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

KRISLAI
Conn. Mokykla.
Geras Pavyzdys.
Nauji ALDLD Nariai, 
šiaurių Tyrinėjimas. 
Pagalba Priešams.

Rašo D. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Connecticut valstijos draugai 

organizavo klasinę mokyklėlę. 
Buvo planuojama, kad kiekviena 
kolonija pasiųstų po keletą mo
kinių, vienok tik Waterbury 
draugai tą tinkamai įvertino. Iš 
kitų kolonijų kaip ir nebuvo da
lyvių. Todėl, pasilavinus savai
tę laiko, nutarta tolimesnį la
vinimąsi atidėti ant rudens.

Waterbury draugai gerai pa
sirodė, ypatingai rūpestingai 
darbavosi drg. Svinkūnienė pri-

Giriasi Laimėjimais prieš 
Sukilėlius

BRAZILIJA.—Federalės 
valdžios žinios skelbia, kad 
jos armija vėl laimėjo mū
šius prie Sao Paulo. Kova 
tarpe sukilėlių ir valdžios

rengimo darbe ir lavinimosi me- jėgų jau eina virš keturių 
tu.

Waterbury “šviesos” Draugy
stė nutarė parsitraukti Komu-Į 
nistų Partijos Rinkimų Platfor
mos 100 kopijų ir suteikti kiek
vienam savo organizacijos na
riui. Tai pagirtinas darbas. 
Tą turėtų padaryti kiekviena 
savišalpos darbininkų organiza
cija.

Ten pat tūlame kliube Prūsei
kos pasekėjai susidėję su biz
nieriais apmetė pasiūlymą parsi
traukti Komunistų Partijos

savaičių ir dar nei viena, nei 
kita pusė nenugalėta.

Uždarinėja Darbininką 
Laikraščius

POLICIJA UŽPUOLĖ MOŠŲ DRAUGŲ 
CHICAGIECIŲ DIENRAŠTĮ ‘VILNĮ’ I

CHICAGO, Ill. — \ ----------- ;
nis”, komunistinis laikraštis: lį, P. Krakaitį ir knygvedę 
lietuvių darbininkų prane-Į M. Savukiutę.
ša, kad ant jos padaryta 
užpuolimas. Šitas Užpuoli
mas ant mūsų laikraščio, tai 
yra dar pradžia Hooverio 
valdžios teroro ant . darbi
ninkų judėjimo ir Amerikos

j valdžios fašistėjimo. Juk

Lietuva Laimėjo ir 
i Pralaimėjo

HAGUE. — Imperialisti
nis Tautų L-ygos teismas pa-

Vii- rių J. P. Miller j, V. Andriu- dare nuosprendį Klaipėdos

I dar nelabai senai rašė pats 
ponas Pruseika, kad mūsų

BERLYNAS. — Vokieti- laikraščiai gauna pinigų iš buvo atėję? 
jos fašistinė valdžia dar la- Maskvos, tai kodėl negar
biau pradėjo persekioti dar- j0 tam patikėti lietuviški

Jieškojo laiškų ir susira
šinėjimų iš Sovietų Sąjun
gos.

“Prie areštavimo buvo at
ėję į raštinę Evaldas ir Lau
kis. Skundikų pavardes ne
išduoda, bet kokiais sumeti-, 
mais Evaldas ir Laukis>

klausimu. Sulig tuo nuo-

Nauji Chiang Kai-sheko Bandymai Pa 
I skandyti Chinijos Revoliucija 

Kraujuose Nepavyks
! hT^c’ Amerikos Imperialistai Remia Chinijos Fašistų Organiza1 laimi,,bet ir pralaimi. Teis
imas užgyrė paleidimų tary
bos pirmininko, bet nepatei
sino paleidimų seimelio. Lai
mėjo tai tik imperialistai, 
nes jie nutarė taip, kaip 

i jiems geriau. Vokietija ir- 
l gi nepasitenkinus tarimu 
Hagos teismo.

vimą; Nesiseka Nugalėt Sovietų Plėtimąsi

bininkų laikraščius. :
laiku uždarė “Volksecho”— valdžiai.
Berlyno komunistų laikraš-

Taip pat Pomeranijos tus ir užpuolimus sekamai

kapitalistų, jisai pradėjo 
organizuoti fašistus Chini
joj. Į šitų armijų imama 
tik stambūs žemvaldžiai, ge
ri patriotai ir militaristai, 
kurie pilnai gins palaikymų 
dabartinės valdžios. Tai or
ganizacija tokio modelio, 
kaip kad Italijos fašistai ir 
Vokietijos hitleristai. Su 
šita armija Chiang-Kai slie
kas mano nugalėti komunis-

Siaučia Teroras 
Chini jo j

“ “Vilnies” administrato- 
i rius norėjo pašaukti dien-

I tyvai neleido.
“Tikslas užpuolimo vei

kiausia bus, kad sudaryti 
kokį nauja išpūtima prieš 

(Sovietų Sąjunga.
“Masių skurdui didėjant 

ir vis labiau bosam puolant 
algas kapoti, persekiojimas 

, darbininkų organizacijų ir
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Šiuo; snipukai ir pakisti liežuvi I raščio advokatą, bet detek-

Pati “Vilnis” apie areš-
Rinkimų Platformos. Mat, Prū- j tj. 
seikos pasekėjas yra pirminin
ku ir tam jis panaudojo visas 
priemones.
kai^kuriuos'Sninkus^M tį “Kaempferin” taip pat ■ detektyvų, “pasfųstij Illinois 
^.!p uždarė, šitas laikraštis su-jvalstijls Attorney Swanso-

laikytas dviem mėnesiam. n’o. Iškrėtė redakcijos kam- 
Komunistų Partijos laikraš- harį ir administracijos raš- ________-c _-o-------- —
tis “Komunistische Interna- tinę, pasiėmė rekordus, darbininkiškos spaudos di

skai ty to jų suraša ir spaus- dėja. 
tuvės apyvartos knygas.

“Areštavo administrate-! laikraštį, ir knygučių.

laikraštį “Volkswacht” už-jsako:
, darė astuonioms dienoms. | “Ketvirtadieni, rugpjū- 

Tas dar kartą pa- Darbininkių moterų laikraš-i gj0 n d atvažiavo būrys 'onoiraroi aiinrcirlinn » • ✓ / "r t i ' ’

dėjo į kapitalistų partijų pagel- 
bininkų vietą.

tionale” uždarytas ant trijų 
mėnesių.

MAŽIAU PINIGŲ ĮDEDA, 
NEGU IŠIMA

New Yorko valstijoj per 
liepos mėnesį visuose “sav
ings” bankuose buvo įdėta 
naujų depozitų $155,796,- 
000, o išimta iš tų bankų 
buvo $184,745,000. Reiškia, 
išimta apie $28,949,000 dau
giau, negu įdėta.

Liepos mėnesį į Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugiją gauta 51 naujas 
narys. 11-ta kuopa Worcester 
gavo 2. Tokiu būdu ji vis stovi 
priešakyje kitų kuopų su 13 
naujų narių 1932 metais. Po 
du naujus narius gavo sekamos 
kuopos: 72, 73, 146 ir 162. Po 
tris naujus narius, liepos mėne
sį, gavo sekamos kuopos: 22 kp. 
Cleveland, Ohio, 33 kp. Pitts
burgh ir 50‘ kuopa Rochester, 
N. Yj Kitos kuopos gavo po 
vieną* naują narį.

Tveriasi mūsų ALDLD orga- • :i •• •
nizacijos nauja kuopa Francijo-I sukilimai ir Maistai Ispanijoj 
je Vichy mieste. Keli drau
gai jau užsimokėjo duokles 
ir ketina suorganizuoti Litera
tūros Draugijos kuopą. Fran- 
cijoje vietomis yra nemažai lie
tuvių darbininkų. Jie priversti 
buvo bėgti iš fašistinės Lietuvos 
jieškoti kitur pragyvenimo. 
Draugai rašo, kad labai vargsta 
Paryžiuje ir kitur, kenčia nuo 
bedarbės ir žiauraus išnaudoji
mo. i

Sovietų Sąjungos mokslinin
kai tęsia tyrinėjimą šiaurių 
krašto ir vandenynų. Pabaigo
je liepos iš Archangelsko išplau
kė du ledlaužiai “Sibiriakov” ir 
“Rusanov” į ledynus linkui 
Franc Josif salų. Du tūkstančiai 
darbininkų karštai sveikino 
profesorius: Smitą, Vizę ir Sa- 
moilovičių, kurie jau daug pasi
darbavo |yrinėjime šiaurių.

Rugpjūčio 1 d. išplaukė led
laužiai “Taimyr” ir “Malygin”. 
Ant “Malygino” randasi ir 72 
metų senumo tyrinėtojas Fre- 
derik Džekspn, kuris dar 1894 
metais atliko tyTrHejUnus Franc 
Josif salų srityje.

Yra draugų, kurie patys ne
nori dalyką suprasti, o kitus 
mokina. Drg. J. iš Binghamto- 
no priima kiekvieną Prūseikos 
pasakymą už tiesą. Pasakė re
negatas, būk jie gavę Bingham
tone 32 skaitytoju, tai ir tiki. 
Būtų pasakęs, kad gavo 100 ir 
tain tikėtų. Gi kada “Laisvės^ 
redakcija, žinodama, kad Pyu- 
seika visad meluoja, pareiškė, 
kad ir tame bus melasL/tai d. J. 
netiki. Kada Prūs^ika sako, 
tai jam jau “faktas,” gi kada 
“Laisves” redakcija sako, tai jis 
tam netiki. Dar daugiau. La
bai neteisingai elgiasi d. J., ka- 

, da jis sako, kad “Laisvę” per

i valstijos Attorney Swanso-
• *wxzt __ . — • • i

Susiėmė pluoštus se
nų laiškų, raštų netilpusių į M

Komunistą Frakcija Reikalauja Šaukti
Reichstago Posėdį 4

Paleidimui fašistų valdinin
kų, kurie gavo vietas paė
mus valdžia į Papeno ran
kas. 3. Paleidimui Papeno 
valdžios ir išreiškimui jam 
nepasitikėjimo. 4. Panaiki
nimui nepųprastos padėties 
arba karo stovio.

SHANGHAJUS. Chinijoj, 
kuomet ^komunistai laimi, 
tai reakcija lieja savo pa- 

i giežų ant kitų darbininkų. 
Shanghajuj darbininkai lai
kė masinį mitingų prieš Ja
ponijos karinį veržimąsi į 
Mandžuriją ir tenai šeimi
ninkavimą. Šitą darbininkų 
susirinkimų užpuolė val
džios agentai ir policija ir 
areštavo 89 darbininkus. 
Veik visi nugabenti į Nan- 
kingų.

Nankingo valdžia jiems 
ruošia teis juos,
kaipo komunistus. Tūliems 
šių darbininkų gręsia mir
ties, bausmė.

NANKINGAS. —Chinijos 
bučeris Chiang-Kai shekas 
jau daug kartų bandė su
naikinti Chinijos Raudonųjų 
Armijų ir sulaikyti plėtimą
si sovietų. Bet niekad tie 
planai nepasisekė pasiekti. 
Vėliausiu laiku vėl buvo pa
sikėsinta Hupeh provincijoj 
dideli puolimai ant Chinijos 
Sovietų, bet vėl nesisekė. 
Raudonoji' Armija laimėjo
ne tik mūšius, bet dar pa- tinį judėjimų Chinijoj. Ji* 
ties Chiang-Kai sheko armi- sai jau turi suorganizavęs 
jos didelės dalys prisidėjo apie 3,000 tokios fašistinės 
prie raudonųjų.

Tai dabar jau Chiang- šia nesiseks ir šitas naujas 
Kai shekas pradėjo naujų planas įvykdinti. Chinijoj 
planų. Remiamas Amerikos Sovietų valdžia jau gana 
imperialistų ir kitų šalių stipri.

armijos. Bet jam veikiau-

VOKIETIJOS ROM. PARTIJA ŠAUKIA 
DARBININKUS KOVAI PRIEŠ FAŠIZMĄį

B E RLYN AS.—Vokieti j os 
Reichstago komunistų frak
cija reikalauja, kad būtų 
greitai sušauktas Vokietijos 
parlamentas (Reichstagas). 
Reikalauja del sekamų klau
simų : 1. Panaikinimui ir nu-

MADRIDAS.— Ispanijos slopinimui fašistinių kari- 
valdžia sako jau padarė pla- j nių būrių organizavimo. 2. 
nUS baudimui SUkilėliO ge- I <„./ ...:■
nerolo Jose San Jurjo. Po 'ri ■ * * • n/r iv •• • iz • ■ • r* n*
jo vadovybe buvo kelios ba-1 rotviiuai Maodziinjoje Komunistai fcma rirmyn
žnyčios padegtos ir keli 
žmones sužeisti ir užmušti.

Ypatingai Seville j sukilė
liai pasirodė labai smarkiai. 
Jie gerai apkūlė patį mies
to majorų ir kitus valdinin
kus. Dabar apie šį miestų 
apstatyta armijos pulkai, 
kurie saugo mk stų.

HARBINAS. — Gautos

sakoma: “Vienas priešas, 
viena kova, vienas frontas”. 
Kviečia Eilinius Narius Iš 

Socialdemokratų Partijos 
Komunistų Partija šaukia 

eilinius narius ir socialde
mokratų partijos, kuri vis 
labiau ir labiau pradeda 
smukti. Daug eilinių narių 

'nors ir labai sunkiose sųly- iš socialdemokratų eilių da- 
riasi su Sovietų Sąjunga del'^ t rinkimuose.,bar jau dedasi } Komunistų

c ° . iliocicrn laimmimac imi vin. Dnvhin n tai via i nnvl-nn,
sudarymo tam tikro finansi
nio trusto del palaikymo ir 
plėtimo prekybos tarpe 
Francijos ir Sovietų Sųjun- 
gos. 'Sakoma, kad Sov. Są
jungos naftos draugija ir 
Francijos sindikatas padarė 
sutartį penkiems metams 
del gabenimo nebaigto iš
dirbti aliejaus iš Sovietų 
Sųjungos į Franci jų. Tokio 
aliejaus į Francija bus įga
benta apie 520,000 tonų.

BERLYNAS.—Vokietijos 
Komunistų Partijos Centro 
Komitetas išleido pareiški
mų į visus Vokietijos dar
bininkus, kuriame analizuo
ja rinkimų pasekmes ir. 
kviečia darbininkus kovai 
prieš fašizmų abelnai.

Šiame pareiškime sako- 
PARYŽIUS. - FrancijosĮkad^munistų Partija 

diplomatai ir biznieriai ta-

Francija Tariasi 
Su Sovietais

t
; Fašistų laimėjimas jau rin- 
1 kimuose likosi sulaikytas. 
Daug darbininkų jau atsi
meta nuo hitlerininkų. To
dėl fašistai griebiasi tero
ro kovai prieš komunistus. 
Jie organizuoja savo kari
nes grupes.

Partijų, o jei ne į partiją 
tai padeda kovoti prieš 
tuos, kurių eilėse jie pirmiau 
buvo. Taip Vokietijos Ko
munistų Partija veikdama 
per kelis metus ir pasiekė 
didelių laimėjimų.

SHANGHAJUS. — Chi- 
žinios skelbia, kad čionais: nijos imperialistų 'pakalikai 
patiko labai didelė nelaimė, yra dideliame strioke del 
Labai daug užsėtų laukų pa- ^nugalimų bėdų. New 

’Yorko Times praneša, kad 
lietė vanduo, dideli potvi- komunistų armija vis eina 

arčiau Hankowo. Šitas 
miestas gali labai greitai

niai' Apie pusė pupomis už-
HELSINGFORS AS. — 

Suomijos valdžių areštavo 
5 asmenis už atkasinėjimų 
kapinėse mirusių lavonų ir 
jų naudojimų saviems tyri
nėjimams. Sakoma, kad 
areštuotieji bus baudžiami, i darbininkų.

laukų likosi užlieta. patekti' į Centralinės Chini-
Kviečių užlieta apie 90 nuo
šimčių visų pasėlių. Tai ne
svietiški nuostoliai, šita ne

jos sovietų valdžios rankas. 
Generolas Shu jau ruošia
si pasitraukti iš Hankowo

laime dar Įtinau padidina Tuomet miestų lengvai gali 
vargų ir badų Mandzurijos pajmti-Raudonoji Armija.

Sao Paulo Nori Taikos
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Kitas Suokalbis prieš Negrus Darbininkus
WASHINGTON, D. C.— 

Kitas suokalbis jau pada
ryta prieš juodveidžius dar
bininkus Washingtohe. Po- 
licistas Milo J. Kennedy 
padarė brutališkų užpuo
limų ant negrų darbininkų 
gatvėje. Negrai gynėsi ir 
toje kovoje policistas likosi

pusmetį Binghamtone atsinauji
no tik du skaitytojai. “Laisve” 
ten gerai stovi. Jos skaitytojų 
skaičius nenupuol^. Kurių pa
sibaigia prenumerata, tie grei
tai atsinaujina. Na, ir kam 
skleisti renegato prasimanymus 
apie “Laisvės” “smukimą”, jei*

sužeistas į galvų, kądpas- 
kiaus mirė. *

Pasekmėje šio įvykio jau 
areštuota 10 negrų ir jiems 
ruošiama teismas. Kai ku
rie šie negrai kaltinami 
žmogžudystėje. Juos pa
matyti neprileido nei Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatus.

Šitas pasikėsinimas ant 
juodveidžių yra vienas eilL 
nis suokalbinjs terorizavi- 
vimas prieš visus darbinin
kus. Į teisėjų suolų paskir
ta visi baltieji pasiturinti 
žmonės, kurie yra nusista
tę prieš juoduosius. Tad tei-

Kitas valdininkas Matsuoka 
pareiškė į imperialistines 
valstybes, kad Chinijos 

: klausimas labai yra svarbus. 
Jisai pastebi, kad jau rei
kia ginti Centralinę Chinijų 
nuo komunizmo, o ne Man- 
džufijų.

PORTO ALEGRE,' Bra- 
žili j a.—Brazilijos valdžia 
jau kreipiasi į sukilėlius ir 
nori taikintis su jais. Suki
lėliai reikalauja* pripažinti 
konstitucinę valdžių pirma, 
negu bus pradėta daryti tai
kos pasitarimai.

šaukia į Bendrų Frontų
Komunistų Partija yrą 

viena, kuri vienija darbinin
kus kovai prieš reakcijų ir 
šaukia į bendrų frontų. At
sišaukime Komunistų Par
tija šaukia darbininkus nu
ginkluoti fašistus, kurie or
ganizuoja savo karinius bū
rius. < Taip pat pareiškimas 
reikalauja, kad fašistai bū
tų išvaikyti iš fabrikų, ku
riuose jie pasilaiko. ■ Kvie
čia darbininkus nuversti 
Papeno valdžių ir panaikin
ti diktatūrų. Pareiškime

Potviniai Sulaikė 
Judėjimą

HARBINAS. — Vėliausi 
pranešimai sako, kad Harbi
ne jau yra labai daug žmo
nių, kurie išbėgę iš apsem
tų vietų. Labai palietė ir 
Harbinų. Čia net miesto 
judėjimas turėjo apsistoti. 
Reikėjo uždaryti net ban
kai, Sakoma, kad trys pė
dos vandenio buvo Naciona- 
lio Banko raštinėj. z

gu d. J. rūpi kova prieš Prūsei*, singo teismo iš jų negalimą 
ką? tikėtis.

Japonija Įsakė Pradėti Naują Puolimą ant Jehol
UžDRAUDĖ NUOGIEMS 
VAIKŠČIOTI

BERLYNAS.—Vokietijos 
vidaus reikalų ministeris 
Bracht išleido pareiškimų, 
kuriuo draudžiama nuogiem 
vyrams ir moterims vaikš
tinėti arba maudytis. Mat, 
Prūsijoj yra tam tikra nuo
gųjų kolonija, kuri prisilai
ko tokio tikėjimo, ■ Bet da
bar jau ir jie turi savo kū
ną pridengti. ! .

SH ANGHAJU S. 
C h i n, c h o w 
kad Japonijos generolai jau 
vėl nutarė pradėti naujų 
atakų ant Jehol. Ir pulki
ninkas Yohioka siunčiamas 
į tų provincijų, kad geriau 
galėtų pradėti tų puolimų 
ant chinų.

Šitas žinias patvirtina pa
ti Japonijos valdžia, i Sako
ma, kad puolimas bus labai 
žiaurus. Japonija teisinasi 
save del šio karinio verži-

Iš 
pranešama,

iposi, kad Chinijos militaris
tai negrųžinę Japonijos vie
nų žymų asmenį, kurį, sa
koma, chinąi kidnepinę.

Chiang Kai-shekas chinų 
liaudį negina nuo Japonijos 
puolimo. Jam rūpi tik nai
kinimas Chinijos sovietų 
valdžios ir komunistinio ju
dėjimo. Chinijų gina nuo 
imperialistų tik darbininkai. 
Visų šalių darbininkai turi 
padėti Chinijos darbinin
kams.

2,000 Naują D. Workerio 
Skaitytoją

NEW YORK.—Nuo liepos 
15 d. iki šiol Daily Worker, 
Kompartijos Organas, gavo 2,- 
000 naujų skaitytojų. Lietu
viai darbininkai, daugiau skai
tykite Daily Workerį; plačiau 
jį 'paskleiskite miniose. Jis 
yra nepavaduojamas įrankis 
Dabartiniame Partijos rinkimų 
vajuje ir svarbiausias ginklas 
kovoje už bedarbių ir dirban
čiųjų reikalus abelnai. w
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Kodėl Aš, Kaipo Pietinių Valstijų Baltvei- 
dė, Balsuosiu už Kompartijos Kandidatus?

u, bet su tais, kurie darbuojasi del tokio pasaulio, 
įe kiekvienas turės lygią dali naudotis visais gyve- 
Satogumais. *

krašt
jų, td.-L- atstovai
komuriistu vadas, Marty

; “Karas
vengiama pasėka kapitalizmo, šią tiesą slepia buržua
zija ir socialdemokratiniai pacifistai. Visi buržujaif ir 
šovinistai yra pacifistai tikslu, kad po pdcifizmo mąska, 
galėjus tęsti skubų prisirengimą prie karo.”

Todėl šis kongresas bus .mobilizavimui spėkų kovai 
Dries Imperialistinio karo pavojų ir prieš pačią kapitaliz
mo-tvarką.

I To neužtenka.
Į kiška Intelektuali j
r Saulis ^pasirengęs sunaikinti' Sovietų Sąjungą

Darbininkų klasė ir kairioji-darbinin- 
a žino, kad šiandien imperialistinis pa- 

..........  " ~‘ _ ^vienatinę 
Bsauftū darbininkų valdomą šalį. Taį konkretus klau- 
masT kuri 
lottsirnHS gyrdim

Amerikos dar b. turės savo stambią delegaciją minėtam 
ipe^tų buvo išrinkta delegatai, 
po dalis Amerikos ir pasaulio • , — < z', .>

r year.........
, per year., 

'countries, per year, 
and Brazil, per year

matomai iškeltas tik tam, 
kad argumentuoti, kadangi 
Mr. Thomas,' podraug su vi- 

, su Antruoju Internacionalu, 
kurio jis yra dalimi; taip 
jau atmeta Afrikos negrams 
apsisprendimo teisę.

Kas liečia kitus du daly
kus, iškeltus ne Mr.’ Thoma- 
so, bet jo artimo ’ bičiulio, 
Mr. Onealo, mes leisime sau 
atmesti juos kaipo pakanka- 

!mai charakterizuotus kąlba, 
įkuria jie parašyti. Jie yra 
aiškiausis pavyzdys bjau
rios kelionės, kuri užima vi- 

1 sų logiškų argumentų vietą.
Mr. Thomaso partija pra

veda priešingą liniją apsi
sprendimu; Juodajam Ruož
tui ir atmeta speciales neg
rų problemas. Pietuose so
cialistų partija yra džim- 
krovizminė partija. Ne tik 

I jinai ten atsisako negrus 
! nominuoti į bent kokią vie- 
i tą, bet atsisako priimt juos į 
1 pačią partiją. Didžiumoj vie
tų, kur negrai yra socialistų 
partijoj, jie yra atskirti, 
džim-krovizūoti, veikia at- 
skfrose kuopelėse. Socialis
tų nacionalėj konvencijoj, 
nesenai laikyto j Milwaukfj, 
.buy o tik keturi negrų' dele
gatų mandatai, bet tik Vie- 
na$ negras, dalyvavo: Šitie 
ketjuri išrinkti kdiivencijon 

i buvo ne darbininkai, bet ne- 
: grąi intelektualai.

Galop, reikia pabrėžti ta 
rolė, kurią vaidino socialis
tų partijoj 'negrų klausimu 
Heywood Protinas. Mr. 
Broūnas padafė savo tą žy- 
mią deklaraciją prieš įvyki
namą' gyveniman 14-to ir 
15-to pataisymu prie kons
titucijos, kurie neva žada 

| negrams pilietybės

į Bet Mrr tT|iomaso ypatin
ga demagogijos rūšis atras 
netgi, (mažiau- trąšią dirvą 
tarpe negrų masių, negu 
tarpe baltveidžių darbinin
kė Tautinė priespauda ne
grų’yra tokia aštri, reika
las išsiliuosuoti jiems taip 
spaudžius, kad jie negalima 
bus Normanui Thomasūi už
migdyti pasaldintais nuo
dais.

Fordą, kdi- 
moteris. Ji plačiai nurodo, 

.etinėse valstijose yra pavergti balti ir juodi dar- 
ii. Ji pabrėžia, kaip visokie elementai-politikie- 

Ji juos vadina gon- 
ponai socialistai, kurie

O.; antradieni, rugpjūčio 16-d., 
svetainėje, Brooklyne, lietuvių 
ruošia išleistuves ^draugei Kaš 

Abiejuose, parengimuose datbininkai kviečia-

Kiekvienas plėšia del 
'■ Tuo būdu darbininkai, juodveidžiąi ir baltvei- 
turi kovot vienas už kitą ir už geresnį pasaulį.

8 d. aš balsuosiu po kuju. ir pjautu- 
ko mu

turęs būti ’ šiame kongrese
So v ib tų 'Šą j UngOs

No. 6.—:
>, kad apsisprendimas yra 

lygus segregacijai ir džimk 
krovizmui. Bet kaip tik at
bulai. Džim-krovizmas ne-' 
bus panaikintas-netgi šiau
riuose taip ilgai, kol didžiu
mai negrų pietuose bus at-: 
imta kontrolė ant jų pačių 
likimo. Faktinai, tai tik ne- J 
turėjimas a p s i s p rendimo 
teisės negrams Juodajam! 
Ruožte yra pamatu džim- ! 
krovizmo ir lynčo ir baisios [ 
Amerikos negrų priespau
dos, Taip ilgai/^ol maža 
mažuma baltveidžių viįšpę- 
čių spręs milionų negrų liki
mą,. taip ilgūi veiks lynčo 
įstatymas, , Arperikos yisuo-1 
.menės sarmata. ; ■ t- \.

No. 7.—Mr.- Thomas bijosi, • 
kad reikalavimas apsispren
dimo teisės negrams; “paak- 
stinš- rasių karą.” Tuo bū
du, kaipo geras pacifistas, 
jis norėtų visokiais* būdais 
išvengti' karo.- Tai tas' pats 
argumentas, kurį Mr. Thd- 
masb artiihas' {meteliui ir 
kolega, Heywood Broun, iš
statė kitokioj formoj. Mr. 
Broun sakė, kad kadangi Įpi
lė pasikėsinimas įvykdinti 
gyyeniman 14-tą ir 15-tą 
Jungtinių Valstijų konstitu
cijos pataisymus (tie patai
symai reikalauja suteikti ne- i 
grams lygias teises balsavl-; 
muose—Vert.) būtų piktai. 
sutiktas pietų valdančiosios' 
klasės, tuo būdu, jis, Broun, { 
yra visiškai priešingas, ban-1 
dyti įvykdinti 14-tą ir 15-tą; 
pataisymus gyveniman. Mr.; 

Mr. Thomas ma-1 Brouno argumentai lyginki 
no, kad tik todėl, jog negrai tiek turėjo vertės, kiek ir 
kalba ta pačia kalba, kai ir. Mr. Thomaso. ! *'' 
jų ponai,tas limituoja, jų tei
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! No. l.-rKai tik panašią 
logiką :vartojo, teisėjas Ga
ry 1886 metais, nuteisdamas 
.pakarti Parsons, Spies, En
gei ir kitus draugus, garsioj 
Haymarket riaušių byloj, 
Chicago j. Tai teorija kiek
vienos valdančiosios klasės, 
taikoma kylantiems ver
gams. Tai teorija, aiškinan
ti, kad tie, kurie organizuo
ja sukilimus, yra kalti už 
mirtis pavergtų žmonių, nu
žudytų imperialistų. Tai ta 
pati teorija, kuria Mr. Tho
mas teisina Ramsay Mac- 
Donaldą nuo kaltės už žudy
mą dešimčių tūkstančių in- 
dusų ir uždėjo atsakomybę 
ant pečių pačių indusų, ku
rie neturėjo .sukilti. Tai ta 
pati teorija, kuria kaltina-, 
m a Komunistų Partija del 
mirčių keturių; darbininkų 
prie Fordo fabriko, kovo 7 
d., ir išteisina1 Mr. Fordą ir 
jo pri^ati’šką policiją. Jei
gu ši teorija yra teisinga vi
suose nuotikiuose, i

Įčiaus, kas liečiasi kalbą ir 
i tautinį susigrupavimą, tai ji 
i yra ne Mr. Thomaso supra- 
Itime (tas supratimas yrą 
gvaldančiosios ldąsės),< ; bet 
i tik tai sąlyga, kad ta kalba 
! rastųsi tautinėj 'grtlpėj ben
dra kalba, bendras būdas 
susisiekimui, ir, aišku, Ame
rikos negrai tai turi.

No. 5.—Mr. Thomas mar 
no, kad negrai turėtų būt 
pasitenkinę suliejimu savo 
reikalavimų "§u baltveidžių 
darbininkų. Bet randasi ei
lė priežasčių, kodėl tas ne
gali būti teisybė. Pirma ir 
ryškiausia iš tų priežasčių 
yra, būtent, tai, kad negrų 
didžiuma nėra darbininkais, 
bet žemės apdirbėjais, ir di
džiuma randasi peonaže ar-, 
ba pusiau > vergijoj. Jiems j 
visiškai atimtos elementari- j 
nės civilės teisėsjiems net1 
gi * buržuazinė1 revoliucija 
dar nėra buvusi; jie gyvena 
f sudalinę j ekonomijoj įr so- 
čialeše formbše, nepaisant, 
kfiįf t Ai tithi tinka pačioj šir
dyj moderniško kapitalizmo. 
Jų pagrindinė problem A ^ra 
gavimas nuosavybėn žemės, 
ant kurios jie dirba. Ir tas 
megalipia, r iki jie ; t turės 
sprendžiantį balsą valdžios i 
įstaigose, po kuriomis jie gy- ; 
vena. Taip jau. negrai dar-' 
bininkai ' turi speciališkus 
reikalavitnus, kurių baltvei- 
džiai J darbininkai neturiu 
Negrai yya pavergti ne tik
tai .kaipo darbininkai, bet 
kaipo specialiai pavergtos 
tautines grupes dąrbipinkąi. 
Suvįrątį negrų reikająyinius' 
podraug su baltveidžių, reiš-1 
kią .atisakyti nuo tuo jauti- ■ pietuose, bet kurie niekuo- 
nės kovos už paliuosayimą met nebuVo įkūnyti gyveni- 
negrų. < , jt| ■nepaprastas I mąn. Tuo , laiku, kada jis 
priėšpaūdos. ' r. ’ ‘ ’’ idajė■>aręi§idma, Mr.‘Broun

Komunistų Partijos negras 
kandidatas į vice-preziden- 
tą, yra “nenaudėlis,” narys 
tokio judėjimo, kuris “di
džiumoj susideda iš huliga- 
nų,” naudojas “išmatavietės 
kalbą ir kekšinyčios etiką,” 
ir tokiu būdu jis susilauks 
galo “išmatų krūvoj.”

Jeigu stipri kalbą/gali su
daryti stiprią bylą^Jjii Mr. 
Thomas ir jpi “New Leade- 
ris” būtų nenugalimi. Ar 
nors vienas iš Mr. < Thoma
so “dėsnių” išlaiko kritiką? 
Pąįiųkim jiųo^ [vieptą »pp ‘ki-i

Rugpj. 1 d. prieškarinė de
monstracija įvyko visose mies- 

I to dalyse. Darbininkai susir 
j rinkę protestavo prieš impe
rialistinį karą, prieš puolimą 
Chinijos liaudies ir Sovietų Są

jungos. Kalbėtojai nurodinė- 
ijo svarbą šiame momente or- 
' ganizuotis į Komunistų Parti
ją, į Bedarbių Tarybas, kovo
ti prieš karą, prieš alkio sis
temą. Kovot prieš Hooverio 
valdžios kruviną, terorą, prieš 

i ex-kareivių išvaikyrpą* Prir 
j imta griežčiausia protesto re- 
Izoliucija prieš Hooverį, kurio 
; įsakymu J < nužudytas .Vincas 
[Juška. ■ i t * > i

.'Liepos 30* d. įvyko TDA. ir 
ALPLD, kuopų susirinkimas1. 

! Delegatas, išrinktas TDA. į 
.buvusią Scottsboro konferen
ciją', išdavė raportą. Apart 
kitų dalykų, 22 d. rugpj. atsi
bus demonstracija paminėji
mui Sacco Vanzetti. Taipgi 
rengimasis prie didelės de
monstracijos 8 d. spalio prieš 

(Rengimąsi nužudyti Scottsboro 
jaunuolių. Visų draugų yra 
pareiga dalyvauti šiuose pa
rengimuose.

Komisija rengimui pikniko, 
kuris atsibuvo draugės Ra
kauskienės darže, išdavė ra
portą, kad liko nuo 
$13.23. Pinigai tapo 
abiem draugijom.^

Tai plačiųjų darbiniųkų masių-^reyo- 
r intėlektualų bendras fronfąs prieš

Šiud-laiku eina Įdomūs ir svarbūs1 perversmai žmonių 
supratime ir nusistatyme. Vis daugiau ir daugiau pama
to, kątd vienatinis pavergtųjų vadas yra Amerikos Ko-

_ t # t . No. 8.—Mr. Thomas yra 
sę prie reikalavimo tautinių. [ nuomonės, kad Afrikos 
teisių. Galime įsivaizduoti' negraį ypą^ąugiau reikalin- 

tai Mr. [karalių Jurgį,1 darant tuos ų^esni apsisprendimo teisės,

Mr. Norman Thomas, so- 
1 cialifetų partijos kandidatas 
■į prezidentus, labai stropiai 
'susirūpino Komunistų Par- 
' tijos rinkimų platformos dė- 
,'sniu, kuris, reikalauja “Ly- 
!gių Teisių Negrams; apsi- 
' sprendimo teises Juodajam 
Ruožtui.” Mr. Thomas iš
leido visą eilę pareiškimų 
tuo klausimu, kuriuose jis 

i daro sekamus išvadžioji- 
: mus;

(1) Keldama šį reikalavi- 
1 mą, Komunistų Partija pa- 
< tampa atsakominga už rasi- 
i nes.; riaušes 
j kilti.
I (2) Tokis siūlymas yra 
' blogas socializmas ir blogas 
jausmas kapitalizme.

(8) Vienoj ar dviejose 
valstijose, daugiausiai, neg
rą; [sudaro hėškaitlingą di* 

' džjuiną gyventojųy*jie suda
ro-is viso viena dešimta dali 
visų J. V. gyventojų.

(4) Negrai nevartoja ki
tokios kalbos, kai tik ang
liška.

(5) Negrai nereikalauja 
nieko daugiau, kai tik tokių 
teisių, - kokias turi ba 
džiai darbininkai.

(6) Apsisprendimas pa
taptų bereikšmiu, nes tai 
reikštų nieką daugiau, kai 
negrų atskyrimą (segrega
ciją).

(7) Bile pasikėsinimas iš
gauti apsisprendimo teisę 
iškeltų rasinį karą.

(8) Nėra paraleliaus (pa
našumo) tarpe negrų padė
ties Jungtinėse Valstijose ir 
pavergtų negrų Afrikoje ir 
kituose kraštuose.

Greta šitų Mr. Thomaso 
“dėsnių,” jo paties laikraš
tis “New Leądęr” prideda 
dar kelis daugiau, kaip an
tai, būk negrui, kurie eina, 
su komunistais, pasistato 
savų tokioj padėtyj, kur jie

Prięš-karinis pasaulio darbininkų ir intelektualų kon-'. 
gresas įvyks rugpjūčio 27 d., 1932, Europoj. Apie jį, deV 
ja, m^s spaudoj be galo mažai buvo rašyta, nors jo svar-i 
ba nepaprastai didelė. *

Ko$gręso užmanytojais buvo žymieji pasaulių inte-j 
lektuiląi-rašytojai, kaip Romain Rolland, Maksimas Gor-J 
kis, Henri Barbusse ir daugelis kitų. Amerikoje inte-. 
lėktužjj priešakyj stovi Teodoras Dreiseris. Bet šis kon-* 
gTesaunebus intelektualų kongresas,(nepaisant, kad jie 
yra iniciatoriais 
lilicinįbį niasių— 
imper|klistinio karo pavojų! ' / - /r ’

reise, kiek jau žinoma, dalyvaus visur pasaulio 
darbininkų—darbo unijų, kultūrinių orgąhizaci-

Rašydamas apie kongresą, francįjds 
ynas Cachin,'primena sekamą: 

kapitalizmas yra nedalomi. Karas

Mrl Thorfikki m^-’ nėtuVbl ' šdčialistfų ipailtijos 
•nariu, bet išrodo, kad tas 
Tuvo nėpaprAstu socialistų 

; partijai paakstinimu jį pri
gimti. Tik keliom dienom veu 
liau socialistų partija jį pa- 

I sikvietė į savo eiles ir‘ dar 
' keliom savaitėm vėliau jis 
[patapo socialistų kandidatu 
[ į kongresą.

Tokia yra socialistų parti*- 
[ ja santikyj su negrais. Tor 
• kis ypačiai yra jų vadas Mr. 
Thomas, kuris gam teisingai 
buvo mūs draugo James W. 
Fordo, • kandidato į J. V. vi- 
ce-prezidentą, cha r akteri- 
zuotas, kaipo tas, kuris “pa
teisina augštesnės • klasės 
baltveidžių lynčiavimą neg-

kondrese. Iš visos eilęs mįę^
Lietuviai darbininkai, fkar
darbininkų judėjimo, taip jau turės savo delegatę asme- 

neįŠ- nyję drauges Ks. Karosiėnės, kuri, vykdama. p Sovietų
Sąjdngą,. tolydžio yra įgaliotu dalyvauti šitame nepap- 
rašuai ŠVarbiame kongrese. ' ' ; ■

Sugrįžus,' draugė Karosienė gąlės plačiai išaiškinti lie- 
tuyijįifis darbininkams kongreso darbūs ir ^organizuoti 
darbininkus kovom, prieš’ karą, už gynimą 'Sovietų Są- 
juilgps. . •. '.'į' . up ■ 1 • ■ '':

Pastaba. - šiandien,/ rugpjūčio l‘5.-tąr. 8 v. j y., vpp, num.
66 W. 12 th St., New Yorke, įvyks, didelės išlotų vės.. New.
Yorko vksos delegacijos. * •>. , . 1
8 vai. vakare/ “Laisvės’
daitbininkų oi'ganizacijo

ktfoskaitlihgiaūšiai dalyvauti

- ■ - ■ .

SUBSCRIPTION RATES: ’
$6.00 United Stątes, six monthą...
08.00 Brooklyn, *Y.> six months cįljr{trjeS) gix month 

aąd Brazil, six month U 13.00 
4* ■X. ■■ ——■■ ..... . M *4 4—■

M second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879.

Rašo Earl Browder
: 1 i I i
; Vienu iš šešių vyriausių 

Komunistų Partijos rinkimų 
platformos reikalavimų yra: 
“fįrgios , Teisės negrams, ir 
apsisprendimo teisė .Juoda-[ 
jam Ruožtui.” Kapitalistinės j 
partijos, su savo baltojo šo
vinizmo programa, stipriai 
tam priešinasi. Normai) 
Thomas, socialistu kandida- 
tajs į prezidentus, keliais at
vejais—prakalbose ir šociali- 
štų spaudoje ir asmeniškuose 
laiškuose, .siųstuose tūkstan
čiams'žmonių—kovojo ir iš-j 
kraipė ši komunistų pldtfor-! 
moję dėshįi žemiau 1 telpan-, 
čiiĮm straipsnyj d. Bro'vkdečis,1! 
narys Komunistų Partijos se-i 
hretariato, atsako į socialistui 
ondidato 1 Mr. Thomas visus | 
užsipuolimus. Straipsnis ne- j 
paprastai įdomus. Kiekvię-' 
mis darbininkas turėtų jį per-j 
skaityti,—Red.

kale' apsisprendimo teisės' Thęmaso ’ drahgąT Raih'say 
negrams. Tame atsitikime į MacDonaldą, naudojant tą 
valdančioji klasė visuomet į argumentą airiams. Ta- 
teisinga.

No. 2.—Mr. Thomas-ma
no, kad apsisprendimo teisė 
yra blogas socializmas. Pa- 

. sak jo, netgi,socializmo 
iltvei-1 tvarkoj negrai neturėtų tęi-, 

sos nuspręsti, ar jie trokštai 
turėti savo kokią vyriausy
binę formą ar pasilikti su 
baltveidžiais. Mr. Thomaso 
socializme tas turėtų būti 
nuspręsta pačių baltveidžių. 
Tas reiškia, kad Thomaso 
socializmo supratimas yra 
niekas daugiau, kai tik ki
tas dangstalas tęsimui tos 
pačios imperialistinės prie
spaudos sistemos, kokia 
viešpatauja šiandien. Tik
rajam socializme, duodant 
negrams teisę nusispręsti 
savo ateitį, veikiausiai būtų 
galima išvengti atsiskyrimu* 
ir įsteigti juo artimesnę bro
lišką vienybę; Kas liečia 
Mr. Thomaso nuomonę, būk 
apsisprendimo teisė yra blo*- 

gaįi'į būti nužudytais, idaųt | gas ■ jausmas kapitalistinėj 
paskui skleidus svetimą pror Į; tvarkoj; reiškia W taiį faflj 
paghnda; kuri tiksliai daro [kitais žodžiais, jis yra pi*ie-i 
iš jtj kankinius. / Ir, paga-1 šingas š visiem visuomeni- 
liaus, būk Jamčs W. Fordas, niam pakeitimam, išskąitant

Štai komunistų Partijos organe “Daily Workeryj” tū
la. Gr^de Lumpkin rašo,’ kad ji šiuose rinkimuose balsuos 
už komunistų kandidatus draugus Fosterį 
po pietinių valstijų baltveid 
kaip 
binin 
riai abiejų rasių tarnauja bosams 
čiais. h Tokiais pat, ji sako, yra 
tarnauja išnaudotojams.
/“Per vargą, bedarbę ir algų kapojimą” Grace Lump- 

ikin rąšo, “mes pradedame suprasti, kad mes tegalime 
pasitikęti savo spėkomis del sutrumpinimo darbo valan
dų, dėl pakėlimo algų, del apsigynimo nuo bedarbes ir 
del to;.kad padaryti pragyvenimą iš savo mažų farmų. 

“Mūsų ponai bosai nesuteiks mums to visko. Taip 
pat jų šunyčiai, kurie maitinasi iš jų rankų, nesirūpina 
mūsų reikalais. Mes turime patys rūpintis.”

Komunistų Partija Mūsų Vadas
klausia Grace Lumpkin, 

Kaipo pietinių valstijų baltveidė moteris, aš 
kad Komunis- 

visai ir pilnai sto- 
vienatinė partija, kuri su

griežia! stoja už lygias teises 
• baltveidžiams. Ir tai nėra joks ideališ- 
Komunistų Partija žino, kad tiktai, pa

rų ir baltveidžių laisvės bus galima at- 
fikrbji laisvė visij darbininkų. Baltveidžiui darbi- 

___  įgas negl’hs darbininkas lygiai taip,, kaip*

“Bėt; kas mums vadovaus 
ir sako 
išmokau iš savo locnų patyrimų pietuo 
tų PdFtija yra vienatine partija, kuri 
ja užu darbininkus. Tai 
teikia-mums viltį, kuri 
jųodv|idžims 
tinis [sapnas.
gelba Magios negi 
siekti j ’ 
®inkūU reikaling;
negrui^ darbininkui reikalingas oa^ver

K K. P. Mokina Klasinio Sūsiiiratimo
‘ “Komunistų Partija saku-’Trtums, kad mes būtumėme 

klasiniai ’Susipratę”, tęsia Lumpkin. “Tai yra puikus 
žodisįŠ-į’ turi puikią reikšmę. Turiu suprasti savo kla
sės reikalus! Turiu žinot, kur aš priklausau: ne au .tais, 
kurie.’Įątvedė pasaulį prie dabartinės padėties su chaosu 
ir vai 
kuriai 
nimo I

“KifOmet aš balsuosiu už komunistų kandidatus 
iiĮŽkimuose, už Fosterį ir Fordą, tai as atliksiu savo

protingą užduotį. Nes kas gi netrokšta, del 
I savęs fr del kitų, naudotis visais gyvenimo patogumais? 

Kas gi/netrokšta sulaukti tos gadynės ir džiaugtis jaja?
I “Pąnai bosai kovoja už save 

savęs;
*»džiai,[
I Štai Įęudel lapkričio
/ vu, už William Z. Foster ir James W. Ford 
t nistų Jkandidatus”. ♦

Komunistų Partijos or
ganas “Daily Worker” 
duoda sekamą perspėjimą 
visiems darbininkamš:

“Mes 7 gavome lapelį 
‘Marksas ir Krizįai’.”, Jo
jo turinys nevertąs lukš- 
tenįmo, nes (tai yra-misi,- ; 
nys, nesurištų minčių.

i “Svarbu tik i tas, kad 
•išleidėjas to- lapelio iyra< 
Katsiolis, kuris taip pat 
vadina save Jungtinė 
Amerikos Komunistų Par-j 
tija. Atrodė J
kad Jungtinė Komunistų 
Partijir) Ki'feibfi.s < 
vienas ir tas pats.

“Lapelio autorius yra 
niekelio nekontroliuoja
mas apgavikas. Chicagos, 
darbininkai, tarp kurių 
šis lapeli^ tapo išplatintas, 
saugokitės to; sutvėrimo! 
Jis kadaise buvo partijoj, 
bet iš jos tapo išmestas.”

OAKLAND, CAUF.

i '; 1 •' » if» r H[tuos, kuriais galima įtikinti f 
l pietų geraširdiškus valdo
nus. ' i ( '

'No1; 3.—Mr. Thomasfąbejo- 
ja apie negrų didžiumą,kuri 
galėtų haudotis apsispren- 

I dimo teise, ir pareiškia,’kad 
negrai sudarą tik vieną de
šimtadalį visų gyventojų. 
Tuomet Mii .Thomaš turėtų 
priešintis apsisprendimui 

[teisės davimui Airijai, ka
dangi airiai sudaro mažiau, 
negu 10-tą nuošimtį Britų 
Imperijos gyventojų. Jis 
būtų turėjęs priešintis apsi
sprendimo teisei Finliandi- 
jai laike carizmo viešpatavi
mo, kadangi finai sudarė tik 
kelis nuošimčius caro impe
rijos gyventojų. Kaipo fak- 

’ ths, Mr. Thomas yra prie-’ 
šingas apsisprendimo teisei 
Indijai, nors jinai sūdaro di- 

[ džiunlą pląčios; Britų Impe
rijos, nebent “apsišprėndi- 
jmas” yra “nusprendimu” jo 
•draugo, Ramsay MacDonal- 
do ir britų kapitalistų.

Kas del Mr. Thomaso prie
šingumo, jog tik vienoj ar 
dviejose Pietų valstijose ne
grai sudaro didžiumą, mes 

I norėtume užkląpsti jo, argi 
esamos valstijų sienos yra 
nustatytos “paties dievo?” 

{Juodasis Ruožtas eina per 
vienuolika pietinių valstijų 

I ir įima 397 apskričius,/suda- 
j rydamas plačią sritį, kurioj 
negrai sudaro daugiau 50 
nuošimčių gyventojų; gero- 

[ kai .didesnę sritį, negu dau- 
i gelis Europos kraštų.
: No. 4

$6.00 United Stątes, six monthą

$8.00 Forei.
.6.00 Cana<

m:.... 3 .- i
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1.00

pusi.
24 pusi 
Parašė

ALDU). 4-to Apskričio i 
Konferenc. Rezoliucijos

tokią valdybą
darbo klasei, c

Parduodamas nemažiau kaip po “baksą 
Borjam eina 40 bonkų į 
“baksą.”

Juk 
net

Nuo Red.: 
denci.ia labai 
kaip Pruseika

Knyga ant geros 
Apdaryta

Be apdarų 
TEORIJOS SISTE- 
Budin. Apdaryta

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

šaltinių

Kliubai, Restoracijos, Saldainių Krautuvės ir 
Aptiekos Tuojau Reikalaukite Jo.

su revoliucinėmis
Dainos veržėsi iš 

Pusiaukely, jaunas 
iškėlė raudoną

JE. Parašė d 
puslapių

Prieškarinė Demonstracija Windsore 
ir Jos Sudėtis

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

Kaina 15 centų už puskvortį.

Spencer Vic Wire Ko. dra- 
i to dirbtuvė numušė 10% algos 
| darbininkams, kurios ir taip 
buvo mažos. Numušimas jau 
vykdoma nuo 1 d. rugpjūčio. 
Jokio pasipriešinimo nebuvo, 
nors ir lapeliai buvo padalinta 
darbininkams, kurių mažuma 
dirba dienomis, o didžiuma— 
naktimis.

Sunku prieiti prie tų dar
bininkų iš lauko. Gaila, kad 
darbininkai neorganizuoja vi
duj šapų koriiitetb, kuris jų

4 tarpų.
pionierius 
vėliavą, kurią nešė apie porą 
blokų iki apspito guzikuočiai. 
Prie miesto rotušės dalis jau 
laukė mūs ateinant. Susilie- Priimtos protesto rezoliuci

jos su ) reikalavimu, kad bū
tų paliuosuota 9 negrai jau
nuoliai. Rezoliucija, reika
laujanti paliuosuot Tom Moo
ney ir rezoliucija, protestuo
janti prieš laikymą Berk
man ir reikalaujanti tuoj ją 
paliuosuoti.

Nutarta, kad visos organi
zacijos bei draugijos, turin
čios delegatus šioj konferen
cijoj, tęstų kovą paliuosavimui 
politinių kalinių. Išrinkta or- 
ganizatyvė komisija rengimui 
demonstracijų ir masinių mi
tingų K. P. rinkinių kampa
nijos laiku ir už bedarbių ap- 
draudą, už gynimą ateivių, už 
paliuosavimą politinių kalinių.

Kliubiet:s.
šita korespon^ 
aiškiai' parodo 
praktikoje 

mia” Komunistų Partiją, 
tai jo pasekėjai atmetė 
literatūros platinimą tarpe 
darbininkų, kuomet juos kapi
talizmas taip slegia. Tad dar
bininkai dar labiau sturi kovo
ti prieš tuos kapitalizmo bat- 
laižius.

Eikime Į Darbininkų Mases su Apšvieta, Siūlykime 
Jiems Klasinę Apšvietą Tiekiančias Knygas, 

Rengkime Juos Kovai už Pasiliuosavimą 
iš po Kapitalistinės Priespaudos

Daktarų rekomenduojamas kaipo viduriam nau 
dingas ir gero skonio mineralinis vanduo. 
v Kaina 40 centų už kvortinę bonką

griausmingas sudainavimas 
Windsore. Ant galo priėmė 
eilę rezoliucijų: Už paliuosa
vimą 8 K. P. vadų; už legali
zavimą pačios partijos; už be
darbiams socialę apdraudą, 
aptaksuojant turtinguosius ir 
tt. Tas parodo, kad darbinin
kai jau įvertina prieškarinę 
kampaniją. Tai mūsų pa
reiga jose dalyvauti.

Leonas.

i kad prieš parsitraukimą virš 
Iminėtų knygučių balsavo 18. | 
.Progresyviai reikalauja per-1 
! balsuoti iš naujo. Tuojau pa-;
1 šoka M. Krugelis, minkštų | 
gėrimų išdirbėjas ir reikalau-l 
ja balsuoti slaptai. Jis sako, | 
mes nenorim, kad nariai ma

žino- ;. i • rei-.

Bet St. Senkus yra bedar
bis, beveik du metai nedirba, 
kapitalistų klasės jis yra nu
blokštas į gyvenimo bedugnę. 
Tokioj padėtyj atsidūrusiam 
nariui sarmata priešintis dar
bininkų klasės rinkimams. Už
sidarius diskusijoms, leista 
balsavimui. Už pąrsitrauki- 
mą Komunistų Partijos rinki

mą, 
kėjo

Leidžia 
ti slaptai, 
kios: už 

j 29 balsai,

DUODAME GERĄ NUOŠIMTĮ
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais 

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

Ši konferencija buvo pirma 
už kitas pir

miau įvykusias. Daug darbi
ninkų dalyvavo diskusijose 
dienos klausimais. Visi pasisa
kė už geresnį gyvenimą ir dar
bininkų kovas, kurias veda 
Kompartija. Čia A. F. of L. 
delegatai patiekė savo “gel
tonąsias” kovos metodas, sa
kydami, kad K. P. kovų pla
nas yra dar per kairus, kur 
buržujai neglostoma. Girdi, 
reikia su baltom pirštinėm juos 
čiupinėti. Bet K. P. ir TDA 
delegatai nušvietė išdavikišką 
A. F. of Labor politiką ir nu
rodė K. P. kovų liniją, kurią 
susirinkimas užgyrė griaus
mingu plojimu.

buržuazinio draugijų buvo 30
21 draugija bei organizacija
ir du unijų lokalai įtraukta iš

Dari ininkai jau gana pri- 
j.rgę šiuo streiku nes jisai tę- 

, . imsis. Kai
Fordą. Taipgi ir kitus visus,kurios mainos jau dirba. No. 
kom. kandidatus, kurie yra’i jau dirba, o numerio antro 
jyienintėliai kandidatai darbi
ninkų klasės.

Šalin buržuazija su jos ap- 
gavingom republikonų, demo
kratų, socialistų ir kitom par
tijom.

Mes užginame pasaulinę ir 
vienintelę partiją. Lai gyvuo
ja Komunistų Partija!

Pusi. 246.
Parašė M.
. Apdaryta

dideli ir 
plaukė 

mVsto. Atrodė, neliks nei 
n o- Bet... 2:30 vai. po pie
tų, Iš visų pusių, su įvairiais, 
plakatais pasipylė minia! | 

štai ir vaikučiai nuo 7-141 
metų, uniformuoti raudonomis, 
skepetaitėmis per pečius. ši-[ 
tie mažyčiai atidarė mitinga klausytojai tuojaus persida- 
su Internacionalu. įlin0: dailučiai atbulais žings-

Kalbėtojai viens po kitam. mais iš parko; drąsesni į eiles, 
aiškino demonstracijos reikš- gatvėmis, 
mę, jos užduotį. Pagaliaus dainomis, 
ant platformos užėjo buvęs 
1914 m. kareivis su trimis 
kryžiais per krūtinę. Iš kiše- 
niaus išsitraukė vidutinio dy
džio knygą, perskaitė kelis
straipsnius ir sako: “Tai
straipsniai, kuriais mane j jus ir suėjus į marketą, labai 
ir dalį kitų sužavėjo bei pa-j vykusiai sudainavo Interna^ 
skatino važiuoti vokiečių dar- cionalą. Tai pirmas toks 1,500 
bininkus šaudyti. Ir aš pil
nai tam tikėjau, kad grįžęs 
būsiu pirmenybėje visoj gyve
nimo plotmėj”. Ir tęsė to- 
liaus—“Jau dveji metai dar
bo gauti negaliu. Iš miesto 
gaunu tris dolerius į savaitę 
del 7 ypatų. Išbadėjau, nu- 
plyšau, kaip-koks valkata. . . 
Štai kas atidarė mano akis. 
Štai, kas nuolatos man mena 
praeitį.

inoinMiiioiiiioniioiii!°!iii9iiiro^

Sovietų Mineralinius Vandenis Brooklyue po vieną 
bonką galima gauti sekamuose vietose: 

Pas K. DEPSĄ, Valgių Krautuvėje
62 Union Avė., kampas Scholes St. 

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

Pradėjus perstatyti delega- atimti balsą ant kelių mėnesių, reikalus gintų. Taigi da ir d a- kite bosų pilnos algos per ko 
tus į šią komisiją, vienas iš1 Toliaus buvo laiškų skaity- bar nėra pervėl’u organizuotis, va ir jūs laimėsite.
A. F. of L. pats pasisiūlė į mas, skaitytas laiškas nuo £)raugaj darbininkai, reikalau- J. A. Kvalitą.
komisiją, kur susirinkimas (“Laisvės” administracijos, kvie • 
griausmingu plojimu jį sveiki-| čiantis dalyvauti Komunistų 
no. Tuomet antras jo drau- į Partijos rinkimuose ir raginan- 

13 d.|gas buvo perstatytas. Jis paltis parsitraukti knygučių Ko-! 
musjmunistų Partijos Rink. Platfor

mos del supažindinimo LPP. | 
-------- 1 narius su Komunistų 1 
Partijos dalyvavimu rihkimuo-' 
se. Prasidėjo diskusijos; už 

virš minėtų, 
: knygučių kalbėjo visa eile į 
j mūsų draugų, nurodinėdami 
reikalingumą s u p a ž i n dinti1 
draugijos narius su preziden-! 
tinių rinkimų darbininkiška 
platforma. Priešingai kalbė
jo kapitalistų uodegos socia
listai : T. Matas ir St. Senkus. | 
Nenuostabu, kad T. Matas 
kalba prieš darbininkišką rin
kimų platformą. Mat, jis yra i 
Farrel Foundry and Machine 
Co. boselis. Jam gal būt ne- 

'taip greitai gręsia išmetimas 
j iš darbo.

Pirmiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina $2.50
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 

JU YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Pe
triką. Pusi. 128. Apdaryta .75

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE, 
popieros 450 pusi

antru kartu balsuo- 
Pasekmės būna to- 

18 balsų, prieš jau 
Slaptai balsuojant 

i balsavo prieš valdybos penki 
I nariai, kurie pirmiaus buvo 
susilaikę. Sklokininkai ir biz- 

! nieriai, tie, kurie bijosi viešai 
| pakelti ranką, kad nepasiro
džius žmonių akyse kas jie 
nėr vieni, slaptai balsavo už 
kapitalistų reikalus.

Prie naujų sumanymų val
dyba, save vadinanti ”progre- 
syve,” rekomenduoja neduoti 
veltui Waterburio Progresyvių 
Draugiių Sąryšiui svetainės 
del susirinkimų ir šaukimui be
darbių mitingų. Pa apkalbė
jimui, vienbalsiai valdybos re 
komendacija tapo atmesta. 
Tai matote, draugai darbinin
kai, kaip mūsų pačių pastaty
ta LPP. Kliubo valdyba tar
nauja ne .darbo klasei, bet fa
šizmui. Ateinančiais LPP. 
Kliubo rinkimais turėsime la- 
biaus darbininkai susidomėti, 
kad išrinkus

' kuri tarnautų 
1 ne fašistams.

Jo drau 
dadėjo), Viso svetainėj galėjo būti apie gas tuoj padarė pastabą, sa

200 žmonių. Delegatų nuodydamas: “į peklą su jais, jei-j parsitraukimą 
atstovauta. gu jiems teisybė negera. Mes 

teisingai užsidirbam sau gyve
nimą ir teisingai nuo priešų 
turim gintis”. Tuomet jo 
draugas pareiškė: “Gerai, už
rašyki! ir mane”. Užbaigus 
konferenciją, visi dainavom 
Internacionalą.

J. M. Lukas.

Rezoliucija Užginanti Komu
nistų Part. Rinkimų Platformą

ALPLD 4-to Apskričio lai- 
kytoj konferencijoj, liepos 31 
d., 1932 m., McKees Rocks, 
Pa., pilniausiai užginame Am. 
Kom. Partijos pateiktą rinki
mų platformą ir raginame, 
kaip A.L.D.L.D. narius, taip 
visus lietuvius ir kitų tautų 
darbininkus pilniausiai remti 
Komunistų Partiją visuose jos 
darbuose.

Mes raginame visais gali
mais būdais remti Komunistų 
Partijos pastatytus kandida
tus į Suv. Vals. prezidentą W. 
Z. Foster, į vice-prez. draugą siasi jau pęnktas me 

« rri • • • « • • • ’

Lietuvių Piliečių Politinio Į 
Kliubo mėnesinis susirinkimas į 
atsibuvo 5 d. rugpj. šių metų.l 
Narių susirinkiman atsilankė 
mažai, ypač darbininkiško nu
sistatymo atėjo mažai, tai pei
ktinas mūsų draugų apsileidi
mas. Priėjus prie raportų, bu
vo išduotas raportas iš 17 d. 
liepos atsibuvusio pikniko ir 
renegato L. Pruseikos prakal
bų. Raportą davė LPP. Kliu
bo pirmininkas, renegato L. 
Pruseikos pastumdėlis, ponas mų plaformos balsuoja 16 bal- 
V. Yokubonis, verkšlendamas I sų> prieš 13t Bet pirminiu- 
reikalavo susirinkimo bausti kas V. Yokubonis, L. Prūsei 
komunistus ir jų pritarėjus už pastumdėlis, paskelbia 
nušvilpimą nuo pagrindų po 
no L. Pruseikos.

Po raporto ,atsidaro renega 
to L. Pruseikos klausimu dis 
kušijos. Pasiima balsą J 
Kazlauskas, išvadina komunis 
tus ir jų pritarėjus chuliga
nais ir kitokiais žodžiais. Pir-i 
mininkas V. Yokubonis, stove- įyįų už ką balsuojam, 
damas priešakyje susirinkimo ma pirmjninkui to tik 
tik šaiposi ir trina rankas iš 
džiaugsmo, pritardamas J. 
Kazlausko kelionėms.

LPP. Kliubo nariai turėtų 
tam provokatoriui, darbinin
kiško nusistatymo nkrių ėdikui,

Mainierių streiką jau veda 
pardavimui reakcinės unijos 
vadai. Ne gana, kad kapita
listai darbininkus išnaudoja ir 
bando visais būdais sulaužyti 
jų streiką. Bet labiausiai, tai 
UM^U. išdavikai darbuojasi, 
kad darbininkus parduoti.

Bei darbinink u jau bėga 
nuo UM WU. ir dedasi prie re- 
\HiucinČs NMU. Tik kovoda
mi su darbininkų revoliucine 
unija darbininkai galės kovoti

mainieriai dedasi prie NMU.
Vėliaus parašysiu, kodėl 

mainieriai bėga iš UMW. uni
jos. Juo darbininkai greičiau 
prisiGės prie Nae onaičs Mai
nierių Unijos, tuo jie greičiau 
galės pagerinti sav^ gyvenimą.

Streikierys.

Prieš Hooverio Terorą

Mes, ALDLD 4 Apskričio 
konferencija, reikalaujame:

1. Kad Jungtinių Valstijų 
valdžia išmokėtų ex-karei- 
viams bonus dabar, o ne 
1945 metais.

2. Mes reikalaujame, kad 
duodama 
kurie ne-

kada tik prisiminu 
, kada uždėjo šituos

ius (pirštu parodė į ka- liepos,
bančius ant jo krūtinės), vi- T.D.A.
suomet mane paplukdo aša- miteto. Dalyvių prisirinko bet į komisiją bijo eiti, kad Kliubo
rose!. . . . Esu tiek laimingas įvairių tautų, kartu ir negrų, neišmestų iš unijos
(lig atsigaudamas 
kad nors ant galo amžiaus iš
sirutuliojau 
tinklo.

“Šiandien branginu iniciato 
rius ir tą idėją, kuri vedą | American Federation of 
griežtą kovą bent kokiems bor. 

kas demons- buržuaziniams karams, šitoj 
gi antikarinėj demonstracijoje j skaitlingiausia 
būsiu pats pirmutinis (šypte
lėjo) general-komandierius.”“' 

šiais žodžiais užbaigė buvęs 
kareivis, kuris kariavęs už 
turtus, gerovę turčiams. Šian
dieną jis jau kovoja prieš ba
dą, kuomet kryžių davėjai sė
di ant milionų.

Besiformuojant eisenai,

ex-kareiviams būtų 
duonos arba darbo, 
dirba.

3. Mes smerkiame 
terorą prieš ex-kareivius ir 
visus darbininkus. Ypatingai 
smerkiame už naudojimą ar
mijos ir šaudymą ex-kareivių, 
kurie reikalauja išmokėti jiem 
bonus.

Rezoliucijų Komisija:
S. Ivanauskas,
J. Miliauskas,
B. J. Blonskys.

WINDSOR, ONT 
dienio laidoj vietinis buržuazi- valandas 
nis laikraštis, pilnas džiaugs- kryž 
mo, į savo paklusniuosius at
siliepė gana gražiai. Esą:
“Suvirš 40 komunistų erštų 
išvyko Ottawon, o valdžia tą 
dieną, t. y., 1 rugpjūčio, pa
skelbė šventę, visi išvažiuos į 
miškus, į salas ir dėlto komu
nistų demonstracija neįvyks”.

Suprastinai pravedė mintį, 
kad nebus kam vadovauti.

$ Taip pat nebus 
truoja.

Tiesa, iš ryto 
kučiai, plaukte

Konferencija Gelbėjimui Scot 
tsboro Jaunuolių, Berkman ii 

Mooney
Konferencija įvyko

kuri buvo sušaukta' reiškė, kad sugrįžęs už 
miesto centralinio ko-'duos gerą žodį savo lokale,|

ALDLD 4-to Apskričio kon
ferencija įvyko liepos 31, 
McKees Rocks, Pa., ir priėmė 
sekamas rezoliucijas:

Rezoliucija Prieš Ateivių 
Persekiojimą

Mes, ALDLD 4 Apskričio 
konferencijos delegatai, vien
balsiai pasmerkiame Dies Bi- 
lių ir visokius kitus persekio
jimus ateivių darbininkų.

Mes protestuojame prieš 
ateivių darbininkų deportavi
mus ir bandymus visokiais bū
dais pastatyti juos kriminalis
tų vietoj.

Mes užginame kovas, veda
mas kovingų organizacijų 
prieš persekiojimą ateivių dar
bininkų. Pasižadame viso
kiais būdais remti tas kovas.

KAROLIO MARKSO 
MA. Parašė L. B. 
336 pusi.

SOCIALDEMOKRATUOS ž L UGIMAS 
IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 56

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64 

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRAKCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašę 

H. Gorter. Turi 192 puslapių. Apdr. 
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi 

386 puslapiu. Apdaryta
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr. 

J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Turi 62-8 pusi. Apdaryta

KLAŠIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO- 
Bimba. Turi 608 

puslapiu. Gražūs apdarai
KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO. 

Parašė U. Sinclair.
RUSIJOS ISTORIJA, 

krovski. 320 puslapių
LENINĄS, JO GYVENIMAS IR DAR

BAI. ■ Parašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalinga perskaityti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei. Turi 
432 puslapių. Aapdaryta

PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 
kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
Knyga labai naudinga. Ji turi 416 
puslapių. Apdaryta 1

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. Bu- 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligija. Turi 224 pusi.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F. Vaikšnora. Turi 256 pusi. 
Gražiai apdaryta

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankve- 
dėlis del klasinio lavinimosi. Labai 
naudinga kiekvienam darbininkui bei 
darbininkei. 32 pusi, kaina tiktai 

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NE
LAIMĖJE. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Išleido “Laisvė.” Knyga turi 
126 puslapius, aprašyta 200 ligų, pa
duota ir patarimai, nurodymai, bei 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal
bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira
šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. Perkant jos kaina 

JANONIO KAŠTAI. Tai geriausio liet. 
poe,to eilęs ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė 

L. Andrejev. Knyga turi 56 pusi. 
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi.

ARELIAI. Apsakymėlis. 
PROFESINĖS SĄJUNGOS 
PARYŽIAUS KOMUNA.

Baks. Turi 66 pusi. 
NAUDOTOJŲ TIKYBA. 
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su 1 užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 .vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

antrašu ir vardu:
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano
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Cleveland© Lietuvių Darbininkų Domei
Visi j Milžinišką Draugo 

terio Demonstraciją
Fos-'prieš šiandieninę bado ir tero- 

|ro sistemą. 15,000,000 šios 
šalies darbininkų ir tūkstančiai 

7 v. . lietuvių randasi be darbo. Ko- 
(Pu-!munistų Partija yra vienatinis

Girdi, vieni nori 
susirinkimus ant 19 

o kiti ant -21 gatvės, 
da baisesnį baubą pa
tai sako: ‘‘žiūrėkite,

m iui m

Seredoj, 17 rugpjūčio, 
vakare, viešoje aikštėje „ _____ v____ ____________ ___
blic Square) kalbės drg. W. darbininkų vadas ir organiza- 
Z. Fosteris, Komunistų Parti- torius prieš badą, už socialę 

| Jungtinių ' apdraudą.
“Laisvės

tytojai, visi meskitės darban, 
kad išjudinus plačiąsias lietu
vių darbininktĮ mases šion mū
sų Partijos kandidato pasitiki-

roma kuo teisingiausia. Tai iš 
jų sąmoningai skleidžiamų me
lų turi gardaus juoko.

Draugystės didžiuma, “baisiau 
si priešai, 
laikyti 
gatvės, 
O kad 
daryti,
ką komunistai nori padaryti, 
jie nori savo grupę suvienyti į 
su Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimu.” žinoma, pažangių
jų žmonių grupė, arba gali
ma sakyti Aušros Draugystės 
nariai, gerą! žino, kad tarpe1 
pažangių j ii yra kuo geriausias- 
susitarimas, kad jokių pešty-; 
niti nėra, kad viskas yra da-

jos kandidatas 
Valstijų prezidentus.

Cleveland© darbininkų ma-’ 
sės rengiasi savo Partijos kan
didatą pasitikti masėmis. IŠ 
visų miesto dalių darbininkai 
maršuos į viešąją aikštę. Lie
tuvių darbininkiĮ koncentraci-! 
jos punktas: Lietuvių darbi- i 
ninku svetainė, 920 E. 79th i 
St. Nuo čia lietuviai ir tos 
apielinkės darbininkai susi-'d darbininkų klasės nariai,— 'kiekvienam nažamziam žmotrui 
rinks 5 vai. ir 15 minučių. Iš kar0 veteranai ir bedarbiai žu-| - pažangiam žmogui- - - ■ - 'Kaio veiezanai ii oeuaiuiai zu yra zmoma, kad fašistai yra

pareikalavimą, kas pi«jeŠingi bile kokiai vienybei,

Vilnies” skai-

mo demonstracijon. Kad pa
rodžius išnaudotojų klasei, jog 

i darbininkų klasė badu nemirs, 
j bet kovos prieš tuos, kurie yra 

>8 i didžiausiame pertekliuje, ka- 
’5 j da darbininkui klasės nariai,—r

Dabar d a bįskutį kas link 
gąsdinimo su LDS. Tai irgi

WILKES-BARRE Ir SCRANTON APIEIINKEJE
RENGIA LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 12 APSKRITYS

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

čia susirikiavę trauks į South 
Slavų svetainę, 5607 St. Clair 
Ave. čia susijungs su tos sek
cijos darbininkais ir trauks St. 
Clair Ave. iki pasieks mitin
go vietą.

Draugai ir draugės, lietų-1 - • . . . J • 1 •» TV 1____<-• ĮbOIUlb.viai darbininkai!
me visi šioj
prieš Hooverio bado progra-," 
mą. Parodykime išnaudotojų • 
klasei, kad mes turime savo 1 
partiją, politinį vadą kovoje

domi už ] 
jiems priklauso, algos arba 
duonos kavalkėlid.

Susirinkime šimtais, 
tančiais! Užpildykime
Public Square darbininkų ma-

priešingai fašizmui. Tad ne- 
! žiūrint, kad vienybes klausi- 

tūks- mas su ppg. neį jokiam susi- 
visą j rinkime niekuomet nebuvo pa

keltas ,bet fašistiniai melagiai

Da yvau i-j ]<apitaĮ0 interesų gynė- 
demonstracijoj pog maį0> ^a^ darbininkai tu

ri savo partiją ir 
įkainuoti.

Lietkomf r akcija.

Tegul valdančios par- jau dirba sušilę skleisdami me-
lūs kas link minėtos vienybės.1 
Jų tikslas aiškus. Jie nori su

EASTON, PA
Kun. N. Thomas Prakalbos

Brooklyno Aido Choro Merginu Sekstetas

moka ją me]ų pagelba išgąsdinti neku-1 
Iriuos žmones, kurie jiems'ne-j 
pavyko apgauti ir padaryt tar
pe pažangiųjų dezorganizaci-' 

Iją. Su tuo tikslu j Fe ir vytau-1 
yinę sudraskę, kad 
lqąi neturėtų tarpe

Į kapitalistai gerai žino, tad ir 
paima savo globon, suteikia 
pilną laisvę ir duoda savo lai- nybės. 
kraščių špaltas socialistų 
tacijai. Vietinis Easton

Centre i press” išeina kasdieną 
antra walanda po pietų, 
pačiu laiku ir Thomas tik 
dėjo kalbėti, 
sė po trijų, o vienok tilpo ap
rašymas apie tas prakalbas ir 

citatos padarytos 
mis 

sudarytas 
Veikiausia 

o

darbinin- 
savęs vie-'

agi- 
“Ex- 
kaip 
Tuo 
pra- 

Užbaigė tik pū

nemanau,Bet šitas tikslas, t-----------
kad jums, ponai, pavyks at-' 
siekti, nes pažangieji 
jau labai gerai jus 
Tai viena.
gesni darbininkai vienybės ne-1 
bijo ir jų su tuo nenugąsdįsit.' 
Padėkim, jeigu minėtos Drau
gystės (Aušros) nariai ir nu
sitartų prisidėti prie LDS., tai 
kasgi čia blogo? Juk LDS. | 

i irgi lietuvių pašalpos ir ap-
■ draudos draugija. Argi blogas

minėjo Bimbos, Abelnai ver-Į Į Thomaso prakalbas sugužė!.dalykas prisidėti prie diaugi- 
kšleno, kad tas ir tas negera, j j0 pa'siklausyti taip vadinama^08’ tui i penkis tūkstan- 
tie ir anie netikę, kurie sėdi. visa Eastono buržuazinė sme-j^us nai*ų ii apie penkiasde- 
— - - ... ^. . - šimtis tūkstančiu dolerių ižde?

Į Argi blogas dalykas turėti už-' 
! tikrintą ligoj pašalpą ir po
mirtinę? Argi blogas dalykas,' 

kad narū’i, netekus darbo ii4
■ neturint iš .ko apsimokėti na-'

žmones ■ 
pažįsta, i 

O antra, tai pažan-1

Rugp. 4 d. ant
Square buvo laikomas socialis
tų kermošius. Miesto valdžia 
sudarė jiems prielankiausias 
sąlygas, net pastatė platfor
mą ir, žinoma, davė policijos
protekciją. Kalbėjo kunigas net ilgos 
N. Thomas, vadas socialistų . Thomaso kalbos. Tiesiog 
partijos, taipgi kandidatas ant terija”. Matomai 
prezidento. Kalbos turinys bendras frontas.
labai panašus j Pruseikos, j pirma parašo j laikraštį,
skirtumas tik toks, kad nepa-, paskui prakalbą sako, 
minėjo Bimbos, Abelnai ver-i

Washingtone ir kad ramiai- tona: advokatai, činovnikai ir 
^o^liriai išbalsuoti gerus žmo- 'pan., kurie nesigailėjo katu- 

nes į valdavietes ir tuomet tęs ploti. Buvo ir darbininkų, 
“socializmas” užviešpataus. į bet pastarieji iš Thomaso nieko 
Pasisakė, esąs priešingas suki-1 kito negavo, apart to, 
limams ir vartojimui prievar- balsuotų už socialistus, o pas-, . , . ZT_
tos, nepaisant iš kokios pusės Ruj socialistai, patekę į valda- 
nebūtų, kitais žodžiais ta- vietes, nieko negalėtų padary- 
riant, išeina, • priešingas revo- ti taip, kaip Milwaukee ir 
Buciniam judėjimui ir revo- Readinge. 
liucijai. . Į Greitu

Apie Vokietijos įvykius nei Partija žada turėti prakalbas 
žodžio. Apie klasių kovą ir- toje pačioje vietoje 
gi nieko. Tokie klausimai yra j klausime, 
svetimi socialistų partijai. 
Betgi pasirodymui, kad ir jie 
“kovoja” už darbininkus, re- 
verandas Thomas savo politi- 
kierišką kalbą padabino revo
liucinėmis frazėmis ir tuomi 
ne vieną darbininką laikinai 
suklaidina. Pavyzdžiui, kuo
met užbaigė savo kalbą, iš pu
blikos buvo pastatyti keli 
klausimai, kt.: kokis socialis- 

. tų nusistatymas imperialisti
nio karo klausime; ar Sovietų 
Sąjungoj budavojamas socia
lizmas; kodėl socialistai nie
kuo nesiskiria nuo buržuazi
jos, būdami valdžioj Milwau
kee ir Rfeadinge ir t.t.

Atsakė, kad socialistai prie
šingi bile karui. Kad Rusijoj 
socializmas budavojamas ant

Dainuos Wilkes-BaiTe Aido Choras, Kuria m Mokytojauja D. Zdaniutč. Apart Aido 
Choro Dainuos ir šio Choro Merginų Oktetas Naujas Dainas

Šis piknikas turi būt didžiausias lietuvių darbininkų piknikas Wilkes-Barre apieiinkeje.

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 BROOKLYN, N. Y. IR KITŲ MIESTŲ

S.) apmoka? LDS. tik viena ir 
rūpinasi sudaryti bedarbių

i fondą ir palaiko geram sto-'
, TZ . , !vyj. Ir už tuos pačius mokes-laiku Komunistų. v. T .- - i cius gauna LDS. organą Tie-

Tad, kuomet fašistai su
■ tokiais dalykais mano ką nors 
nugązdinti, tai tik patys save 
apsijuokia. i

... sa. rinkimų
Teks pamatyti, i 

kiek demokratijos bus duota 
šiai partijai. Iki šiol nei jo- 

skio mitingo ant gatvės nelei
do laikyti, net didesnių svetai
nių durys uždarytos. Bet da
bar dedamos pastangos tuos 
keblumus pergalėti, 
mes

Pasek- 
sužinosime kiek vėliau.

Rep.

BAYONNE, N. J

Fašistai Bemeluodami ’ Patys 
Save Išjuokia

Jau buvo . rašyta, kad fa
šistai kol sudraskė Vytauto 
draugystę, skleidė bjaurius 
melus ir provokacijas prieš 
tuos žmones, kurie nepritarė

100%. O Milwaukee ir Rea-pų nešvariam darbui. Tiesa, 
dinge, tai nieko negalėję pada- jie savo tikslą atsiekė, tai yra, 
ryti. Mat, kuomet susidūrė. Vytauto Draugystę sudraskė, 
su griežtais aiškiais klausimais, I Bet už tai nuo visli doresnių 
tuomet griebiasi demagogijos J žmonių užsitraukė neapykan- 
ir bando nuduoti geručiais l tą ir paniekinimą. Taipgi ne
darbininkų akyse. Tačiaus i begali susitarti nei su sa- 
kasgi nežino socialistų nusis-1 vo suklaidintų ir apgautų žmo- 
tatymą link Sovietų Sąjungos. 
Jie dirba iš vien su kontr-re- 
voliucionier., kad tik nuvertus 
Sovietų valdžią. Kas gi gynė 
buržuazines tėvynes pereitame 

į kare. Tokie pat socialistai.

pra
buvo 
IŠsi-

nių grupele, nes tik ką 
ėjusiam jų susirinkime 
tikra betvarkė, barniai, 
vadino viens kitą piemenimis 
ir kitokiais žodžiais'.

Tai kad nors kiek nuraminus
Dabar šaukia balsuoti už so- nepasitenkinusius savuosius ir 
cialistus, prižadėdami rojų, o save pasiteisinus, irgi Plungio 
čia apsisukęs, pasako, kad pamokinti Draugystės drasky- 
Miiwaukee ir Readinge nieko 
negali padaryti. Tokie daly
kai sakyte sako, kad socialis
tai nesiskiria niekuo nuo ki
tų buržuazinių partijų. Tą

tojai slankioja pakampiais, 
skleisdami bjaurius ir kvailūs 
melus. Jie kalba, kad pažan
gių jų (fašistai sako komunis
tų) grupė, tai yra Vytauto

Bayonnietis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SPRINGFIELD, ILL.
Yra rengiamos prakalbos 17 d. 

rugpjūčio, Labor Temple svetainėj, 
6th ir Washington Sts. Kalbės drg. 
F. Abekas iš Chicagos. Pradžia 8 
vai .vakare. Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės, meldžiame susirinkti į 
prakalbas kuo skaitlingiausiai ir iš
girsti F .Abeką kalbant. Nes mes 
dabar gyvename kovų sūkuryje. Tąi- 
gi bus nurodyta, kur darbininkų iš
eitis.

Rengėjai.
(192-193)

kp. susirinkimas įvyks
8 vai. vakare, pas K. 
Pennsylvania Ave. Vi-

ALDLD. 7 
18 d. rugpj,, 
Lagūną, 1520 
si nariai būtinai turi dalyvauti šia
me susirinkime, nes turime nominuo
ti Centro Pild. Komiteto narius se-‘ 
kamiems metams. Draugai, dabar 
jūsų pareiga dalyvauti būtiniausiai 
nominacijose į augščiausią mūsų or
ganizacijos įstaigą.

Sekr. S .Rusaitis.
(192-193)

NEW BRITAIN, CONN.
ALDLD. 27 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks 18 rugpjūčio, 7.30 v. 
Ivakare, Workers Center svetainėje, 
53 Church St. Draugai ir draugės! 
Malonėkite skaitlingai dalyvauti šia
me susirinkime, nes turime daug 
svarbių reikalų svarstymui ir bus 
nominacijos centro valdybos. Taip
gi ativeskite ir naujų narių prirašy
mui į draugiją. Dabar prisirašan
tieji gaus $3 vertės knygų veltui.

1 Rašt. F. Miknevičius'.
(191-193)

Philadelphijos Apieiinkeje 4 d.
RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

VYTAUTO PARKE,
HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILA.

Dainuos Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas B.
Šalinaites, ir Philadelphijos Lyros Choras, Vadovaujamas J.

Jurčikonio. Taipgi dainuos pagarsėjęs Brooklyno 
Merginų Sekstetas

Gera Orkestrą' Grieš Šokiams .

Rugsėjo 1932

Jonas Bagočius

KAROLIS POžeLA risis su TONY LACKY; JONAS BAGO- 
ČIUS risis su DANY WINERS; JACK BROWN kumščiuosis su 

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

Visa programa atsibus ant specialiai pastatytos platformos, 
taip kad visi galėtų matyti programos dalyvius ir kad turėtų 
pasitenkinimo. Svečių patogumui bus pastatyta keletas veži
mų, kurie nuo gatvekarių vežš publiką į pikniką. Tie vežimai 

KAROLIS POŽĖLA eis kas 15 minučių.
\ • lietuvių čampi jonas

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

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustota, iš čia važiuokite tiesiai apie 
mylę ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokit keliu No. 513 apie 
pusantros mylios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue 
Ave., po dešinei į kelią No. 513 ir važiuokit 4 mylias j pikniką.
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Užsimušė du Lakūnai ve

lėk-

Walkerio Makamolė ne-'

RENTON, PA.

SKAITYK LAISVERugpjūčio 2 dieną, 10 vai

bedarbių bino ir traukdamasis at»al su j 
Hooverio sprandu palietė elektrikinę į

J. Čiuplis.

EASTON, PA

JUOZAS KAVALIAUSKAS<!>

■

f
svarbios

J aptarti.
; laiku—7

• bet, matofitfai, ir pats Roose 
su-į veltas lygiai politikieriauja.

j figūras darė ore su savo 
I tuVU.

Nėra abe- 
patarimai ir

lai- I pa-

apie 
d i Be
atleistą

Mirtis ir Laidotuves Draugo 
B. Butėno

Rentono kasykloj 
dviem savaitėm prieš 
nio užmušimą^ buvo 
pavieniai; kurie Rentone , gy
vena ir tie, kurie gyvena ne 
kompanijos stubose. Vėliaus* 
už dviejų savaičių atleistųjų

Tarpe ;.pri-

“BALSAS”
rną; jo teisėjas Hinman išlei-; 

[do patvarkymą, kuriuom su-į 
stabdo gubernatoriaus Roose- 
velto nuosprendį Walkerio da-

>>

Likosi priimtos šios protes-

naudinga mūsų menui.
Visi dalyvaukite . Įžanga 

j tik 10c.

se dar prastesnė sistema.
Angliakasiai badauja, .da-l 

labdaringa įstaiga maiti-'

taisy- 
Vins- 
taisy- 
piiką - rey-

kareivių Visi pinigai, skiria- bo pasakė, 
mi karui ,tur būti pavesta šel-

Jpimui ex-kareiviii ir bedarbių, nius.
MODERNIŠKI A USI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE’ 

38-40 Stagg Street, Brooklyn, N
A. M. Balchunas. Savininkas Tel., Stagg 2-5938

kafeterijoj Pittsburghe liepos jr į valstijos augščiausią teis- Į žiavimo.
29 d. buvo nušauti trys 
pe broliai, gengsteriai.

Long Islande, ties
Merrick, su orlaiviu nukrito ir kos moks]ą jr dalyvauja dar- 
užsimušė du lakūnai, J. Walsh j bininkų judėjime.
ir R. MacRae. Jiedu iškilo lrjjonės, kad jos
500 pėdų augščio ir visokias prelekcija bus labai įdomi ir

jlyke, jęįgu Rooseveltas ir bū-i Msec
i tų norutes išnešti nuosprendį;/
1 . » vr .4 . . i;;

»- > J ___________

“Grafienė” Pasiviliojo 
Namų Džianitorių

N&W YORK. — Jedviga 
Weissbachiene, moteris 
nitoriaus, 
“grafienę” 
luolę Elzę 
kalaudama 
mo už tai, kad 
viliojo džianitorienės vyrą.

džia- 
patraukė teisman 
von Wimpfen, tur- 
N. Seaburienę, rei-i 
$100,000 atlygini-!

1 “grafienė” pa-1

Puslapis penktas 
=========

proletarinį meną.
' duos draugė B. šalinaitė iš mėjp gerai, išplatindami apie 
' Brooklyno. Apaj“ 
! jos bus ir daiių^ 
į Visi darbininkai/( 
mūsų choro nariai

1 rime dalyvauti. Draugė Šali-
N°rth;naitė yra baigus augštą muzi-

______ ' L.L.R. Choro extra prakti-
NEW YORK.—Pranešama, k°s įvyks rugpjūčio 16 dieną. 

!kad valstijos gubernatorius F. Šiose praktikose reikia prisi- 
! Roosevelt veikiausia neišduos Į fengti prie prelekcijos ir Ko- 
i jokio sprendimo delei majoro

BROOKLYN. — Rado negy-į Walkerio, kol praeis rinkimai, 
vą, 25 sykius peiliu subadytą I Walkeris buvo Albany, kur tu- 
.Tbhną Bazzano, čia atvykusį rėjo aiškintis iš savo milžiniš- 
savininką vienus butlegeriškos ko grafto. Tam^any Hali de- 
kafeterijos Pittsburghe. Toj. mokratai politikieriai paveikė

Ž5 Peilio Dūriniai 
Butlegeriui

Sužeidė Motiną, 
Užmušė Dukterį

NEW YORK.—Trokas 
žeidė darbininkę GI. de Groo-r t ------------------
tienę ir užmušė jos dviejų me-j w 11 m s- p.ini:,naą 

J,ų mergaitę, pritrėkšdamas ją-> rUuHIUdS
sias prie geležinės tvoros ant' 
Park Ave.

Delegatu į Kongresą prieš 
Karą Išleidimo Mitingas

NEW YORK.—Penktadienį 
[ Wall Stryto Šerai nupuolė 1 
i iki 13 punktų. American te- 
I lefonų kompanijos šėrai nu- 
i smuko 7 punktais. United Sta- 
j tęs plieno—virš 4 punktų ; Ge-

NEW YORK.—Trečiadienį1 neral Electric dviem, Westing- 
išvažiuoja delegatai darbiniu- ’ house daugiau kaip trim punk- 
kų, inteligentų, rašytojų ir ki-. tais. Kūlimo mašinų kompa- 
tų, Europon į pasaulinį prieš-' nijos šėrai nudardėjo žemyn 
karinį kongresą. Jų iškelia-[net 13 punktų. O tai ženk- 
vimui paminėt įvyksta šiandie' lai vis gilyn einančio krizio. 
vakare mitingas, svetainėje į - -  -------------—- ------------

New School for Social Re- »t J M ra* ’
search, 66 West 12th St., New DlOFWOCO, IVlaSS,, ZlfflOS 
Yorke. Apart prakalbėlių, čia _____
bus ispanų ir negrų dainų; 
vodys vieną sovietinį judį ir 1.1.
Apsiėmė pasakyt prakalbėles šiurpulinga naujiena per visus 
profesorius H. Elm. Barnes, lietuvius darbininkus, kuomet 
Roger N. Baldwin, Reed Har- nugirsta, kad Jonas Vinskus' 
ris, Joseph Brodsky ir kt. j

| munistų Partijos parengimo. 
Visi nariai dalyvaukite.

Apart svarbių praktikų tu
rėsime ir susirinkimą, kuria
me bus duodamas raportas 
iš AL^M. Sąjungos suva- 

Reikės kaip kas ir 
Visi būtinai būkite 
vai. vakare.

Darbininkas.

prelekci- 800 kopijų “Daily Workerio. 
’programa.

labiausia 1 to rezoliucijos: Prieš laikymą 
būtinai tu-' kalėjime E. Berkman. Rezo

liucija pasiųsta darbo sekreto
riui Doak. Rezoliucija prieš 
Dies bilių, kuri pasiųsta pre
zidentui Hooveriui. Rezoliu
cija prieš Hooverio šaudymą 
bedarbių buvusių kareivių.

Kuomet pirmininkas prida
vė šias rezoliucijas kalbėto
jui, drg. Lerneriui, kad per
skaitytų, tai policija pradėjo 
murmėti ir nerimauti. Tuomet 
drg. Lerneris jiems atsakė,; didžiumą priėmė, 
kad jie nusiramintų ir nebi- , imtųjų ir d. B. gavo .darbą at
jotų, nes čia ne bombos—tik [gal. Kuomet d. B. antrą pąk- 
popieros lakštai ,ant kurių yra i tį išėjo dirbai-ir neteko gyvy- 
parašyta protesto rezoliucijos' bes. ' ■ t
prieš, tą supuvusią tvarką, ku-j Kuomet buvo atleidę pavie- 
rią jūs ginate.

Buvo renkamos 
Komunistų Partijos 
vajaus, 
kiek surinko.

J. M. Lukas.

UnijQS mažmožį, kad rei
A> 9-tos' kp.7 ■ -

Benis gyveno’ pavienis.
tuvoj turi gyvus tėvus..

Reikia atiduoti kreditą 
Geniui už kontrolės gerą 
dimą šermenyse.

Kolęia Sistema Rentono
Kasyklose

I 1
«Jvių ir abelnai revoliucinio ju-;, , ,.

jU’ELL i . , .. . kalinga ne frazių, bet kovoti.Lie- dėjimo, bet komitetas pasa-i
kė “nbthing doing,” įvyko Buvęs.

J. karštas susirėmimas, bet kai- K | n .

bet neleido.
šiame mitinge tapo nemažai ( 

paskleista “Daily Workerio,” 
vieną draugą keletas chuliga-į 
nų jieškojo “pamokinti” už 
skleidimą “Daily Workerio,” 
bet kitų draugų akyvumas 
ku persergėjo tą draugą ir 
starašia spėjo pasitraukti.

Abelnai' iš šio mitingo, 
skaitant . paskleisto “Dailyj 
Workerio,’5 dsrbininkai nieko 
konkrečio negavo, negavo aiš-1 
kaus 'nurodymo, tikro kelio—[ 
to revoliucinio nustatymo, ku-’ 
riuo būtų galima išbristi iš šio* 
krizio. Ot, tik pašumyta, net į 
ir pakeiksnota, daugiausia ant į 
HoOVerio, tai ir viskas. Tik 
vienas dalykas pažymėtinas, 
tai tas/kad susirinkusieji dar-į 
bininkai ant šio mitingo, ant | 
kiekvienos kairesnės frazės 
padarytos per kalbėtojus, gau
siai pritarė aplodismentais, tai 
ženklas jieškojimo revoliuci
nės >išeitięs iš šio krizio, tik

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

Kuomet buvo atleidę pavie- 
I nius ir nekompaničnose ^tubo- 

aukos del se gyvenančius ir buvo pasili- 
rinkimų • kę tuos dirbti, kurie kompani- 

Tik neteko sužinoti,1 jos stubose gyvena , (mat, iš 
i jų naudą gauna), tuom laiku 
i iš randauninkų kasykloj buvo
■ atėmę “snaperius,” motorma-
■ nūs, treklejerius (rotmenus), 

■j “šutmenus” ir kalvius, kurie 
| angliakasiam įrankius aštrina.
Per tūlą laiką loderiai patys;visas keblumas tebeglūdi ta-, 
turėjo, motorus pasiėmę, ka-.'me ,kad dar nepajėgia perma-

I rus stumdyti, patys šaudytų 
i bėgius dėtis ir patys įrankius 

’ i aštrintas. Kuomet nauji kai-i
viai pradėjo patys aštrintis' IR KITIEMS UŽRAŠYK : 
pikius, tai vienas pataiso krei-1 
vai, kiwis minkštai, trečias kie-l 

i tai. ■ ų '■ ‘ ■ i
! Į kasyklą nuėjus, vieno nu-1 
j lūžta, kito užliriksta irs anglies 
I nėra su kuo kirsti. Turi eiti į

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako "Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią. 
nienSs gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri-

• Valo užsisakyt “Balsą.” :

"BALSO” KAINA AMERIKOJE;
Mętams ..... $1.50 
šešiems mėnesiams . . .80 
Pavienio num. kaina . .05

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Šalis del Balių, KoncertFų,- Ban- 

i. kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir
tt. Puikus stejčius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys^

KAINOS PRIEINAMOS.Rugpjūčio 1 d. Jaunųjų Ko-! 
munistų Lyga i pikietavo,.,prie i 
Bancroft Hotel, nes tame ko
telyje atsibuvo American Fe- vakare, Rentono kasykloj. ei 
deration of Labor konvencija.1 ektrika užmušė draugą Benį 
J. K» L. nariai nešė iškabas,1 Butėną. Drg. Benis išėjo -iš 
kur buvo užrašyta: “AF of L.1 savo dirbamos vietos, norėjo 
išduoda darbininkus; AF of ( karą atsikabinti ir stumti į sa-j 
L. atmeta bedarbių apdraudą, Vo vieta. Kovrmet kara atka-! 
kuomet 15,000,000 I ’ ’ ' 
badauja, o užgiria 
badmiriavimo planą; AF of 
L. išdavikiški vadai pardavė 
Penn., Ohio, West Virginia 
mainierių streikus 1931 m. ir 
35-40 nuoš. nukapojimo algų 
Philadelphia pančėkų darbiniu 
kams 1931 m. AF ,of L. vadai 
gelbsti Doak’ui 
Edith Berkman, 
Tekstilinės unijos

Rugpjūčio 9 diena perėjo' darbininkų streikierių vadovę, atrastas apie už valandos ir 
Lawrenciuj AF of L. feikenai ■ pusės. Bet kad ir tuoj būtų 
pardavė streiką. radę, tai jau vargu būtų gali-

“AF of L. pritaria Hoove- ma pagelbą suteikti. Veikiau- 
, kad ' prisilietimo laiku 

šaudymui, buvusių kareivių ir; prie vielos viena ranka laikė- 
rengimuisi prie karo. AF ofisi už geležinio karo.
L. išdavikiški vadai remia su-; Kuomet d. Benį išėmė iš 
fabrikavimą prieš Tom Moo-' kasyklos, tai bosai nedavė ži- , ,
—šalin AF of L. išdavikis-!nia nei į jo gyvenimo vietą.' ka3.41«L4Ul.<!S!.k.aSyk10’

ika vadovybė. Protestuokime Namiškiai sužino jo tik tuomet, j 
, prieš badavimo planą; prieš, kuomet vienas Namiškis ryte, . 
■žudymą darbininkų ir-buvusių 5-ta valanda parėjęs iš dar- 1 na.

/'^'‘‘"‘‘^namo. Nauji motormenai su-> viela, kuri ir atėmė d. Beniuli v_. . , i. , T_ i
gyvybę. Elektrikinė 
dosi atbulam šone 
(vaikščiojimo pusėj) 
nuoga, ne aptaisyta.

Matote, kapitalistų godumas 
ne vien tik angliakasių algas 

išdeportuoti j kapoją, bet ir pačius darbinin- 
Nacionales ■ kus £udo.

ir 23,000 I Drg. B. po nukrėtimui buvo

Koger in. naiawin, neea nar- sumai ui kapoti algas ir į
ris, Joseph Brodsky ir kt. hkosi sudegintas elektra. Vin- , .„P

Sykiu su kitais amerikiniai skus dirbo miesto darbą prie 
delegatais važiuos į prieška- elektros išvedžiojimo ir

J rinį kongresą drg. YKarosienė, j mo. Minėtoje dienoje 
kuriai išleistuvės ruošiamos kus buvo įlipęs stulpan 
utarninko vakare, rugpjūčio.mo reikalu ir palietė 
16 d., “Laisvės” svętainėje.

. . 1 muse apie tris motorus. Kuo-,viela ra- . K . x- r
“entrės” me^ ^spektorius pamate to-! 
ir buvo i betvarkę, liepė vėl atiduo-;

(ti senuosius motormenus ir ki- 
i tus mekąnikus. Bet negrąži
no loderius. Mat, kompani-j 
jai nėra nuostolių. Jeigu ne-! 
įsidėsi gerai, karas nupuls, tai! 
gali tą karą kelti, kad ir sa- ’ 

r vaitę laikoj 'Už toną moka 36 
centus. Karai įtalpos ima ke-' 
turis tonus. Kompanijos svar
styklės sveria tik du tonu. 
Vadinasi už keturių tonų už-i 

, liodavimą, karo loderis gauna 
. užmokėti apie 70 centų.

šitokia sistema ne tik vie
name Rentone, bet ir daugely

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg X841

, Audegino 2 Darbininkus 
I.R.T. Subvėje

• elektruotą vielą, kuri jį užmu 
I še. Kol jį nuėmė žem^n, tai j 
j jau veik neturėjo gyvybės.!
i Bandyta atgaivinti, bet jau' 
buvo po laikui.

Vinskus turėjo dvi sesęris ir 
vieną brolį. Tėvai jo jau se
nai mirę. Tad jam reikėjo 
užlaikyti jaunesnius savo bro- 

Vinskus buvo tik 23 m.

NEW YORK.—Nauja nelai
mė I.R.T. požeminiame gelž-

J kelyje. Per sugedusią elek
tros sistemą liko pavojingai ap bus.

j Reginti du darbininkai; apie: amžiaus.
T):15 vai. diena visiškai buvo] ( •> *

•'apsistojęs traukinių vaikščioji-'
mas tarp Grand Central ir j LDS 3 kuopos daugelis na- 
žemutinio miesto galo. JKom- rių pasiėmė Komunistų Parti- 
panijos pelnagrobiai vis la-!j°s koncerto tikietų platini- 
biau apleidžia “subves 
traukdami sau pelnus, L 
“taupydami lėšas/b.

j/’ mui, pardavinėjimui. Tai ge
bėti raL reiškia, kad mūsų nariai

I gerai remia komunistinį judė
jimą.

Šios kuopos susirinkimas 
įvyko rugpjūčio 10 dieną. Na
rių atsilankė vidutiniai. Šia
me susirinkime buvo skaityta 
laiškas nuo Centro sekretorės, 

vnniz •-*• ’.kuriame kreipiama narių dp-'NEW YORK. — Rugpjūčio1 _ . , , M \ ;, ... * v. T. . . ; me i bedarbių palaikymą.20 ir 21 d., kitą šeštadienį ir! T f.x1 1 , . . G. . . . .... j. , .Laiškas priimtas ir kuopa1.<ekm., įvyksta vietinio distr. *. _ , , v /r . .. . ta u- • i a • i nutarė duot 10 nuos. nuo pa-Tarptautinio Darbininkų Apsi-h . „ . , . .
a, f . . UI if , -rengimų į Bedarbių Fondą.* gynimo konferencija, Manhat- Pastai.u'oju |aiku

* j • i C4> O v Ct I L 4 UI Ui 1C v 1 Iv H ~ - •—-tan Lyceum svetainėje, 64 East , , . , . o... c,. -r- j L- • i kuopa turi tris ligonius./ Su-• 4th St. V>Sos darbininkų oi- sį g širvinskienS( o. Tre.^,
gamzacijos ir kuopos bei kliu- čiokiena h. N GrybienS. — 
bai privalo išrinkti-delegatus , .. .. i
j tą konferenciją istaroji turėjo sunkią operaciją.!

Reikia pasmarkinti kovą dė
lei paliuosavimo streikierio S. 
Weinsteino, kuris neteisingai 
įritintas žmogžudystėje; rei-Į 
kw taipgi išvystyti kuo pla
čiausią judėjimą už paliuosa- 
vimą Scottsboro jaunuolių/ 
Tomo Mooney, Edith os Berk
man ir kitų politinių kalinių.
* Nei viena organizacija, susi- panijai. 
dedanti iš darbininkų, 
praleisti šios 
rencijos.

T.D. Apsigynimo Distrikto 
Konferencija Augusto 20-1

B. gyveno Rentone pas'Ge-(
Vėliaus turėjo, daug bė-

Sudaužykime Doak’o depor-'dos iki privertugi’Oborių vežti i 
tacijos rėžimą. Paliuosuokime į Rentoną, paą^Genius d. B.! 
Edith Berkman.” [pašarvoti. Kažj.nudęl kokių ne-j

Šioj Jaunųjų Komunistų Ly- žinomų priežąščių graborius! 
gos pikieto demonstracijoj da-' atsisakė vežti į Rentoną? Tik| 
lyvavo apie 500 žmonių. Po-[tuomet privertė d. B. vežti la-Į 
licija išsigando ir nedrįso jų' voną į Rentoną, kuomet pra- 
užgauti. j dėjo grąsinti graboriui.

Kompartijos Demonstracijos I Velionio šermenimis rūpino- 
J , , si giminės. Daug draugų ir

Kaip 7:30 vai. vakare įvy- pažįstamų iš vietinių, apielin- 
ko demonstracijos prieš karą kės ir newkensingtonieč. rug- 
miesto sode, kurias surengė pjūčio 5-tą dieną, antrą vai. į 
Komunistų Partija, žmonių po pietų, velionį palaidojo, 
prisirinko apie 3,000. Kalbė-1 T • 1 ■ - ’ ’ 1
tojai buvo 6. žmones sveiki- 

' no K. Partijos patiektus ko
vos planus ir su dideliu entu
ziazmu priėmė kiekvieną iš- 

. šauktą kalbėtojų pareiškimą 
prieš dabartinį kapitalistinį ________ _____  ___

j terorą, prieš žuTdymą bedarbių. kurie nebuvo ‘šermenyse, 
lir ex-kareivių. Labai f
moterų ir jaunimo abiejų ly- tu d; Benį.

dalyvavo. Kuomet išsibaigė ėjimas pa- ką balsuoti, tik vienas iš kai

Ex-Kareivių Mitingas
Rugpjūčio 1 d„ Phillipsbur- 

go ex-kareivių grupės komite
tas, kuris pasirodė esąs po įta
ka išdaviko Waters, bolės žai
dimo'''aikštėje surengė masinį i 
milingą. Kalbėjo apie pustu-! 
zinis ėx-kareivių ir nekareivių.l 
Iš visų tik pbra kalbėjo kiek [ 

[rimčiau ir smarkiai pasmerkė 
Laidotuvės buvo be maklio- tą skerdynę, kurią Hooveris 

rių mulkinimo. Palydėjo 15 suruošė Washingtone. Tačiaus 
automobilių. Newkensingto-; nei vienas nepadarė išvados, 
niečiai, apie 150, pėsti suėjo [ kokius žingsnius imti, idant ko- 
ant kapinių atiduoti paskutinę [ vą laimėti. Visas dalykas tik 
pagarbą drg. Beniui. Prie ka- sukosi apie balsavimus, girdi, 
po graborius atidarė grabą ir reikia išbalsuoti ir pasiųsti ge- 

, vi-; rus žmones į Washingtona ir’ 
daug si ėjo pamatyti paskutiniu kar- viskas bus “O. K.” Vienok 
>i Ur_ 4... j i^„„: ■ ; nej vienas nedrįso pasakyti už

LDS“ 3iypač lietuvių dalyvavo. Kuomet išsibaigė ėjimas pa- ką balsuoti, tik vienas iš kai-; 
(šioj demonstracijoj prieš ka- žiūrėti d. Benio, Partijos na- bėtojų, L. O. Heimbach, kuris, Į 
I ra. Čia jaunimas, tie jauni,'rys, drg. Džianston, pasakė beje, yra Mustės žmogus, ne-i 
j nematyti veidai (kartu ir Jau- prakalbą, nurodydamas, kad tiesioginiu būdu davė suprasti,!

- - | nųjų Komunistų Lygos nariai) [ angliakasiai bhtų organizuoti, kad balsuoti už socialistus. | 
; labai tėmijo kalbėtojų kalbą ir tai panašių*nelaimių neįvyktų. Pastarasis apščiai pabėrė kai-Į 
j visur stojo už K. Partijos lini- Ragino darbininkus organi- riųjų frazių ir baigdamas agi-i 

Koncertas ir šokiai įvyks ją tai plojimu, tai riksmu. Tai zuotis ir šluoti kapitalistinę tavo sudaryti “Citizens Unem- 
rugpjūčio 20 dieną, Lietuvių; sukėlė tokį karingą ūpą. Jau- tvarką nuo žemės kamuolio,! ployment League,” kurios pro- 
svetainėj. Įžanga tik 25 cen- ................................................. . •
tai. Visi darbininkai ir mūsų 
organizacijų nariai privalome 
dalyvauti šiame parengime. 
Pelnas šio parengimo eis Ko
munistų Partijos rinkimų kam-

tesi, kad visa ta didžiulė mi- o įvesti sovietų sistemą. | grama nukopijuota iš Henry 
nia nuoširdžiai kovoja už Ko-! Užbaigus kalbėti, draugai Fordo modelio, taip vadinamo^ 

• •• 1 t / '

neturi << --------- ,
konfe-l Rugpjūčio 17 dieną L. L. R.

’ Choras ruošia prelękciją apie

munistų Partijos vedamas ko- sudainavo Internacionalą. Rei- “self hel]),” tai yra skurdžiai 
vas del darbininkų klasės pa- kia pasakyti/ kad New Ken-/turi šelpti skurdžius. Vadina

si pilstymas iš tuščio į tuščią^;
Buvo dėtos..t pastangos pa-- 

statyti revoliuciųio< į; pusisTaty^ 
mo kalbėtoją patiekti rezo
liuciją susirinkyšiąr publikai,

iią Hooverio vald-'

* » • t • •

siliuosavimo, kaip kad vienos singtone 'pirmos tokios gražios 
šeimynos nariai. , laidotuves įvyko. Velionis ta-

Apie 30 jaunuolių platino po;palaidotas' New Kensingto- 
“Daily Worker j,” garsiai Šauk ne unijos kapinėse. ,4 . - •
darni ant šaligatvių. Tai drą-| X>rgi Bi 'būvo nariu Kom.u- 
sūs jaunieji kareiviai. , Jaun. • ni^ų; ’ ątigliakhsių pasmerkiančią

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PH1LADEL PHIA, PA. x

Telefonai: Bell—Oregon 1186
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio. Žarnų ir Mėšlažatnės, taip ęat 1 Plaučių ir Plaučinių. Dūdų ir ’kitos bendrosios J ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, mokslišKais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokejimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

, . naudojama X-Spindulia!, Kraujo Tyrimai ir-
* Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

110EAST 16th ST. "N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M. 
Nedeliom — ū) a m its 4 p M Įsikūręs 25 Metai
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i liais užmušti 6 žmonės.

Maspeth, N. Y.
LDSA. 91 kuopos mėnesi-

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

402
(193-195)

■ BROOKLYN.

Išnaudotojai žino, kad Hill 
manas darbuojasi jip naudai—

ji aiškins darbininkams, . ] 
reiškia proletarų menas bei 
dailė. Tad vietoj pamokų tu
rėsime tą vakarą susirinkimą.

New Yorke

i kus. ‘ 
vaj_|sams čia įvesti darbą nuo

PARDAVIMAI
PĄiRŠIDUODĄ užeiga, biznis gerai 

įdirbtas. Delei informacijų kreip
kitės pas Fahl, 159 Stanhope Street, 
Brodklyn, N.' Y. ’ 1 1 1 • ‘ 5 • '

Valanttos:
Subatomis
Apart Nedėldienių.

I nę skubinimo sistemą ir “pro- 
porcionaliai”* sumažinti už
darbius.

i Tuo tarpu atėjo pranešimas, 
kad į tikrą streiką išėjo dar-

m....... »miiiwwii

JONAS STOKES .
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riaiųs, kad perkėliau savo studiją 

naujon vietotų 
po numeriu 
512 Marion SU 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street 9toti< 
Brooklyn, N. Y.

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

Puslapis šeštas LAISVI ■' Pirmad., Rugpjūčio 15,’ 1932 c

VIETINES ŽINIOS
Kodėl Bus Svarbu ir Gražu Dalyvauti 

Drg. Karosienės Išleistuvėse Aug. 16
Šį utarninką turėsime svar- g.:nų Sekstetas; o ,ką parodys 

bię išleistuvių vakarėlį, “Lais- JugoslavŲ Dramos Grupė, tu- 
vės svetainėje, su gražia lie- rėsite pąčios ir patys patirti, 
tuviška ir tarptautiška progra- atsilankydami j išleistuves, 
ma. Tai bus išleistuvės drau- i . ■

gė» Karosienės, kuri ant ry- Draugės Karosienės žygis į 
tojaus po to išplauks į Euro- užjflr! bus dvigubas; po prieš- 
pą. Ten dalyvaus tarptauti- karinio kongreso jinai vyks j 
niame prieškariniame kongre- . Sovietų Sąjungą r ten specia- 
se darbin. ir inteligentų, 
gi jinai važiuoja i --------------- ,
reikšmės pasaulinį suvažiavi
mą, kur bus planuojama vei
kimas prieš gręsiantį imperia
listinį karą ir už Sovietų ap
gynimą.

Vakarėlyje pakalbės pati 
draugė Karosienė; tars po ke
lis žodžius ir kiti kalbėtojai bei 
dalyviai darbininkai. Prie to 
bus tinkama programa: dai
nuos Aido Choras, Aido Mer-

Važiuokim j Philadelphia 
už $2 j Abi Pusi

Sekmadienį, 4 rugsėjo (Sep
tember), prieš Labor Day, Phi- 
ladelphijos darbininkiškos or
ganizacijos rengia “Laisvės” 
naudai pikniką. Apie įdomią 
šio pikniko programą žiūrė
kite skelbime, čia norime pa
brėžti tik šią įdomią žinią 
brooklyniečiams, jog iš Brook- 
lyno bus galima nuvažiuoti ir 
parvažiuoti tik už $2.

Kitais metais tatai mums 
kainuodavo apie $3 suvažinė
jimas i į savo dienraščio nau
dai pikniką I^hiladelphijoje.' 
Šiemet visu trečdaliu pigiau/

Dar kartą prašome peržiū
rėti sskjelbimą ir įsitėmyti pro
gramos turinį, tada įsitikinsite,

Tai studijuos darbininkių mo-
i°didžiausios terV ir kūdikių būklę. O/ ka- glCllllVO LU11I1Į, UCIUCI £O1 binilioi LV, 

jda sugrįš Amerikon, sakys jjog. tikrai įVatŠu bus dalyvau- 
mums prakalbas ir duos nuo- ti tame piknike< 
dugniuš raportus iš savo paty-į Busai igeis 9_tą val i§ ryto>
r,nrnJ’ i nuo “Laisvės” svetainės, Lori-

Išleistuves rengia Lietuvių m er St.-ir kampas Ten Eyck
Darbininkių Susivienijimo Am
erikoj Pirmas Apskritys. Pa
tys skaitlingai dalyvaukite ir 
kitus atsiveskite. Įžanga vi
siems veltui.

Komisija.

Aido Choro Nariams ““J“į"-Išgėrė Nuody, Yonkeryj

pereitą 
12 d., 

keletas 
Chorą

Draugės ir draugai, aidie
čiai, tėmykite, ypač tie, kurie 
nebuvote pamokose 
penktadienį, rugpjūčio 
kur buvo skaitoma 
laiškų—kvietė Aido
dainuoti.

Pirmiausia, Aidas tapo už
kviestas dainuoti drg. Karosie- 
nės išleistuvių vakarėlyje, ku
ris bus rytoj, “Laisvės” sve
tainėje; prasidės 7 vai. va
kare. Drg. Karosienė yra siun
čiama nuo lietuvių darbinin
kų organizacijų į Europą, į 
pasaulinį kongresą kovai prieš 
karą. : Visi > aidiečiai, būkite 
rytoj, utarninko vakare “Lais
vės” svetainėje, kad galėtume 
tinkamai sudainuoti.

Kitas užkvietimas buvo iš 
Philadelphijos, Pa. Darbinin
kiškos philadelphiečių organi
zacijos kviečia Aido Chorą 
padainuoti tenaitiniame “Lais
vės” piknike, kurį jos rengia. 
Piknikas įvyks rugsėjo (Sep
tember) 4 d., nedėldienį.

Pagirtinas dalykas, kad Ai
do Choras nutarė dalyvauti ir 
šiame dideliame piknike. Ke
lionė į abi puses dirbantiems 
aidiečiams bus vienas doleris, 

• o bedarbiams pusė dolerio. 
Tai yra gana pigu už tokią 
kelionę.

YONKERS, N. Y.—Norėda
ma nusižudyti, išgėrė nuodų 
Helena Rukštelienė, bedarbė, 
katalikė parapijonka, ir dabar 
guli be žado ligoninėje. Ar; 
išgys, dar nėra žinios.

Prie pasikėsinimo žudytis 
ją tiesioginiai privedė šitokie 
nuotikiai. <

Nuo pernai metų birželio 
mėnesio Rakštelis su savo žmo-1 
na gaudavo iš miesto pašalpos. 
Bet dabar pereitą mėnesį mies
tiniai (labdariai sužinojo, kad 
Rukšteliai yra apdraudę savo 
gyvybę “insurance” kompani
joj. Q miesto valdiškos lab-

Neduoda Paramos Alkaniem ljos del Komun^mo.
Ex-Kareiviam, Bedarbiam Organ.

St. Tuojaus užsiregistruokite 
norintieji važiuoti. Užsiregis
truoti galima “Laisvės” ofise 
ir pas Aido Choro narius.

O patsai piknikas, apart 
mūsų dienraščiui paramos, bus 
demonstravimas mūsų spėkų 
balsavimui už Komunistų 
tijos kandidatus į J. V. 
zidentus W Z.. Foster, į 
prezidentus J. W. Ford.

NEW YORK. — Penktadie
nį virš 200 buvusių kareivių, 
bedarbių numaršavo prie mies
to labdarybės department©. 
Jų išrinktas komitetas įėjo vi
dun, parodė glebi teismo pa
tvarkymų išmest juos iš kam
barių del rendos nužsimokė- 
šimo; parodė ir elektros bei 
gazo bilas, kurių negali ap
simokėti, ir todėl kompanijos 
sustabdo jiems gazą ir elektrą. 
Reikalavo, kad miestas apmo
kėtų rendas ir tas bilas.

Ąntrarankiai valdi ninkai 
pranešė, būk komisionieriaus 
Thylorio “nėra viduj;”' bet ka-‘ 
da jo pagelbininkas J. W. Ke
lly pasakė, kad negalį išpildyti 
bedarbių ex-kareivių reikalavi
mų, tai jie demonstratyviai 
pareiškė, “kitą sykį šičia ateis 
didesnis prūsų pulkas.”

Bedarbiai ir dirbantieji, jei 
gu norite padaryti stipresnio

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.) į

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU partnerio į gėrimų bizr 

nį arba parduosiu visą biznį, nes 
t^riu du bizniu ir gerai sekantis, ne
galiu apsidirbti. 241 Greenpoint 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(192-193)

Pajieškau Brolio K. Laukaitis
Aš, JONAS LAUKAITIS, pajieškau 

brolio Kazimiero Laukaičio. Kiek 
yra žinoma Jis gyveno Brooklyne, ar 
apielinkėje. Atsikreipkite greitai po 
antrašu: 604 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(192-193)

i REIKALAVIMAI
RCIKALINGAS jaunas vyras J part

nerius prie užlaikymo gazolino sto
ties. Vieta gera ir tinkama bizniui. 
Partneris turi mokėti anglų kalbą 
ir pinigų turėt apie $1,500. Partneris 
yra reikalingas todėl, kad turėdamas 
1 stotį, noriu dar i^ antrą įrengt, tad 

spaudimo į kapitalistus ir val-i" yra ™kali"«£ >’araraa-
,1. ... .1 tęs pas: Vincas Padžiunas, 354 High-džią, kad priverst reguliariai 

šelpt bedarbius ir išmokėt bo
nus ex-kareiviams, darbuoki- 
tės už Komunistų Partijos kap- 
didatus ir jos programą!

land Avė., Keanįy, N. J.
(188-194)

Par- 
pre- 

vice- Šiandie Konferencija 
Kovotojų del Duonos

Hillmano Suokalbiai prieš 
Amalgameitus Siuvėjus

fa-NEW YORK.—Drabužių 
brikantai giria sumanymą Hill
mano, Amalgameitų

va-NEW YORK.—šiandie 
kare susirinks į konferenciją 
kovotojai už bedarbių apdrau- 
dą, atstovai nuo įvairių darbi
ninkiškų organizacijų, bedar
biai iš beduonių linijų, dele-

unijos gatai iš kairiųjų ir Darbo Fe- 
prezidento. Hillmanas sumanė, deracijos unijų, 
kad fabrikantai ir kontrakto-
riai paskirtų savo atstovus į'um, 66 E. 4th St., tarnaus pri- 
derybas su unijos vadais. Tai siruošimui prie didžiulės^ be
būtų sudarytas “santaikos” ko
mitetas;- jis nuspręstų darbi
ninkams algas ir sąlygas, ir 
taip būtų užbaigas dabartinis 
’"fetapičius.” Už tokį planą 
garbina Hillmaną drabužių fa-| . ,

Exchange, j zaęijoą, visos turėkite savo at-Į

Ši konferen
cija, laikoma Manhattan Lyce-

duonių demonstracijos. Rug
sėjo 10 d. tokia visamiestinė 
demonstracija iš Union Square 
maršuos ant City Hali su rei-: 
kalavimaįs. . ; r.

Lietuvių darbininkų organi-1
• • • 1 •— 1 • 1 ji

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo' organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 9
Nedėliota nuo 10 iki S

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimaisdarvbės vra nadarvtas folds I brikarttl2 sąjungay s, y . p ąryt s S. per savo prezidentą C T Yaf- stovus šio vakaro konferenci- 

patvarkymas. ( Jeigu . žmogus, pei savV0 1 į
apsidraudęs ir . gali gaut iš ^:'u,z tai Hillmaną sveikina JOJ- , _
kompanijos kiek paskolos, su-|Sam Kąppel; vienasjš direk- /
lig įmokėtų pinigų, tai pirma ton« Howard Clothing Korn- AlltOmOblllU Nelaimes 
turi imti tiek paskolos, kiek Panjj°s- . . v. , . TT.„ --------- VAKACIJOS VIETA
tik kompanija .duoda, ir tik 
paskui bedarbis tegali gauti iš 
miesto pašalpą. Tatai, žino
ma, išeina apdraudos kompa
nijoms ant naudos; dalį žmo
gaus įmokėtų pinigų jos pa
skolina, o kita dalis joms vel
tui lieka, nes tokioj padėtyj 
atsidūręs bedarbis toliau nebe
gali daryti kompanijai įmokė- 
jimų.

Taigi, kada miesto

ir artimuose Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
'įvest darbininkams "dar didės- 'Priemiesčiuose tapo automobi- gana gražią vietą vakacijoms

bininkai Wassermano siuvyk- njg susirinkimas įvyks pirma- 
los, gaminančios vaikams švar- dienį, 15 dieną rugpjūčio (Au- 

Mat, Hillmanas leido bo- gUsį) pas draugę Laukaitienę, 
v‘ - x* nu0 > -

Tad visi aidiečiai ir aidie-j dyba gU“žtnojo“aįie “ RdkšteKų štuk« ir didesni skubinimą— 
tės rengkitės; pasilaikykite tą į apsidraudimą> paKepg pasisko. vietoj 1,600 švarkų darbiniu- 
« jį v • • deI Phi-|linti iš savo kompanijas, iš ku-|kai yra verčiami per dieną pa-
ladelphijos. Irios jr buvo gauta $10g Pa_ daryti jau 2,000 švarkų; greta

Ateinantį penktadienį Aido ga] valdiškų labdarių apskait- su tuom iiems buvo numušta 
Choras neturės pamokos; prie- |iavimų> šių pinigų turgjo Ruk. 10 procentų uždarbio, 
žastis ta, kad mokytoja drg. jįe]iams užtekti pragyvent iki' 
B. šaknaitė išvažiuoja su pa- j m į,ugsgjo m5pesl-ui. : 

kur'neužteko dar ir ’ todėl,
Rukštelienė, gavus pinigų, su 
rengė savo stuboj balių kuni 
gams, kas daug 'kaštavo. < . *

5 Po to nueina ■ ji į‘ miesto vai-

■ Amalgameitai, dėkitės į ei- 
geį linių narių bendro fronto ko- 
ka(j1 mitetą; stokite į tikrą streiką 

H' prieš bosus ir jų berną HilL 
mana, už sąlygų pagerinimą!

:t o Kr.

6^-45 Perry Avenue, 8 vai. va
kare. ' '

Visos narės būtinai daly
vaukite šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių dalykų ap
tarimui. f Taipgi atsiveskite 
.naujų narių, nes visos narės 
gaus LDSA. Centro išleistą 
naują knygą “Moters Kovoto-

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už 

$10 Į SAVAITĘ
Šviežiausias farmų maistas, 

sezono uogos visokių rūšių ir 
daržovės už tą pačią augščiau 
nurodytą kainą.

Važiuokite Hudson upe Day 
Line Boat iki Catskill, N. Y. 
Atvažiavę telefonuokite: Cats
kill 890-F-4.

PUIKIOS MAUDYNĖS 
ir

LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

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

Ant toliaus susirinkimus ;turė- dyba (gak0> kadf ■ pinigus 'pra- Bedžiaunant Skalbinius 
Sime ketvirtadieniais leidusi ir prągo1 pašalpos.'Vai-

no mene-, reikalauja 'kvitų,'kaip '^UklltO flUU StO£Oų
Į ir už ką visus pinigus pralei-
< do; bet Rukštelienė negali jų

ketvjrtadienį kiekvieno 'mėne
sio. «< i • i i • ■> • ’ ’ * i;

* Dabar1 gi visi būkite; susi
rinkime penktadienį.
rengtis ir gerai prisiruošti prie 
metinio savo koncerto, kuris 
įvyks spalių mėnesio (Octo
ber) 1 d. Turime išrinkti ko
misiją delei programos, skel
bimų; yra ir kitų dalykų, ku
riuos privalome apsvarstyti, 
suplanuoti ir vykdinti gyveni- 

Taigi, draugės ir drau- 
nepamirškite!

Korespondentas.

me.
gai,

•j Bėdžiaus-
Turime^ 'tefeybgs sakyt”ne- Mamątskalbinius, nuvirto nuo

. Į stogo ir mirtinai prisimušė Le- 
jna; Crager, jūreivio moteris, 
502 Quinęy St. Paskui

nori. Moteriškė, todėl, susi 
nervavo ir namp parėjus suma 
nė nusižudyti. , ’ 4 : .

Jau, ilgį metąi, kaip Rukštę-; "^onin®i- 
liai gyvena Yonkeryį; pirmiau! ~ ~
abudu dirbo per kokius 20' relKŪIiaS UzmUSČ 
metų, bet daug savo centų su- Besimaudanti 
dėjo ant bažnyčios ir; kunigų,
būdami karšti parapijonai. I 

Vietinis kunigas Cibelis, nu- 
žiAvęs Lietuvon, i&atu

mirė

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA f o r n i š i uotas 

kambarys, mokestis $7 j inėnesį, 
kambarys tinkamas vyrui, saulė įei- 
na per visą dieną, garu apšildomas, 
yra šėpa drabužiams, galimą pasi
gaminti ir valgį. Savininką galima 
matyti 6 vai. vakare, subatomis ir 
nedėliomis per visą dieną, ant viršu
tinių lubų, Apt. 5, antrašas: 206 
Bushwick Ave., Brooklyn,’ N. Y.

/ , ■ : (192-194)

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

56

Mušė 80 m. amžiaus Motinų
BROOKLYN.'—6; mėnesiam 

kalėjimo nuteistas Edward 
Kearney, 42 metų amžiaus, už 
tai, kad jis mušė ir už plaukų 
valkiojo savo seną 80 metų 
motiną.

CONEY ISLAND.—Perkū- 
važiAvęš Uetuvon, i^u ‘“’gate nas pereitą treisiadieni užmu’ 
"paskendo;” tai ir jo parapi-.'^ beplaukiantį 12 metų vai- 
ja prapuolė Yonkėryj ; o vis • Goldstemą. 
dęlto ir, dabar,.kaip , .matote,I 
Rįikštelįai susirado kunigųj Draugai darbi’ 
kad jietmš paskufinlus -centus taigi Jr katalikai, 
pravaišmti. . l Bedarbių Tarybą jr kovokime

7 i;matote, ------- ........................ i;

Draugai darbininkai visi, 
, stokime į

PASIRANDAVOJA fomišiuoti kam
bariai, išduodame po vieną, po du 

ir daugiau. Taipgi tinkami dviem 
viename kambaryje gyventi. Mokes
tis ląbai prieinarha. V. Baltrušaitis, 
10467 118th St., Richmond Hill, N.Y. 
‘ ‘ ’ (191-193)

Brooklyn, 
“Laisvės”

pra vaišinti.
Didžiausias vargas? čia, va- už apdraudos pensijas visiems 

dinasi, paeina iš ta,;kad jiedu bedarbiams. ;; ; ;
nesusipratę darbininkai. Kiiubietis

PASIRANDAVOJA trijų kambarių 
į rakahdai, vist geri ir yra viskas, 

lęo tik prie namų reikalinga. Kaina 
lįibai pri^inapiai ' John Bulota^ 435

r w ■ |

Lincoln. Ave.,, Cypress Hills sekcijoj.
Brooklyn, N. Y.

< L 
, . i. (191-193)

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

malia/voti, matykite:

JUOZĄ MICKONĄ
Stagg St., Apt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
ofise

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios

Architektūros
Tai geriausias meisteris tarpę Rie
tuvių. Kuriems tik Mickūnas yra 
naujus namus bt^davojęs, taisęs 
senus, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 
visi ,jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

ir Medi-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI 
4X7 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 * 
Geriausia Studija Brooklyne 

Ateikit Persitikrint.

:AAAAAArWYAAAAAAAAAA)(wOiAA

NOTARY 
PUBLIC

Telefonaei Stagg 2-9101

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo 5 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Panktadieniala ir šventadieniais 

tik susitarus.

TEL. STAGG 
2-5043

INC.MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų žaliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSlN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM, NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GR.AZl\ VIETi\ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' 4

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGER1AUS1A1 PATARNAUS1M.

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

V VV V O X/VWV W KJtUJt jOcAAA joc AA rfV m* m*

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ftmiaa ir cteroniikaa vynj Ir 

moterį ligai kranjo ir adaa.' 
Padaram iityrimą kraajo ir ilapama. 

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

y ' .'N«w Tark, N. Y. > 
Valandai Priimlmai

Ryta nuo 10 iki 1, Po pietų nua 
Iki 9 vai. vakari 

Sekaiadieniaii nuo 11 ryto Iki 1 pa pietį]
Telefonas Lackwanna 4-2180

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O. MEYER

» 208 West 54th St.
New York City 

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

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant vįsokijj kapinių; parsamdo au-Į 
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms it pabivaŽin§jlmamg.

231 Bedford Avenpe

BROOKLYN, N. Y,

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

“LAISVĘ.”

5

DeKAVOJU ^pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H. M END LOW IT Z
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

< 4 1 ’ V > ' ‘Iri

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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