išdaužė automato valgyklos 
langą, ant 14-tos gatvės, no
rėdamas, kad jį areštuotų, 
idant bent policijos nuovadoj 
bei kalėjime gautų pavalgyti. 
Tapo areštuotas. Pirmiaus jis 
prašė valgyklos vedėją duot 
sriubos bliūdėlį,. bet tas neda
vė.

Mitingas Kovai už 
Bedarbių Reikalus

NEW YORK. — Centralinė 
Bedarbių Taryba atsišaukia j 
visas* unijas, kliubus, pašalpi- 
nes ir kitas darbininkiškas or
ganizacijas; kad paskirtų kai 
kuriuos savo narius į veiklius 
kovotojus prieš bedarbę. Tie 
kovotojai bus ir delegatais į 
mitingą, kuris yra ruošiamas 
rugpjūčio 15 d., pirmadienį, 
7:30 vai. vakare, Manhattan 
Lyceum svetainėje, 66 East 
4th St. Pamatinis mitingo tik
slas—susimobilizuoti beduonių 
demonstracijai, įvykstančiai 10 
d. rugsėjo (Spt.) Tuo pačiu 
sykiu bus reikalaujama iš 
valdžios bent po $10 į savai
tę kiekvienai vedusių bedar-

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo 17-tos kuopos su
sirinkimas bus rugpjūčio 10 d., 
trečiadienį, 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, kampąs 
Ten Eyck ir Lorimer Sts.

Draugai ir draugės, darbi
ninkai ir darbininkės, kaip na
riai, taip ir nenariai, sueikite 
į šį susirinkimą. Aš nematau 
reikalo visados jums aiškinti i 
svarbą Tarptautinio Darbinin-I 
kų Apsigynimo; manau, kad 
tatai jau gana gerai supran-j 
tate, kokius darbus ši organi
zacija atlieka, liuosuodama 
politinius kalinius, gindama 

! ateivius nuo deportavimo ir t.t.
Todėl nariai visuomet priva- 
lankytis jos susirinkimuose, 
kurie darbininkai dar ne

priklauso, turėtų ateiti ir pri
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
sį. Taigi kožnas darbininkas 
ir darbininkė galėtų ir turėtų 
priklausyti prie šios organiza
cijos.

Drg. Karosienės Išleistuvės
A-------- -

Išleistuvių vakarėlis įvyks 
utarninke, rugpj. (August) 
16 d., “Laisvės” svetainėj; 
pradžia 7 vai. vakare.

Draugė Karosienė, žymi 
darbininkų veikėja lietuviš
koj ir amerikoniškoj dirvoj, 
yra siunčiama kaipo dele
gatė nuo lietuvių darbinin
kų organizacijų į pasaulinį 
tarptautinį prieškarinį kon
gresą, kuris įvyks Paryžiuj. 
Iš Paryžiaus ji turės vyk
ti i Sovietų Sąjungą, kaipo 
delegatė nuo Lietuvių Dar
bininkių Susivienijimo Ame
rikoj, studijuoti tenaitinę 
moterų darbininkių ir kūdi
kių padėtį.

Vėliaus- kuomet jinai su
grįš, tai duos; pįačius rapor
tus Amerikos darbininkams 
ir darbininkėms iš prieška
rinio kongreso ir iš Sovie
tų Sąjungos.

Šias išleistuves rengia L. 
Darbininkių Susivienįįimo 
Amerikoj Pirmas Apskrity^

Apart draugės. Karosie
nės, bus visa eilė gerų kal
bėtojų, kurie pasakys trum
pas prakalbėles. Taipgi bus 
graži muzikalė programa, 
kurią išpildys Aido Choras, 
Aido Merginų Sekstetas ir 
kitų tautų proletariniai me
nininkai.

Brooklyno ir apielinkės 
darbininkai ir darbininkės, 
nepasilikite tą vakarą nei 
vienas namie, bet visi ir vi
sos dalyvaukite drg. Karo
sienės išleistuvėse.

Įžanga veltui.
Kviečia Komitetas.

Inteligentą ir Rašytoją 
Protesto Delegacija

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

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

i, nėra jokio didelio 
. . , į4stako; didelis sodas, didelė upė paleiir inteligentų j paį farmą Arti gelžkelio stoties ir

NEW YORK.—šiandien iš- 
važiuoja į Washingtona dele- (la,ina mašinerija 
gacija rašytojų i ( ~ Į
protestuot prezidentui Iloove-pprie State Highway, 50 mailių nuo 

New Yorko. Savininką galite matyti 
_XT I kasdien tarp 6 p. m. iki 10 vai. va- 

1S Wash-, karais, Apt. 18, 535 E. 6th St., New 
I York City. Rašykite angliškai arba 
rusiškai, nes savininkas rusas. 

(184-189)

riui prieš kruvinai-žiaurų iš
vijimą ex-kareivių
ingtono. Delfegacijoj yra pro
fesorius H. W. L. Dana, Sher
wood Anderson, Quincey Ho
we ir kt.

Kapitonas Nuvogė $695,000

NEW YORK.—Per paskuti
nius 13, metų kapitonas Phe
lan, tarnaudamas J. S.. Bache 
Kompanijai, nuvogė $695,000 
pinigų, kuriuos, kaip dabar 
sakosi, praleido beūždamas su 
mergomis. Liko areštuotas ir 
po $20,000 kaucijos laikomas 
iki teismo.

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

fabrikų, biznis išdirbtas 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.’

(185-190)

lo

Nusprendė Sugrąžint Alų, 
Kuris jau “Sunaikintas”

New Yorko apskričio J. V. 
teismas nusprendė, kad blai
vybės agentai turi sugrąžint 
alų ir bravoro įrankius, ką jie

Organizatorius.

Majoro Šneka apie Algų 
Nusiimi Šimą Valdininkams

D. Uniją Vienybės Tarybos 
Persikraustymas

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

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

(184-189)

NEW YORK. Darbo Unijų 
Vienybės Taryba persikrausto: 
į erdvingesnę raštinę po num. 
80 East 11th St., Room 237, 
238 ir 239.

Carmen Šiaučiai Laimėjo
FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

BROOKLYN. — Antradienį 
sustreikavo Carmen Shoe kom
panijos padų dirbėjai, protes
tuodami prieš 
ko pavarymą. 
verstas ne tik 
bininką atgal,
ti teisę organizuotis į uniją: 
jis taipgi turėjo sutikt dau
giau nepaleidinėt darbininkų 
be šapos komiteto žinios.

vieno darbiniu- 
Bosas buvo pri- 
priimti tą dar- 
bet ir pripažm-

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo,. odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 ibi 1

Nuo 4 iki 8
Nedčliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

Nušovė Moterį
4.

BROOKLYN. Joe Pal
buvo konfiskavę iš H. Ryano, i .^pajūryj nušovė Sofiją1 
Monroe, N. Y. “Prohibišinai” j Šrukieri^už tai, kad jinai atsi- 
pranešė, kad jie ant vietos iš- sakė su jū mylėtis. Ji, tri-. 
pylė laukan 15,000 gorČ. ai- pM vaikų motina, buvo pasime-, 
aus. Bet tikrumoje jie bustus su savo vyru, 
daug to alaus pardavę smuk
lininkams.

Savininkas sutiko, kad jam 
būtų sugrąžinti tik bravoro 
įrankiai, jeigu alus jau din
gęs.

Kom. Partijos Rinkimų 
Kampanijos Finansavimo 
Reikalai

ir
Išvijo iš Teismo Liudytoją 
su Kepure

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

th#w it
h* >•.

-.ibi*

INC

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

maliavoti, matykite:.'

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26

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,i ar maliavojęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį 
būdavote ją

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K A S ) 
GRABORIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEZAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINj. AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GR.AZIAx VlET/\ SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

$4USU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTJ. Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

joooc ArjortoOoOoAi A AAAAAAAmm kViockVi

56 Brooklyn, 
“Laisves”

ir Medi-

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Uosiai ir chroniškai ryr^ Ir 

mataru litrai kraujo ir adaa. 
Padarau ittyriaa< kraujo Ir ilapuma, 

DR. MEER 
1K6 W. 44th St., Room 

New York, N. T. 
Valandai Pritarimoi 

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

SekMadtenlaii nuo 11 ryto iki 1 pa pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

ies

JONAS STOKES
Fotografas

Siuond praneiu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stoti« 
Brooklyn, Y.

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

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

JONAS STOKES
S12 Marion St., kampas Broadway 

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

šios savaites šeštadienis 
sekmadienis yra paskirta tam, 
}tad parinkt daugiau aukų rei 
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.

DR. O.

VAKACIJOS VIETANEW YORK.—West Side 
teisme tūlas negras buvo pa
šauktas paliudyti, kokius as
menis jis matė laike vieno app 
plėšimo. Atėjęs teisman, ne
gras nenusiėmė kepurės; su
pykęs už tą teismo “išnevoži- 

,” teisėjas išvijo jį lau- 
■taip pat padarytų. (Jis gau-ikan' Neblogas būdas išsisuk
ina $40,000 per metus.) Bet t* nu0 Rūdijimo bent to teisč- 
! kiti valdininkai/gali taip pat.-10 teisme...
i atsiliepti, nurodydami į dar ( -------------------
kitus. Tarp trečiaeilių valdi- j v , i ' į i / ; 
ninku majoras praveda baisa- 'Areštavo ir Sumušė renkis 
vimus, kad jie “sutinką” tiek Amalgameitus Streikierius 

kom- bei tiek nusimusti algos; šie ° 
suprantama, yra 

Bet su

New Yorko majoras Wal- 
keris sako: aš sutikčiau nusi
mušti 20 procentų algos, jei-

bių porai ir dar po $3 kiek- gu kjti augštieji valdininkai | jimą,
--------- ------------Y----- ne

na
vienam negaunančiam bei 
galinčiam dirbti šeimynoą 
riui.

Dveją Grindy Vagonai
Long Island gelžkelio 

panija pradeda įvedinėti dve- balsavimai, 
jų grindų vagonus, taip kad i paliepimas iš viršaus, 
gali antra tiek daugiau žmo-■ eiliniais miesto < 
nių susėsti, negu senuose va-ji 
gonuose. i tomą : nukirto ir tiek.1

NEW YORK.—Policija už-
miesto dagininkais PuolS 500 Amalgamęitų siu- 

bei tarnautojais visai nesiskai- vSjų P'.^adieni kur^e demon-

VAŽIUOKITE Į ‘LAISVĖS’ PIKNIKĄ
/

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

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.00
Tuojaus užsiregistruokite “L.” ofise arba per Aido 

Choro narius, kurie norite busais važiuoti Į pikniką. 
Atsibus ateinančio j nedėlioj, P. Vaičionio gražiam dar* 
že, Cranford, N. J.

Laisvės” svetainės.
Bušai išeis 11 valandą tyte, nuo

LDSA. 1-mos Kuopos Narėms
Šį ketvirtadienį, rugpjūčio; 

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

straciniai pikietavo Branch
Trucking Kompaniją ant Mer
cer St. Mat, tos kompanijos sides 8 vai. Dakare. i 
trokais fabrikantai ir kontrak- 
toriai veža streikuojančių dar
bininkų darbus į kitus miestus. (Daugiau Vietos 2tnty 5 pusi.) 
Areštuota 5 pikietuotojai. Vie
nas iš jų, Hymąn Silkowitz 
taip sumuštas, kad turėjo būt
paimtas į ligoninę ir ten kaip j REIKALINGAIS jaunas vyras . į part- 

$500 nerius prie užlaikymo, gazolino sto
ties. Vieta gera ir tinkama bizniui, 

nrezi- Partneris turi mokėti anglų kalbą 
ir pinigų turėt apie $1,500. Partneris 
yra reikalingas todėl, kad turėdamas 
1 stotį, noriu dar ir, antrą įrengi, tad 
ir yra reikalinga; parama. Kreipki
tės pas: Vincds Radžiūnas, 354 High
land ’Avė1., Kearhy, N. J;:

.... ’ (188-194)

Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 Į SAVAITĘ
Šviežiausias farmų 

sezono uogos visokių
j0 Į daržovės už tą pačią

■ nurodytą kainą.
Važiuokite Hudson

Line Boat iki Catskill, N. Y. j 
Atvažiavę telefonuokite: Cats
kill 890-F-4.

PUIKIOS MAUDYNĖS 
ir

‘ LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

maistas, 
rūšių ir 

augščiau

upe Day

Kp.' Org. O. Višniauskienė

REIKALAVIMAI

AGATHA BLOZNELIS 
R. F. D. 2 Catskill, N. Y.
>*•3-

<l> 
' 

J<|>

<I> 

<|> t

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedėldienių

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja^numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas ve sėli joms, 
krikštynomš ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-44(19

A. RADZEVIČIUS
GRA^ORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

402

X

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS

kalėjime laikomas po 
kaucija. » z t

Amalgamęitų Unijos 
dento Hillmano gižai ir 
neduoda mitinguose kalbėti ei
liniams nariams. Minima pi- 
kieto demonstracija taipgji įvy
ko prieš Hillmano valią.

toliau

l’elefonas: Stagg 2-9109

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS?

Nuo 9 vai. lyte iki 8 vai. vakare. 
Pėhktadieniaig ir iventadieųiais 

tik Buiitarus. '

5

Aš (jėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 
nf a

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N.

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