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KRISLAI
Mūsų “Proletarų Menas”. 
Kodėl Reikia čia Kovot? 
Bijo Komunistų. 
Veidmaininga Taika.

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dfenrastis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasauli!

“Priekalo” 6-tam numeryje 
d. V. K. Varnėnas plačiai lukš
tena Amerikos lietuvių proleta
rinį meną. Nurodo, kur mes 
padarėme šiek tiek progreso, ir 
kur tebesame labai atsilikę, te- 
besekame klasių kovos įvykių 
uodegoje. Man atrodo, kad ši 
d. V. kritika, abelnai imant, la
bai pataiko į tašką. Joje ke
liami mūsų mene trūkumai tu
rėtų būti svarstomi ir šalinami.

Tautą Lyga Pripažins 
Japonijai Mandžuriją

TOKIO. — Japonija 
skyrė generolą Muto amba
sadorium Mandžurijoj. Apie 
tai pranešta Tautų Lygai.

Mūsų Maskvos draugų leidžia- Sakoma, kad Tautų Lyga 
mas “Priekalas” jau gerai pra- jau dalinai veik pripažino 
siplatinę^ Amerikoje, bet reikė- Manchukuo valdžią Man-

pa-
f

RAUDONOJI KOMUNISTINE CHINIJOS 
SOVIETU ARMIJA EINA PIRMYN

Lenkijoj Kidnepino 
Amerikietę

tų jo daugiau paskleisti. Tik, 
mano « supratimu, reikėtų su 
maskviečiais tartis del “Priek.” 
kainos. Parduodamas už 20 cen-| 
tų. Reikėtų pardavinėti už 10 
centų. Daug daugiau būtų ga
lima išplatinti. Reikia nepa- 

• miršt baisios bedarbės ir dar
bininkų nubiednėjimo. Daug 
darbininkų turi laiko ir norėtų 
skaityti, bet neišgali užsimokėti 
už literatūrą.

džurijoj. Tai reiškią, kad 
j Tautų Lyga teisina Japoni
jos šeimininkavimą ir už- 
. grobimą Mandžurijos.

Sąrančiai Užpuolė 
Chiniją

SHANGHAJUS. — Šiau
rinę dalį Anhwei provinci
jos, kuri pereitais metais 
nukentėjo nuo potvinių, už- 

Tai natūralūs draugų troški- puolė šarančiai. Tai yra 
Bet reikia atminti, kad bilionai vabalų, kurie naiki- 

na pasėlius. Sakoma, kad 
; šią apielinkę jie taip užpuo- 

?“ j lė, kad javai likosi veik vi- 
101 sai sunaikinti.

Sovietų Sąjungoj šių gy
vių taip pat atsiranda, te-

Nemažai lietuvių darbininkų 
važiuoja Sovietų Są jungo n pa
sižiūrėti. Kai kurie labai trokš
ta ten pasilikti ir apsigyventi.

mas. j

Sovietų Sąjunga negali ] ' 
glausti visų kapitalistinių ša
lių bedarbių. Gaila, kad ne vi- i 
si draugai tą supranta. Jie. 
pyksta, jeigu Sovietų valdžia ne- ! 
leidžia jiems pasilikti ant vi
sados.

Reikia čia gyventi ir kovoti. naj prieš juos kovojama SU 
Visi, bedarbiai, visi darbininkai, orlaiviais ir kitais įrankiais, 

. Neigi i kad juos nubaidyti nuo puo- 
badu geruoju. ]imo an(. .

Joms vado- • £

neišbėgs iš Amerikos.
milionai mirs I 
Bus aštrių kovų. ____
vaus Komunistų Partija. Jau 
nemažai smarkių kovų turime 
dabar. Mes komunistai ir mū
sų simpatikai neprivalome bėgti 
nuo tų kovų. Mes turime sto
vėti jų priešakyje. Mes turime 
mobiliztfoti ir ruošti toms ko
voms plačiąsias darbo žmonių 
mases.

ATĖJO “PRIEKALAS
NO. 6

Nankingo Valdžioje Permainos; Vieton Generolo Paskirta 
Komisija Reikalą Tvarkymui; Komunistinė Armija Arti
nasi Prie Hankovo; Chiang Kai-sheko Pasikėsinimas Su
naikinti Komunistus Sugriuvo s
SHANGHAJUS. — Kuo- 

met komunistinė Chinijos 
Sovietų Raudonoji Armija 
eina pirmyn, tai buržuazinė 
Nankingo valdžia puola des
peracijom Maršalas Chang 
Hsiao-liang, kuris buvo ko- 
mandieras yisai Šiaurinei 
Chinijai, rezignavo iš vie
tos. Jo vietą papildyti su
daryta komisija iš 18 asme
nų, u

Chinijos buržuazinė val
džia, kurią palaiko Jungti
nės Valstijos ir kiti imperi
alistai, labai susirūpinus, 
nes Chinijos liaudis reika- 
ląuja kovos ne prieš komu
nistus, bet prieš Japoniją. 
Boikotas prieš Japonijos 
prekes pasireiškia labiau 
Cantone, Shanghajuj, Wu- 
chow ir kituose miestuose.

VARŠAVA. — Ir Lenkija 
veikiausia išmoko “kidnepi- 
nimų” iš Amerikos. ' 
likosi kidnepinta vieno-' am
erikono advokato duktė, 
Patricia McMillin. Bet jau 
policija žinanti apie šią am
erikietę.

• I
Gi valdžia nori taikytis su 
Japonija.
Komunistai Eina Pirmyn
Komunistinė Armija, kuri 

gina Chinijos darbininkų 
reikalus, eina pirmyn nesu
laikomai. New Yorko 
Times duoda sekamų žinių:

“Komunistinė armija yra 
tik dvi mylios nuo Shansi, 
kuris yra svarbus portas 
pusiaukelyje Hankowo ir j jo derliaus duoną. 
Ichang, prie upės Yangtse.! 
Taip pat jau nuginklavo kai 
kuriuos valdžios armijos bū
rius, saugojančius miestą. 
Chinų ir ateivių ginkluoti 
laiveliai pasiųsta į Shansi.

“Kita komunistų armija, 
susidedanti iš 60,000, smar
kiai eina link Nanchang, 
Kiangsi provincijos sosti
nės.”

Bažnyčios Bokšte Rado Komunistinę 
Raudoną Vėliavą

MAINIERIAI VĖL PRADEDA KOVĄ 
PRIEŠ BOSUS IR JU PAKAUKUS

Tenai133,000 Mainierią Jau Streikuoja Illinojuj; Mainieriai ruo-
šiasi Maršuoti j Taylorville; Valdžia Ginkluoja Mušeikas; 
Darbininkai Organizuojasi Prieš Visus Priešus ■

Iš Socialistines Sovietu 
Sąjungos Statybos

Masinis Grūdų Derliaus Va
lymas Totorijoj

Visi Totorijos rajonai 
pradėjo masinį derliaus va
lymą. Priešakiniai kolety
vai perduoda valstybei nau-

“Dinamo” ir Stalino var- 
' do koletyvai pirmieji antrą 
valymo dieną organizavo 
raudonuosius obozus.

10,000 Mainierių Masiniame 
Susirinkime

»

Masinis mainierių mitin
gas, kurį šaukė Eilinių Na
rių Opozicija mieste Benld, 
sutraukė 10,000 mainierių. 
Susirinkimas nutarė tęsti 
kovą ir maršuoti į Taylor- 

kuoja 33,000 mainierių prieš ville. Maršavimo tikslas, 
algų kapojimą. Kiti darbi-, kad plėsti šį darbininkų 
ninkai greitai ruošiasi strei- streiką prieš algų kapojimą, 
kan. Mainierių sukilimas Kompanija ir valdžia veikia 
plečiasi Illinois ir Indiana į išvien prieš mainierius. Dar- 
valstijoj. I bininkai laikosi gerai.

SPRINGFIELD, Ill.—Mai
nieriai darbininkai sukilo 
prieš algų kapojimą ir U.M. 
W. Unijos vadus, kurie su
tiko, " kad mainierių algos 
būtų sumažintos. Indiana 
valstijoj kova net pasiekė 
ginklų griebimosi laipsnio.*

Illinois valstijoj jau strei-

Socialistų “New Leaderyje” 
sakoma, kad Socialistų Partijos 
čyfai griežtai uždraudė savo 
vienetams ir nariams stoti į de
batus su komunistais. O tas tik 
parodo, kaip tie ponai bijo su
sitikti su komunistais akyvaiz- 
doj masių. Jie žino, kad jie ne
atsilaikys.

Komunistų Partija sugrąžino 
Prūseikai kelis dolerius atsiųs
tų aukų, kuriomis jie bandė ap
gauti revoliucinius darbininkus. 
Dabar “Klampynės” gaspado- 
rius Kuodis pasisako, I kad ir 
“Daily Workeris” su “padėka-1 
vone” sugrąžino jiems 'aukas. 
Taigi, renegatams nepavyko ap
gauti partijos organą. Manė: 
numesime kelis dolerius ir pas
kui alasavosime po visą Ameri
ką, kad, vot, mus paskelbė 
kontr-revoliucionieriais, o mūsų 
kontr-revoliucines aukas prii
ma! Bet jų nelaimė, kad ko- 
mun. judėjimas nepaperkamas. 
Tas tiesa, kad Komunistų Par
tijai ir “Daily Workeriui” rei
kia finansinės paramos vary-1 
mui

KAUNAS. — Lietuvoje, padaryti demonstr acįją. 
darbininkai neturi laisvės,Kriminalinės policijos valdi
nei tiek, kiek caro kalėjime.; ninkai tuojau tuos jaunuo- 
“Lietuvos Žinios” praneša liūs ėmė skirstyti, o tuos, 
apie rugpjūčio pirmos minė- kurie tingėdami skirstės, 
jimą Kaune ir kituose mies
tuose. Liaudininkų laikraš
tis sako:

Lietuvoj šiemet rugp. pir
moji oficialinėmisi žiniomis, 
praėjo visiškai ramiai ir be 
didesnių išsišokimų.

Vakar iš ryto Kaune buvo 
rasta iškeltos 4 komunistų 
vėliavos; du vėliavų kabin
to j ai sulaikyti vietoje, kitų, 
kol kas nepavyko sugauti.

Iš viso Kaune į rugp. 1 
d. buvo areštuota apie 11 
žmonių. Be to vakar apie 
15 vai. miesto sodne ’ėmė 

[rinktis daug įtartinos publi- 
Brooklyn, N. Y.'kos, kuri, pasirodė, norėjo

šiuomi pranešame; kad 
jau gavome “Priekalb” No. 
6. žurnalas turi 40 pusla
pių, daug gražių eilių, dar
bininkiškų straipsnių, pa
veikslų ir apie Ameriką ra
štų. žurnalo kaina 20 cen
tų, su persiuntimu pavienių 
numerių 25c. Kas perka 
nemažiau 5 egzempliorių, 
tai gauna po 20 centų ir per
siuntimą mes apmokame.

Taipgi primename, kad 
turime ir senesnių numerių, 
o “Priekalo” kompletai tu
rėti yra labai naudinga.

Su visais reikalavimais 
kreipkitės pas:

D. M. ŠOLOMSKAS 
46 Ten Eyck Street,

Didėja Traktorių Atsargos 
Dalių Išleidimas

Gamykla “Krasnyj Prom- 
fintern” (Odesoj) turėjo su
lig plano birželio mėnesį iš
leisti, traktorių atsargos da
lių 950,000 rub. vertės. Šį 
uždavinį ji išpildė su pervir
šijimu. Liepos mėnesiui 
traktorių atsargos » dalių 
planas padidintas iki 1,500,- 
000 rub. Be centralizuoto 
plano gamykla pasižadėjo 
duoti liepos ir rugpjūčio 
mėnesių laiku traktorių at
sargos dalių 350,000 rub. 
vertės Ukrainos sričių orga
nizacijų naudai.

DARBININKAI MINES SACCO IR 
VANZETTI NUŽUDYMO SUKAKTUVES
Masinės darbininkų orga-1 vimą tų darbininkų ir vadų, 

nizacijos ir Komunistų Par- kurie dabar laikomi kalėji-

Ledai Padarė Daug Nuostolių Lietuvoj 
Ūkininkams Reikės Badauti

JONIŠKIS. — Liepos 27 
d. 14 vai. Kėdainių apskri
ty j Pašušvio valsčiuj Ma- met Aiiianoinco jjaxamvo vcaxj-. • i • j— j i •

mui darbo pirmyn, bet mūsųi ZU0^llJ kaime Siautė smarku 
partija nereikalauja veidmainin- ] audra yu perkūnu ir, ledais.
gos talkos, kontrrevoliucionie
rių talkos. Mūsų partija nėra 
ant pardavimo. Ji yra revo
liucinė kovos partija. Ji ne
prašo jokios paramos nuo savo 
priešų. Ji yra darbininkų kla
ses partija. Darbininkai ją.re
mia ir palaiko.

Daktarai Skelbia Streiką * 
Kuboj

HAVANA, — Čia ir dak
tarai skelbia streiką, kurie 

'dirba draugijoms, kurios 
veltui aptarnauja ligonius, 
neturinčius kuo pasimokėti 
už medikalį aptarnavimą. '

Ledai išplakė viso kaimo ja- 
vų i derlių, iš viso apie 300 
ha ploto. ’ Šiaudai ledų su
kapoti į gabalėlius, be to, be
veik visur išdaužyti trobų 
langai, užmušta nemaža na
minių paukščių. Bendrais 
daviniais suskaičiuota, kad 
nuostolių audra padarė apie 
80,000 litų. Liepos 28 d. tik
rų .nuostolių nustatyti buvo 
nuvykusi valsčiaus komisiją. 
Neabejojama,, kad daugelis 
ūkininkų iš šių metų der
liaus beveik nieko .negaus, 
nes jie audros paleisti be
veik ubagais. 'į

I nugabeno ir į Il-rą policijos 
nuovadą. Tuo komunistų 
šventė Kaune ir baigėsi.

Provincijoj buvo keliose 
vietose irgi iškeltos komuni
stų vėliavos, o Alytaus aps. 
raudona komunistų vėliava 
vakar rytą plevėsavo ant 
Butrimonių bažnyčios bokš
to.

Vadinasi, tik už neskubi- 
nimą trauktis iš miesto 
aikštės, policija ima ir areš
tuoja. Tai jau daugiau, ne
gu kalėjime. Neilgai Lietu
vą išlaikysi šitie budeliai sa
vo naguose. Darbininkai 
kovos dar labiau už laisvę.

HITLERIS NORI GALIOS 
i

BERLYNAS. — Vokietį 
jos fašistų vadas reikalau
ja, kad jisai būtų paskirtasTelšių valsčiuj, Pakapių

kaime, žaibas užmušė Pr.)i mjnįsteriu pirmininku. Pir-
Stoncių ir sudegino Domice- mįausįa jįaaį išvaikytų he-

SfnnnipnnR (rvvpnama nn- \ /•, . • • , .lės Stončienės gyvenamą na
mą. Be to, tą pačią dieną 
Telšių . valsčiuj Muitaičių 
kaime žaibas sudegino Jono 
Mineikos gyvenamą namą ir 
svirną. Nuostolių padaryta 
8,000 litų.

Panemunėlio geležinkelių 
stotyje (Rokiškio apskrity j) 
perkūnas sudegino Ant. Ku
biliaus gyvenamą namą ir 
tvartelį. Nuostolių padarė 
2,000 litų.

Tą pačią dieną Roblių kai
me įtrenkė į Ant. Baleišio 
klojimą ir jį su visais ūkio 
padargais sudegino. Nuo
stolių padaryta už 6,000 li
tų.

paklusnius ministerius ir 
būdamas valdžioje vykintų 
savo diktatūrą} Kol kas dar 
Hitleris nėra valdžioje^

TEISIA Už LAIKYMĄ 
LAPELIŲ

Laimėjimas Lėšų Mobiliza
vimo Frortte

LENINGRADAS.—Kvar- 
keno rajonas (Vidurinės 
Volgos kraštas) pradėjus 
nuo 1931 m. 'kiekvienoje me
tų ketvirtyje perviršija fi
nansų planą. Šių metų ant
rosios ketvirties finplanas 
išpildytas 161 nuoš. “Tre
čiųjų sprendžiamųjų 5-me- 
■čio metų” paskola realizuo
ta 113 nuoš., o “Ketvirtų už
baigiamųjų metų” paskolos 
pasirašymd 90 kolektyvų j^u 
perviršijo planą.

Dėka plačiai išvystyto ra
jone masiniai-išaiškinančio 
darbo eilė kolektyvų pirm 
laiko įnešė 1932 m. ž. ū. mo
kestį (kolektyvas “Diva,x 
“Novaja Žizn”, “Put k so
cializmu” ir kiti). Komuna 
“Krasnyj Ural” jau įnešė 
50 nuoš. lėšų trečiosios ket
virtiem plano išpildymo skai
čium A i .

Kvarkeno rajonas lėšų 
mobilizavime > antroje ket
virtyje užėmė pirmą vietą 
visame Vid. Volgos krašte

tija smarkiai ruošiasi minė
ti Sacco ir Vanzetti nužu
dymo sukaktuves.

Sacco ir Vanzetti buvo 
kapitalistų klasės nužudyti 
tik todėl, kad jie buvo klasi
niai sąmoningi darbininkai. 
Kapitalistai mano, kad jie 
galės ilgiau savo teroristinę 
tvarką palaikyti, žudydami 
ir kankindami darbininkus. 
Bet darbininkai dar labiau 
kovoja už pelitinių kalinių 
laisvę ir darbininkų reika
lus.

Kuomet darbininkai mi
nės Sacco ir Vanzetti nužu
dymą rugpjūčio 22-r.ą dieną, 
tai sykiu kovos už -paliuosa-

muose ir laukia tokio pat 
ūkimo, kaip kad Sacco ir 
Vanzetti.

Edith Berkman laikoma 
kalėjime, Tom Moonęy jau- 
baigia supūdinti kalėjime. 
Paskiaus mes turime Scptts- 
boro jaunuolius, kurie lau
kia mirties. Dabar vėl 10 
negrų darbininkų areštuo-. 
ta Washingtone ir kaltina
ma žmogžudystėje. Yra ir 
daug daugiau tokių politi
nių kalinių. Tad skaitlin-’ 
gai dalyvaukime demonstra
cijose rugpjūčio 22 dieną. 
Reikalaukime, kad politiniai 
kaliniai būtų paleisti.

srrta

ži-

SUSIŠAUDĖ AIRIJOS 
VALDININKAI

KAUNAS. — Gauta 
nių, kad Lietuvos fašistų 
valdžia vėl teisia darbinin
kus,. sakoma, neva už lape
lių, laikymą^, l ’O gal pačių _ _ ______
valdžios ■ šnipų sutaisyta i Pašautieji yra Gilmore, ar- 
provokacija. Byla perduota įmijds vadasi ir Ryan lokali- 
karp teismui fir nagrinėji- nis vadukas. Detektyvai, 
mas įvyksiąs apie rugsėjo kurie juos pašovė, yra areš- 
mėnesį. * ' ‘

DUBLINAS. — Du Airi- 
jos respublikos vadai likosi 
pašauti detektyvų, kurie ir
gi gina sa^o šalies reikalus.

Detektyvai,

tuoti.

T,D.A. Advokatai Iškovojo Teisę Ginti 
Negrus Darbininkus

WASHINGTON, D. C.— nenorėjo prileisti legališkai 
Kapitalistų valdžia ir laik- ginti šiuos darbininkus teis- 
raščiai kursto fašistus ir 
daro areštus ant negrų dar
bininku. Dar visai nesenai 
likosi užmuštas policistas, 
kuris nušovė veteraną Juš
ką. Dabar policija įieško 
po negrų stubas “kaltinin- 
kp’\ Tuomi norima sukur
styti fašistai, kad jie dary
tų puolimus ant negrų dar
bininkų. , r.) -

Vienas tokių atsitikimų 
buvo su užmušimu policisto 
Kennedy. Šitas policistas 
pradėjo ataką ant grupės 
negrų darbininkų, kurie be
sigindami, sakoma, jį patį 
užmušę.

me.

Anglija Nesusitaria Su
Kanada '

OTTAWA. Tarpe Ka
nados ir Anglijos eina gin*f 
čai Sovietų Sąjungos preky
bos klausimu. Kanada turi 
daug medžio eksportui. Tad 
ji reikalauja, kad Angliją 
pirktųsi medį iš Kanados, o 
ne i iš ‘Sovietų Sąjungos. 
Baldwinas, Anglijos delega
cijos vadas, .pareiškė, kad 
Anglija turi daryti biznį su 
visu pasauliu. Kol kas dar 

Į tuo klausimu nėra susitarta.Del šio įvykio areštuota 
10 negrų darbininkų. Iš jų
9 suokalbingąj kaltinami už-i |ta|jj0: gedarįė Didėja ■ 
mušime šio policisto. i j j j

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas greitai ėmėsi 
darbo ginti šiuos negrus 
darbininkus. Valdžia nepri
leido TDA advokatų prieiti 
prie kaltinamųjų negrų dar
bininkų. Bet pagaliaus jau 
iškovota teisė ginti šitios ne
grus. Vadinasi, valdžia net

ROMA.—Italijos , bedar
bių skaičius per liepos mė
nesį nesumažėjo, bet dar pa
didėjo. Birželio mėnesį bu
vo 905,097, o liepos mėnesį 
jau pakilo iki 931,291. Bet 
šios oficialės skaitlinės toli 
gražu nepasako tikrą 
kų stovį.

daly
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HOOVERIS IR TOSTERIS
Kelios dienos tam atgal prez. Hoovęris palakė prakal

bą, pašvęstą išdėstymui savo ir savo partijos programos 
sekamam terminui, kuriam jis kandidatuoja. Įvykio pa
minėjimui, jis buvo suruošęs Washingtone nepaprastą 
puotą, kurion sukvietė keletą šimtų kapitalistų ir politi
kierių.

Mr. HooverU' ^ai’eiške noro sūgrąžinti alų (kuomet 
darbininkai badauja ir trokšta duonos); jis pareiškė 
remsiąs, kaip rėmęs didįjį biznį, bankus, gelžkelių mag
natus ir fabrikantus. Jis pareiškė savo nusistatymą 
prieš' federalės vyriausybės kišimąsi į operaciją kaip

* j t
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Į Pasmarkintą Kovą Rugpjūčio 22 d- 
Penkmetinių Sukaktuvių Dieną Nuo 

Nužudymo Sacco ir Vanzetti!
Rugpjūčio 22 d. minėsime 

penktą kartą po nužudymui 
Sacco ir Vanzetti. Šios ša
lies valdančioji klasė sude
gino Sacco ir Vanzetti todėl, 
kad jie drįso kovoti už dar
bininkų klasės reikalus. Da
bar, po penkių metų legalkį- 
kos žmogžudystės, mes ran
damos įvelti į kovą prieš te
rorą, daugiau negu kada 
nors pirmiaus. Laisvė žo
džio ir susirinkimų pasiliko 
praeities dalyku. Atviro į 
oro mitingai daugiausiai es
ti [ištaškyti, darbininkai su
mušami, ir kemšapli Ralėji- 
muosna. Kada mes reika
laujame duonos, gauname

elektros pajėgos, taip ir kitų biznio įstaigų; priešingas j olaZ<chi cac os^St'
soeialei apdraudai, o bedarbių šelpimą paliekąs miestųi-r . j-- o-. •.. . i j • • ii*. Ai*, -n/r tt i įuouis, oaianazio zsi 11 ouadministracijom ir valstijų valdžiom. Žodžiu, Mr. H00-; philadelphijoj tai tik keli 
veris darysiąs ir valdysiąs, kaip ir valdė per pastaruosius! paVyZdžiai policijos bruta- 
ketvęrius metus. O pastaraisiais ketveriais metais jis liškumo.
atnešė mįlionams darbininkų bedarbę, skurdą, vargą ir, Harry Roth ir Adams da-! 
badą; jis atnešė nepaprastai aštrų valdžios terorą prieš bar sėdi kalėjime nubausti.

*
l-

badą; jis atnešė nepaprastai aštrų valdžios terorą prieš 
darbininkų-bedarbių kovas apskritai ir sveturgimius dar
bininkus ypatingai.

Apie “kruvinąjį ketvirtadienį Washingtone”, kurio 
pasėkoj žuvo Juška ir keletas kitų darbininkų vaikų, 
Mr. Hoovęris neprasitarė nei žodeliu. Tai “mažos ver
tės” daiktas! Pasigyrė, kad jo valdžia “naudojo savo 
kreditą remti ir apsaugoti ‘mūs’ įstaigas, visuomeniškas 
ir privatiškas...”

Tokis yra bendras turinys Mr. Hooverio prakalbos, sa
kytos akyvaizdoj “žymių ponių ir ponų”, reprezentuojan
čių šitos šalies tikruosius valdytojus—kapitalistus. Ta
sai faktas, kad jiems baliavojant, tam pačiam Washing
tone, tebestovi dar šviežias kapas Vinco Juškos, nužudy
to alkano veterano, žinoma, negalėjo būti priežastimi, 
atmiešiančia tą didįjį pokilį.

Būtų didžiausia darbininkams nelaimė, jei jiems rei
kėtų [pasirinkti viėnh Iš'tį’jjų, šiuose rinkimuose patiek
tų programų: Hooverio, Roosevelto arba Thomas (socia-

PITTSBURGH, PA.

baltimoriečių pikniką.
Baltimorės pikniko komisi-

• Trečia d/, Rugpjūčio 17, 1932
^■■■1 t 1—..lu—:-,uU ~r . u, ' l ’ I ■ T i. k ' Kova už duonos brangiai. Tik reikia pamą

styti, o pasirodys; kacj fąr- 
! Todėl, į kovą už paliuosa- meriai patys labai vargingai 
[vimą klasių kovos kalinių, gyvena ir neišgali duoti ge- ,

: Prieš terorą. * I resnio gyvenimo darbinin- 
1 Visi į kovą Rugpjūčio 22! kui.

Kaip farmeriams, taip ir rugpjūčio 21 d 
darbininkams, reikia .kovoti val;

dar mums lieka dešimterio
pai padidinti kovą už pilną 
paliuosavimą negrų1 darbi
ninkų iš valdiškosios klasės 
kruvinų nagų. Bosų teępro 
kampanija bus sudaužyta 
tik tada, kada balti ir juodi 
darbininkai susivienys, kas
dieninėse kovose už duonos 
kąsnį, ir už galutiną pasi-

kūdikių.
kąsnį eina aštryn.

A. Dagis.

Partijos Darbas prieš netikusį kapitalistų 
surėdymą, jfrk farmeris’ ne-

BALTIMORE, MD. p
Žinios Apie ALDLD 25 Kp. 

Pikniką

Piknikas įvyks sekmadienį, 
prasidės 10

4

Iš patikėtinų šaltinių suži- X: 
nojome, kad draugai philadel-

Nuvažiavus į Komunistų 
Partijos vieneto susirinki
mą Treverton, Pa., rugp. 8 
d., radau ■ bedarbį šeiminin
ką, .^atėjusį pas bolševikus 
pasiklausti, ką daryti, kad 
valdžia reikalauja atiduoti

O UI VM. y 11 lex. u Ul\ JLCll lllvJL 1O liv~ I . W. •

kaltas, kad jis sunkiai dirb-j pthlečiai lr chesteneciai gana 
, _. r , ,d .. _ stropiai rengiasi keliauti j s|tuvėj dirbdamas susitaupė 
kelis centus ir nusipirko
faimelę,^ O .dabar nei pats ja jr šiaip draugai gerai dar- vmrmli t c* c’izami i r* . .L _ _ <. *.negali iš skolų išbristi, nei 
darbininkui duoti geresnio 
gyvenimo. Pavyzdžiui, jei 
fa’rmeriui reikia samdyti du

liuosavimą iš po valdančio- savo namelį už ^pašalpą. Vie- darbininku ir mokėti po $5 
sios klasėj letenos < toj partijos susirinkimo, pri-1 į mėnesį, tai reikia kiekvie-

Dar vfenas itin svarbus susirinkimą ną mėnesį parduoti po dų
klasių teisingumo išdavas, ^aiškinus Bedar- buliu-24 bulius j pietus.Tąi
tai Tom Mooney, kuris‘ja'u bl« J^rybos rolę, nutarta bus .vien tik darbininkų al- 
16 metų pūsta už pilkų Ca- ° kUl’ klt’
lifornijos kalėjimo sienų. 
Milžiniški darbininkų pro
testai Tom Mooney nutrau-t 
kė nuo kartuvių 16 metų

sios klases letenos.
Dar vienas ’

toj partijos susirinkimo, pri-1 į mėnesį, tai reikia ,kiekvię-

bių Tarybos rolę, nutarta bus vien tik darbininkų ai-

buojasi, kad piknikas būtų 
sėkmingas, ir rengiasi paten
kinti visus svečius, kaip iš ki
tur, taip ir vietinius.

Jau gal visiems žinoma, 
kad turėsime gerą programą. 
Apart kitko, 4rūtųoliai risti- , 
kai fimsis iki pergalės—Jonas 
Bagočius su P. Kucenskiu, ku
ris sakosi esąs vokietys.

Kelrodis ’philadelphieciams 
ir chesteriečiams: važiuokite 
keliu ;Rpute 13. Delaware vals
tijoj kelio numeris 13 pasibai
gia, o prasideda Route 40 h 
pat Baltimore. Pervažiavus 
per Baltimorės vidurį miesto,

legaciją iš esamų partij6š Teikalaj?
narių pas miestelio valdžiosl ! Nėra ką nei farmeriui 
advokatą Shoener, su reika- darbininką, nei darbininkui 
lavimu nestabdyti pašelpą, | farmerį vadinti išnaudoto- 

[, nes abu lygūs vergai 
stambiųjų kapitalistų, kurie

skriaudžia- viską turi savo rankose. Tik privažiuosite Freemont Avė.;
L bedarbis (ameriko- viena išeitis: kaip farmeriui, [tada pasukite po kairei; va

rias) Longo nuėjo į “Poor taip ir 
Board” reikalauti pašelpos. stoti po Komunistų Partijos 
Matyt, valdžia suuodė orga
nizuotą pasipriešinimą. Da
vė Longui paprastą savai
tinę $3 vertės pašalpą ir at
siprašė, kad jie nuo niekeno 
nuosavybės atimti nenorį,

tam atgal, bet dešimteriopai d§lei atsisakymo atiduoti ju
padidintas darbininkų masi
nis spaudimas gali paliuo-

nuosavybę.
Delei fakto,

suoti Tom Mooney dabar mas^s 
Bill Lawrence, j visai..

Tik keliolika dienų tam
pasiremiant Flynn sukilimo atgal, _Wall gatves valdžia
įstatymu.

Federalė valdžia dabar 
deportuoja, šimtus sveturgi- 
mių darbininkų todėl, kad 
jie atsisako remti valdan
čiosios klasės bado progra
mą. Edith Berkman, vi
siems gerai žinoma darbi
ninkų vadovė, deportuoja
ma į fašistinę Lenkiją. Da
bar Dies bilius taikomas 
prieš sveturgimius darbi-

aptaškė kraujų dar vieną
puslapį Amerikos darbinin
kų istorijos. Pasaulinio im
perialistų karo veteranai
Washing t o ne reikalavo neį pasirašyti nereikalaują. 
Jungtinių Valstijų, valdžios Liepė neštis maistą namo ir 
Jiems priklausančių, bonų. Inįekam nieko nesakyti...
Wall gatvės k 1 ap či u kas Longo sugrįžo pas komu- 
Hooveris pašaukė savo išti- nistuš. Įsirašė į Bedarbių

Tarybą ir prisižadėjo savo 
draugus į B. T. prirašyti.

U'

; darbininkui, reikia | žiuokite du bloku, ir priva
žiuosite Hollins St.; o Hollins 
St. pasukite po dešinei; va
žiuokite vieną bloką; rasite 
Lietuvių svetainę. Komisija 
čia jūsų lauks ir nulydės iki 
A. Matulionio farmos, kur at
sibus piknikas.

Komisija.

vėliava ir kovoti prieš ka- 
pitalistusN To aš linkiu vi
siems susipratusiems farme- 
riams ir darbininkams.

St. Jak-as,

WORCESTER, MASS
Wall gatves klapčiukas

kimus kareivius, ir susirė
mime vienas veteranas kri
to ant vietos, o kiti ligon-

Sacco—Vanzetti Paminėjimo 
Mitingas

Sacco — Vanzetti nužudy- 
masinis mi-

ninkus, kurie atsisako ba- bučiuose kovoja su mirčia. 
dauti. Jau atstovų buto Tas atsitikimas dar kartą 
perleistas, ir bus. perduotas I įi’edė, kad pasaulinis impe- 
sekančioms sesijoms Senatui Halistų karas buvo vedamas 
užtvirtinti. Mes, "darbiniu- bosų reikalus ir dabar, i •• i ♦ i • . . i • / : Iro rl o ' i-n i Ii Art yiimVii

Laisvei” prisiunčiu kopi- mo paminėjimui, 
ją dokumento, kurį .mieste- tingas įvyksta Salem Square, 
lio Treverton valdžios advo-'miesto sode’ 22 rugpjūčio 
kątas Shoener išdavė pasi-j 5.Au?y.st>’ 7: °. va‘ va are. 
rašymui. Treverton Komu-'SĮ. ™tin^ rengia Worcesteno i . f ... . , • i • J miesto Tarptautinio Darbimn-
mstų Partijos vienetas su-įkų Apsigynimo centralinis ko- 

^ieJmitetas, atminčiai,tų dviejų nekaų turime mobilizuoti sa- i kfl-da jnilioridi^ darbininkų sįdetfa iš amerikonų.
vo; spėkas, kad pasekmingai badauja, imi^rialistiniai va- sako: “Mes dabar matom, • kapų"dk^(C

lįstų/ Pirmųjų dviejų programos yra aiškiai kapitalis- j atmušus Dies bilių, taikomų gYs vėl rengia kitą kruviną (kad Komunistų Partij a i sachusetts
ant vienintelėsm ir uizniu ais- * te r 0 nzavimui sveturgimių ■ skerdynę, 

Treciosios—Tho-! darbininkų tikslu, priversti 1 darbininkų „tėvynės Soviętų
pasiduoti valdančios klasės [ Sąjungos. Tolimuose Ry-

1 tuose, Japonai, su pagelba

Entuziastingas Masinis Rinki
mų Mitingas

PITTSBURGH, Pa. — Rug
pjūčio 8 buvo surengtas Ko
munistų Partijos masinis mi
tingas, kuriame apart kitų kal
bėtojų buvo ir James W. 
Ford, kandidatas vice-prezi- 
deptuį, Publikos prisirinko 
pilnutėlė • i AuHatcįrijžį. 
Galėjo būti virš 1,500. pato
giausia negrų darbininkų;

Ford pasakė puikią prakal
bą. Jis gerai maskuoja -Hoo- 
verį, demokratus, socialistus, 
Coxą ir kitus. Jis nušvietė, 
kaip socialistai išdavinėja dar
bininkų reikalus, kaip jie tar
nauja kapitalizmui. Kvietė 
visus eiti bendrai su Komunis
tų Partija.

Price, Hill, Harvey, Jen
kins taipgi pasakė geras pra
kalbas. Priimta rezoliucija 
reikalaujanti sustabdyti atei
vių persekiojimą ir pąliuosuo- 
ti politinius kalinius. ,

Tai pirmą Pittsburghe ma
čiau tokį didelį ir entuziastin
gą mitingą. Fordas and ran- 

j atneštas ant 
Internacionalas ir

valstijos kruvino
ji valdančių kapitalistų gau
ja nužudė už tai, kad jiedu 
1912 m. Lawrence streikavu
siems audėjams kalbėjo, kad 
laikytųsi vienybės.

Worcesterio ir apielinkės 
lietuviai darbininkai, nepa
mirškite dienos: Visi būkite 

| Sacco — Vanzetti paminėjime, 
> mūras. Tegul mato ka- 

I pitalistai, kad mes supranta
me jų kruvinus darbus; tegul 
dreba mūsų klasiniai priešai, 
matydami, kad mes tuomi vie-

tik kalba, bet savo kalbą gy
vais darbais remia. Mūs 
partija Trevertone augs.” 

Sekcijos org. Arminas.
Red. Pastaba. — Doku

mentas gautas, bet nema
tom reikalo jį spausdinti.

užmačioms.
Teroro kampanija prieš 

negrų mases įtempta iki 
augščiausio laipsnio. Scotts
boro dvarponių razbaininkų 
nuosprendis sudegi nimui 
elektros kėdėj devynių ne
kaltų negrų; Willie Brown, 
Orphan Jonės, aiškiai paro
do, kad šios šalies valdan
čioji klasė vykdo lynčo pro
gramą ant negrų darbinin
kų, kurių vienybė su baltais 
auga kasdieninėse kovose 
prieš bosus platyn ir gilyn, 
žaibo greitumu. Akyvaiz
doj to viso, valdančioji kla
sė neapsakomai pradėjo 
spausti geležinėmis replė
mis negrų mases.

Scottsboro devynių ųegrų 
jaunuolių, ir Orphah Jones 
Tarptautinis Darbi ninku 
Apsiginimas, išplėšė iš bal
tųjų govėdų nagų jų gyvas-- 
tis, ir sukėlė milidnus dar
bininkų protestui po visą pa-

pasaulio imperialistų, mau
do chinus jų pačių kraujuo
se. Oras krauju atsiduoda!

Mes, darbininkai, negali
me daleisti vykinti imperia-

i

listams savo tikslus be jokio [FARMERIAI TAIPGI 1 kaip 
pasipriešinimo is darbimn-j rvurv* ' '
kų klases puses. Mes turi-j VARGINGAI GYVENA! 

i me mobilizuoti savo spėkas,1 ■ ■
ir kovoti prieš imperialistų
karus, ir už apgynimą ^nusiskun- nijamės ne tik paminėti savo

“Laisvėj” pastebėjau Ka
klasės kovotojus, bet mobili- 
zuojamės kovoms ir už savo 
šiandieninius reikalus, eidami 
linkui kapitalizmo nugriovimo,

Draugės ir draugai,^ Tarp1

vietų Sąjungos. Į
. Jungtinėse Valstijose jau Į 
pasiekė skaitlinė iki 15 mi- 
lionų bedarbių. Milionai 
dolerių, kurie buvo skirti ■. w ' -a 4 -a

j dimą ant farmerių, kad jie 
;u į išnaudoja darbininkus. Ma
stomai tas draugas mažai at

sižvelgia ant kitų gyvenimo.

Rep.

t »

K

b

f

pagrindų.
Solidarity
Surinkta
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, v . ... Aš čia noriu plačiau pa- ė “ u\augaV f.-T ““"T.“.& kalbėti apie Kanados far- nema£aZJ‘

E

Ar jūs kolonijoj jau įsteig- 
t^s VOTE COMMUNIST 
kliubas? Jei dar. ne—sku
binkitės įkurti! ;

Jas ir ex-kareivių/ kurie likoHzljasuzeide *15 žmonių. feat 
naudoja darbininkus, reikė-! Washingtone /areštuoti uz rm- gilusia rtibtėrtf ir tvaiku ■ 

. kalavimą išrtiokėt bontfe;’T. D. p ■ ____ ____ *

merius. Farmeriai taipgi' klas 
i yra sunkiai paliesti ekono-j.
minio krizio. Išskiriant j darbininkų gyvenimą; dabar-: 
kompanijų ( d i d ž i ąoi as) tiniu laiku T.D. Apsigynimas į

mas yra mūsų stambusis gin- nemažai aukų.
___  Jis veda bylas ir apgi
na visus kovotojus už mūsų ______

tinės, aiškiai stojančios už rėmimą' bankų ir biznių, aiš
kiai atmetančios darbininku reikalus. ' _
maso-, socialistų partijos—programa yra smulkiai buržu
azinė. Socialistų partijos vadų ir įjos kandidato, Mr. 
Thomaso, uždaviniu yra kalbėti apie darbininkus, bet 
dirbti už kapitalistus, kaip jau jie yra parodę ne tik 
Milwaukej ir Readinge, bet visoj eilėj Europos kraštų, 
kur socialistai turėjo valdžias!

Todėl šitų trijų kandidatų lankymąsi visur kapitalis
tinė spauda ir kapitalistiniai miestų administratoriai ir 
visoki valdininkai ir bankieriai pasitinka išskėstomis ran
komis. Nekalbant jau apie republikonus ir demokratus, 
Mr. Thomas nesenai lankėsi Scranton, Pa., kur jį man
dagiausiai pasitiko vietinė administracija, ir Komercijos 
Butas pasikvietė pasakyti prakalbą. '

Wm. Z, Fosteris
I

Be£ Amerikos darbininkai turi savo kandidatus. Tai 
Wm. Z. Fosteris ir James W. Ford. Jie atstovauja Ko
munistų Partiją. Jų rinkimų platforma—yra Kompar
tijos platforma, kuri nesvyruojančiai, aiškiai ir ryškiai 
pasako, kojlarbininkams reikia ir už ką darbininkai turi 
kovoti, jei nori ką nors iš kapitalistų laimėti.

Fosteris važinėja su prakalbomis. Miestų administ
racijos, kapitalistinė spauda, policija ir kitoki buržuazi
jos ir kapitalistų lakiejai, todėl, jį pasitinka su buožėmis 
ir kalėjimu. Jau tris kartus Fosteris buvo areštuotas ir 
įkalintas? Andai Los Angeles mieste, vėliau, Lawrence, 
Mass.j o štai pereitą sekmadienį—Scranton, Pa., kur val
do anglies baronai.

Kodėl Fosterį Scrantone suareštavo ir įkalino, o Mr. 
Thomasą—socialistų kandidatą,—pav., net prekybos bu
tas pasikvietė pas save? Todėl, kad Fosteris besąlygi- 
>niai gina darbininkų reikalus; mainierių reikalus, jų ko
vose prieš bosus ir Lewisus ir kitus reakcinės unijos par- 
davikūs. Fosteris buvo pasirengęs išaiškinti mainie- 
riams, kurių, beje, priūžė pilnutė svetainė, ką jie turi 
daiyti, idant neprileidus bosų ir Lewisu nukapoti jiems 
dar 20 nuošimčių algas! štai kame ta paslaptis!

Štai kodėl prieš* Fosterį kiekvienam mieste atsukta ir 
policija ir šnipai ir spauda ir visoki išnaudotojų lakiejai. 
Fosteris, kaip žinia, aiškina darbininkams, kodėl jie turi 
remti sekamus Kojnunistų Partijos rinkimų platformos 
centrąjlnius punktus: ,

1. Ųž bedarbių ir socialę apdraudę kaitų valstybės ir 
darbdavių.

2. Pneš ĮJotp^rio ąĮgą kapojimo įiotitįka.. .
3. Greitoji4 bd kuvąi¥yriib’ iš vtaŽibš ir fr&rtkų 

pusės, biedniesiems farmeriams; paliuosavimąs Hednąjų

dalį ‘‘vėjas supūtė” į politi
kierių kišenius. Federalė 
valdžia išimtinai šelpia tik!^' 
bankierius. Valstybes poli- 
džiiHk^l ^ faVmas, nes jos dar palaiko j smarkiai kovoja už paliuosavi- Bomba sprogo teatre. Sa

Vnipdt.H Udminiqfrapiin’q at«L ,,^ainas ant savo Pluktų, mą draugės Berkman, už drg. koma, kad bomba buvo na 
^Oi5^flndti-hpnT kokia* Kaip darbininkas rašo Kriegan, ir kitus;, jis ve(įa by- dėta. po< ek$pįo

~y°t. b' t k “Laisvėj”, kad farmeriai iš- Jas ir ex-kareiviy, kurie liko'l zn’a *15 frnMm n™
1- . 1^1W ’ < ■ --4 ■ ft^fc!’ąd^,an^S- 4ar' naudoja darbininkus, reikė-1

šaulį ■ priąs baltųjų govedų .bininkams. Ta mizerna pa- tu atsjžvel„ti , tai kad far. 
pasikėsinimą, ant nekaltų šelpa, kuri buvo' duodamą, n^eriai vra taipei išnaudoja- Apsigynimas kovoja už paliuo- 
darbininkų. gyvasčių. Bal- beveik' visur sustojo; badas, imi kaj darįfninkai. --------- --------
tieji razbaininkai tapo pil-J skurdas kasdieną pasiunčia p. nn1.
nai nuhiąskųoti, o dabar i įtapus tūkstančius mažų aifkiaLZau farmer^ pa- 

? dėtį*. Kaip farmeriai gali
farmerių nuo ir kad nebūtų verstino skolų rin- mokėti darbininkams dide- 
kimn. ....... algas, kad visai mažai.

4. Lygi teisė negrams, ir apsisprendimo teise Juoda- 
jam Rtrųžfųi.

5. Prieš kapitalistinį terorą; prieš visokios formos 
darbininkų politinių teisių slopinimą.

6. Prieš impėtialistiftį karą; už gynimą Chinijos liau 
dies ir Sovietų Sąjungos.

Juo bosai .aršiau, puola mūs kąndidatą,jdrg.< Fosterį, ir 
kitus kalbėtojus, bėi komunistines įstaigas, tųd daugiau, 
draugės ir draugai, mes privalome darbuotis, aiškinant 
dar nesusįprątūšiėhjs darbininkams to viso reikšmę, ra- 
gjindahii stoti pp kohitinistinę vėliava ir drauge kovoti 
prieš išnaudotojus*, 'tuo labiau, tie j e, mes patys turime 
daugiau darbuotis rihkimų kampanijoj! , ■'

gauna už savo produktus? 
Pavyzdžiui, už trijų ,metų 
bulių moka tik $5, o jei nuo 
svąrų bandoma parduoti, tai 

.■įmoka tik po 4-5 centus už 
svarą. O kada farmeris per
ką mėsą, moka po 15 ir po 
20 centų už svarą. Pieno 
veik niekas neima; smeto- 
ąios kvorta 8-9 centai, bet ir 
to&nėęa.kur parduoti.; kiau
šinių tu?inaą 7-8 centai. O 
ką tik farmeriams reikia 
pirkti, viskas kainuoja labai

jsavimą darbuotojų, areštuotų 
už bedarbių reikalų gynimą* 
rūpinasi išvadavimu Tomo 
Mooliey ir kitų politinių kali-1 
nių.. . s.

Todėl visada remkime T. 
Darbininkų Apsigynimą mora
liai ir finansiniai ir tapkime 
šios organizacijos nariai, nes 
tai yra mūsų apsigynimo ir ko
vos organizacija.

Visi į TD. Apsigynimo masi
nį mitingą, rengiamą paminė
jimui Sacco ir Vanzetti!

J. M. Lukas. •

Prašalintas iš Partijos 
Trockistas Renegatas

KoiuliuiSlų Partijos 
Distrikto 2-ro sekretaria- 
tas pašalino iš partijos ei
lių Sebastijoną Pappas, 
priklausiusį 2-roj kuope
lėj, sekcijoj trečioj, del jo 
kontr-revohucinio trockis- 
tinio veikimo. Jis, kaipo 
trockistas; išleido lapelį 
atakuojantį partiją. Pap
pas pareiškė, kad jis jau 
senai buvęs trockistas, tik 
savo kontr-revoliucinį vei
dą s’ėpęs.

Todėl darbininkai pri
valo apsisaugoti to rene
gato.
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THE SOVIET WORKER 
! 1 By JOSEPH FREEMAN

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

LAISVE

Taip pat j tai eiti teisman ir atimti tur- j prasidės 10 vai. ryto.
11 r# ■ 4 a ' r-' __J- *25 centai.

laimėji-

Bedarbis.

mu.

S

Darbininkas.

Žvalgas.

Programa

Connect!- šatkus, socialfašistas, darbuo-^OO į rinkimų kovos fondą!

įys šokiams iki vėlai nakčiai. Į Juo labiau darbininkai yra pa- • 
Chorų Draugas. ' slskirst«> tuo geriau juos nu-j 

i galėti.

>
pra-1 
dai-

B. šalinaitė, kuri moki- 
Italijoj ir Vokietijoj, są- 
prakalbą apie skirtumą 
darbininkiško ir buržuji-

draugė 
smuiką.

spalių 1
E. 79th 
Kuopos 1

car-, 
nei 

Į 
vie-1 
nei

Piknikas j 
Įžanga j.

savo turtą naujai 
jai.

Draugė J. Bagdonienė 
protokolą pereito 

o finansų rasti-

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

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

Regular $2.00; Popular $1.00

WATERBURY, Conn. — 
Rugpjūčio (August) 28 d. 
įvyks darbininkiškų chorų dai
nų dienos išvažiavimas, Liet. 
Darže, už Lakewood, Water-

šie- nuojant, vadovaus orkestrą.

Salih del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų it 
tt. Puikus steičius su naujau 
siais įtaisymais Keturios bo 
lip alleys ’

KAINOS PRIEINA MOH

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Rtagjr

FORCED LABOR IN THE U. S.
' By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1.00

LABOR AND AUTOMOBILES 
By ROBERT W. DUNN

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND LUMBER
By CHARLOTTE TODES

This book exposes timber speculations, railroad steals, the waste 
I 1 of resources and labor conditions in the lumber camps.
[ j Regular $2.00; Popular $1.00

Puikus Piknikas 
I I ’ I 1

Lietuvių Darbininkų Svetai
nės Komitetas if Clevelando

t 
i 

f 
f

niai, taip ir dvasiniai ir
būdu užtikrint jiems gyveni- Fašistai ir socialfašistąi 
mą ant tolinus. I giausiai darbuojasi, kad

Symphonijos Orkestrą g)a. kenkus darbininkų vienybei.

THE RED CORNER BOOK
J■ . , . i . FOR CHILDREN ,
Short stories anil poems valuablp to workers’ childrep.

110 pages—$1.25į ALDLD 190 kp. Mėnesinis 
Susirinkimas

ALDLD < 190 kp. mėn. susi- 
įvyko rugpjūčio 9, 

1932, atidarė d. J. Kalakaus- 
organizatorius. , Pirmi-

WOMEN IN INDUSTRY 
By GRACE HUTCHINS

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

Regular $2.00; Popular $1.00

Atsišaukimas į APLA.

LABOR AND LEATHER 
By RICHARD B. WINTER

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND SILK 
By GRACE HUTCHINS

Wages, profits, speed-up,, mergers and unemployment in the silk 
ąnd rayon industry and the conditions of labor. i •

Regular $2.00; Popular $1,00

CLEVELAND, OHIO
I * I *' **4 < I i ■ | | , j ; l !

i * I
kad susiorganizuoti kįtą(drąu-| 
giją.

Rugpjūčio 12, buvo sušauk
tas APLA. 2 kp. svetainėje 
susirinkimas vardu “2 kp. 
Lietuvių Augščiausia Prieglau
da Amerikoje.” Tame, susi
rinkime suorganizuota . nauja
draugija po minimu vardu, iš-! Lietuvių Piknikų Bendras Ko- 
rinkta komitetas, priimta re-'mitetas rengia pirmą su lai- 
zoliucija reikalaujanti, kad A mėjimais pikniką, kuris įvyks | 
PLA. 2 kuopa atiduotų visą rugpjūčio 21 d., 1932, Gorisek 

organizaci- Giraitėj, St. Clair Ave., tarpe
Jeigu geruoju neatiduos, E. 260-265 gatvių.

Šiame piknike bus 
mas gražaus shksafono,“ (kurį

Trečiad., Rugpjūčio 17,1932

Gerbiami draugai ir drau
gės, kaip matome iš skelbi
mų, šiemet dainų diena bus 
viena iš geriausių, nes, kaip 
minėjau, visiems chorams dai-. ^as Lokių.

Trečioj kuopoj
kromelninke socialfašistė

Darbipinkiški chorai niekad i dulienė, renegatėlis, nepasto-1 saugiau jautėsi varyti toliau

| KAS NORWOODE DAROMA DELE1 KOMUNISTU;!“c”“st "*linSi
' PARTIJOS RINKIMU VAJAUS FINANSAVIMO;

----  Į te sekančio bedarbių susirin-
Kas dar dirba, tie turėtų kimo. Patys, kurie įstojome į 

už, prisidėti pagal savo išgalės su Bedarbių Tarybą, ateidami į 
atsiveskime ir 

dar nepriklauso 
Sekančiame susi-

Puslapis trečias

NORWOOD, Mass. — Ko-j 
munistų Partija kovoja i 
bendrus reikalus visų darbi- 
ninku, už soc’alę bedarbiam! 
pašalpą valdžios ir kapitalis-l 
tų lėšomis, prieš algų kapoji
mą ir už bendrus darbininkų 
būklės pegerinimus. Deltoj 
darbininkai persitikrina, kad, 
tik Komunistų Partija ka-| 
ringai gina ir kovoja už darbi
ninkų reikalus. Darbininkai! 
skaitlingiau dedasi prie 
munistų Partijos darbo. 
Kad ir parašų gavimas Komu-; 
nistų Partijos kandidatam pa-( 
dėt ant rinkimo baloto. > koncertėlis su šokiais. Prog-

4 metai atgal Norwoode rampj dalyvaus: Izabelė Yar- 
buvo surinkta tik ii piliečių' molavičiutė, lyriška soprano;

tuomet Ignas Kubiliūnas, baritonas, 
ir taipgi pora gerų muzikų 
italų, l“
nio orkestrą iš Montello, Mass. 
Įžanga tik 25c.

21 d. rugpjūčio (August) 
įvyksta piknikas su didele

auka. susirinkimą,
Taipgi partija daro įvairius tuos, kurie 

parengimus, .kad sukelti rei- prie mūsų, 
kalingą sumą pinigų tinka- rinkime turėsime praplėsti ša
mam darbininkų organizavi- Vo darbuotę 
mui.

Nqrwoodo Komunistų Par
tijos branduolys rengia didc-| 
liūs du parengimus, rinkimų 

__ i kampanijos paramai. Jie 
.Jvyks 20 ir 21 dd. rugpjūčio!

Štaii (August).

20 d. rugp. (August) bus' 
! koncertėlis su šokiais.

ANGLU KALBOJE KNYGOS

parašų; iš lietuvių ______
gauta ti& vienas; dabargi pa
rašų jau gauta 900 nuošimčių 
daugiaus, ir lietuvių darbinin
kų jau ne vienas, bet desėtkai 
davė savo parašus Komun’stų 
Partijai.

ir apsvarstyti, 
kaip priverst miesto valdžią 
teikti pagelbą reikalaujan
tiems bedarbiams.

! apkalbėsime brangumą 
naudojimą elektros, gazo,

: vandens, sykiu ir augštas ran-
; das ir taksus ant gyvenamų jęs pasitarimus 
| namų.

THE MOLLY MAGUIRES
I By ANTHONY BIMBA

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

• ' > ' ' ’ ' • 144 pages—$1.00

už tą.
Susirinkime Rodgeris viską 

dirigavo. Jisai aiškino ture
li advokatu ir, ~ ■ -

galįs užtikrinti, kad viskas ge-1 d- P- Juodviršis, dovanojo.- 
rai išeis. Daugelis jam pati. | Laimėjimai bus prie įžangos 
ki ir nemato, kad Rodgeris' ' rJ'0<le1’ draugai Cle-
traukia juos iš APLA. į savo ' yelando darbininkai, nepąmir- 
naują organizaciją, kurią tik-i®1'’!" dienos ir vietos. ,
tai dabar suorganizavo kovoti i Bus valgių ir gėrimų. Va- 
prieš APLA.: , j sara baigias, tai būkite-visi ir

( Jie suorganizavo naują' visos, kol dar lapai žaliU 
j draugiją po senu ( čarteriu.! 
j 1917 metais grupe APLA. 2' 

Tėvynės” 3.3 numeryje tel-'^P- narių kokiu tai išrokavimu 1 
buvo išėmę čarterį ir tasai čar- '

š“k!a^ 5T?± Fašistinis Darbas APLA
Draugijoje

' pa ____________ t
Į šiuos rinkimus Komunistų programa. Piknikas bus Atletų I narįus pjttsburgho apielinkėj.” 

Partija metasi visu smarku- Parke palei Fisher St., Wal-1 p‘asirašo 2 ir 3 kuopų tam ti- 
Yra dedamos pastangos pole, Mass. Pikniko progra- kros komisijos. šaukia <.ben. 

pasiekti plačiąsias darbininkų. moj dalyvaus L.L.R. Choras j cJra suvažiavima” ir kviečia 
mases ir išaiškinti darbiniu-'vadovybėj Edw. J. Sugar.i kuįpag rjnkti delegatus, taip- 
kams reikalą masiniai ir or-, Jaunieji Pionieriai sulos vaiz- gi dalyvauti ir iš tų kuoplJ> ku. 
ganizuotai atiduoti savo bal-.dą iš kovos už Tomą M>oneylrjos sįoja vienybę 
sus už Komunistų Partijos i paliuosavimą; Finų Benas, Fi-I 

'^programą ir jos kandidatus, nų Choras; Darbininkų Spor-j
Komunistų Partija savo tin- to Sąjungos sportininkai duos 

kamus organizatorius-kalbėto- j sporto programą. Taipgi bus 
jus siunčia ir į tas kolonijas,' geras kalbėtojas.
kur iki šiol komunistų judėji-j J pikniką trokas veš žmones 
mo net višai nebuvo. 1

Tas “suvažiavimas” pasisa
kysiąs neva už “APLA. įsta
tus ir . čarterį,” bet ištikrųjų 
turi mierių paskleisti kuo dau
giausia demoralizacijos APLA 

Šaukiamas “suva- 
tam, kad daugiau 

išniekinus APLA. Centro Ko-

Į nuo Finų Kooperatyvės krau- draugijoj, 
v • • , J

Bet kad tinkamai ir plačiai tuvės, per So. Norwoodą Wa- ziavimas 
paskleist darbininkų klasės shington St., trokas sustos 1---------- —
rinkimų programą ir kad tos ties lietuvių svetaine ir paims. mitetą ir visus tuos, kurie sto- 
programos pravedimui gyve- norinčius važiuoti. Trokas ve- 
nime suorganizuoti darbiniu-; žios nuo 10 vai. iš ryto iki pir-i 
kus, tai reikia turėti nemažai mai vai. po pietų.
ir finansų. O žinant, kad Ko-į Kviečiam 
munistų Partija susideda iš t skaitlingai atsilankyti į virš; pakenkti, 
darbininkų, todėl finansų I minėtus parengimus ir paremti Kas vadovauja prieš vieny- 

^lausime partija atsišaukia į | partiją sunkiose kovose prieš bę ? 
darbininkus ir darbininkes fi- kapitalizmą.
nansinės j aramos.

ja už vienybę. Šaukėjai mat 
i nusistatę prieš vienybę drau
gijų, tokiu būdu jie ir darbuo- 

lietuvius darbiu, 'jasi, kad vienybei daugiausia 
atsilankyti į virš;

finansų I minėtus parengimus ir paremti

CONN. VALSTIJOS DARBININKIŠKU CHORU 
PENKTA METINE DAINŲ DIENA RUGP. 28

Antroj kuopoj vadovauja F. 
j Rodgers, nepastovus elemen
tas, surenegatėjęs, priešingas 
revoliuciniam darbininkų ju-i 
dėjimui; karčiamninkas Zabe- 
la, iš biednų darbininkų pusė
tinai praturtėjęs; turįs daug 
namų, pritariąs fašizmui; kro
melninkas P. Franckevičius; 
karčiamninkas Čepatais; baž
nyčios komitetčikas Saulis, ga- 

: na turtingas žmogus ir kele-

teris visą laiką stovėjo APLA. • rinkimas 
2 kp. svetainėje. Po tuo 
teriu draugijos nebūvi, 
vieno nario nebuvo, nei 
no susirinkimo nelaikyta,
jokių įstatų nėra. Bet dabar' 
Rodgeris ir keli kiti pasigrie
bė tą čarterį ir organizuoja 
naują draugiją.

Jie taipgi tvirtina, kad tam 
čarteriui priguli ir visas kuo
pos turtas. Tokiu būdu da
bar reikalauja iš APLA. 2 kp. 
atiduoti jiems tą turtą.

APLA. 2 kp. nariai, kurie 
stovi su APLA. konstitucija ir 
čarteriu, aiškiai pasako, kad 
jie pildys APLA. įstatus ir ne
siduos demoralizatoriams ar
dyti draugiją. Jeigu Rodgeris 
ir kiti nori naujos draugijos, 
tai gali sau turėti ir džiaug
tis, bet negali gauti to, kas 
jiems nepriguli. Turtas pri
guli APLA. 2 kuopai ir jis tai 
kuopai turi pasilikti.

Į jų susirinkimą b u y,q kvies
ti visi APLA. 2 kuopos nariai, 
atvirutėmis ir kitokiais būdais. 
Keletas ir progresyvių nuėjo., 
Juos tuojaus užklausė, ar su
tinkate su nauja draugija.; 
Kuomet jie pradėjo teirautis 
apie draugijos tvarką“ ir kitus 
dalykus, tai Rodgerio šąli-• 
ninkai gvoltu šaukė mesti juos 
laukan. Tokiu būdu keletas' • ■ r

kas, 
ninku išrinktas d. S. K. Ma- 
zan.
perskaitė
susirinkimo, 
ninkas d. J. žebrys raportavo, j 
kad turįs paliudijimą iš TDA 
už $3, kuriuos kuopa pasiun
tė. Kuopa verta pagyrimo.

i
Koųiisija duoklių iš narių' 

iškolektavimui veikia neblo
gai. Taipgi išdavė raportą 
delegacija iš ALDLD 15-tol 
Apskričio konferencijos, įvy
kusios, Akron, Ohio. Prane- 

įšė, kad 15-tas Apskritys nu
tarė surengti parengimą su iš- 
daimėjimais, kuriems 
Burbulienė paaukojo 
Laimėjimas atsibus 
mėn. 30 d., 1930, 920 
St.,, Cleveland, Ohio,
pasižadėjo pardavinėti seri
jas. Visas pėlnas skiriamas 
Komunistų < Paritijos rinkimų 
kampanijos fondui.C Taipgi 
išrinkta komisija ištyrimui tų 
nesusipratimų 190 kuopoj 
santikyj su “Vilnim”. Vei-I 
kiaušiai greit bus tiem bever-1 
čiam užsivarinėjimam padary- 

, tas galas.

v. , _ | 4 rr zj ' n i i BROOKLYN LABOR LYCEUM
1SI!tS.Ja' i hL. J“??  ®Kr'S ! DARBININKŲ ■ (STAIGA

, f ! V* Vi. XVZ, X l.KJ, X X JkZ j ---------------- O---------------- U---------------- ----------- - -----------V ~ -----------

• neatsisako patarnauti išpildy- j Vus gaivalas čirvinskas. Taip-1 demoralizacinį darbą.
me dainų programos visoms; gi ir kitose kuopose panašių j APLA. 2 Kp. Narys.

m a -------------------- ----- ------------------------------- -

bury, Conn.
met bus įvairi ir plati.

Pirma dalis programos 
sidės 4:30 vai. po pietų;
nuos visi keturi chorai atski
rai, 
nosi 
kys 
tarp
xio meno.
~ Antra dalis programos pra

sidės 7:30 vai. vakare. Kai-į 
bės drg. V. Bovinas, Proleta
rų Meno Sąjungos sekretorius, 
ir dainuos visi keturi chorai E i , sykiu, vadovaujant Symphoni
jos Orkestrai iš Hartford, 
Conn. Vietinių Rusų Jaunuo
lių Stygų Orkestrą žavės klau-j 
sytojus savo malonia muzika. |

broliškoms darbininkiškoms | žmonių randasi, kuriems vie-! 
organizacijoms, apšvietos ir nybė darbininkų spėkų visai' 
savišalpos draugijoms ir tt.
Todėl, kada patys
cut valstijos darbininkiški cho-

į rai rengia dainų dieną, darbi- kinta.
ninkiška publika turėtų masi
niai atsilankyti; kad paremt' vienybe yra naudinga darbi-j 
mūsų chorus kaip medžiagi-! ninku reikalams. Bet jinai

tuo baisiai blėdinga buržuazijai.1 
dau-, 
pa-!

Komunistų Partija deda 
neapeina. Pav. 33 kp. A. B. • pastangas sukėlimui $100,-;

....... - - - - - - - - - - 11-------- , ------------------,---- ----- i VVV į. AX11LX11HU. XXVVVO XM11LXQII 
jasi, kad vienybė nebūtų įvy- į Ar jūs prisidėjote prie to!

i taip svarbaus darbo?
Visiems suprantama, jogei

TOWARD SOVIET AMERICA
By Wty. Z. FOSTER

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

' ' 1 ' I • ’ » ’ I 1 ’ ) 350 pages-1—$1.25

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

LABOR AND COAL
By ANNA ROCHESTER

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

Waterbury Susiorganizavo Bedarbiij Taryba;
Iš Pat Pirmo Susirinkimo Įstojo 32 Nariai,

į Taigi, tie, kurie stoja prieš 
į vienybę, dirba fašistinį darbą 
i—patūrėjjmui supuvusio kapi
talizmo. Jie palaiko bedarbę

i ir badą darbininkams. Jie dir-
! ba tai, kas darbininkams yra 
labai bloga.

Taigi, tie, kurie šaukia 
“bendrą suvažiavimą,” dirba | 

Jie neleidžia 
susivienyti ir

i kovoti prieš bedarbę, prieš ba- | 
da. Jie gelbsti kapitalizmui.

APLA Narys.

WATERBURY, Conn. --1'š^ngų nesirado. Buvo išdalin- 
Rugpjūčio 11 d., pasidarbavus tos korčiukės norintiems įsto-

i Wa t er b urio Progresyvių ti į Tarybą. Surinkus korčiu-
Draugijų Sąryšiui, buvo su- kės, pasirodė, kad 32 darbi- fašistinį darbą, 
šauktas bedarbių susirinkimas, ' ninkai įstoja į Bedarbių Ta- darbininkams 
kurį atidarė Sąryšio pirmi- rybą.

| ninkas drg. Charles Laskys. | Va) ba jšrinkta ,g k
pratardamas kehs žodžrns, ko- ve.kIiu pirmininkas, I
k!U tikslu su susirinkimas su- vice.pirminįnkas ir d„ sek' , . n ... . .

u as’ i retoriai. Ant vietos nutarta Rodgeris Organizuojasi
Prasidėjo diskusijos; did-* kitas bedarbių susirinkimas Fjįn Dranoija

žilina susirinkiusių kalbėjo! laikyti už dviejų savaičių. I 
uf reikalingumą organizuoti p lol.Voo u
Bedarbių Tarybą, pasmerkda^ 
mi valdančios klasės tvarką, 
kuri marina badu bedarbius ir 
jų šeimynas. Diskusijoms už
sidarius, duota įnešimas su
tverti Bedarbių Tarybą. Prie-

Kadangi laikas jau buvo 
Į vėlus, susirinkimas užsidarė, 
nebaigęs Bedarbių Tarybą su
tvarkyti, kaip turėjo būti.

I McKEES ROCKS, Pa. — 
Frank Rodgers visu pasiutimu 
darbuojasi, kad tiktai daugiau 
demoralizacijos pasėjus APL 
A. nariuose. Jis mato, kad

Sekantis susirinkimas įvyks jo viešpatavimui APLA. jau 
rugpjūčio 25 d. Venta Hali, galas atėjo, tai darbuojasi,

!
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427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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LABOR IN THE SOUTH 
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

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

Regular $2.00; Popular $1.00

I enclose $_ _
to:

. THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

“čpėri 1 shop” drive, company unions, blacklists, spy systems, ' 
strike-brewing. methods, į employers’ antji-union welfare schemes, 
personal activities and employee stock ownership.

,( > ,j . i < ' ‘ j ■: > Regular) $1.90; Papular $1.00 >

A ®

iHM

✓ • . ■.. <

. s. ./

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

Conveniently arrange^ facts, figures and analytical material on 
speed-up, wages, hours, the organization of industry, the Soviet 
Union, ’imperialism, government, t war, social insurance, Negro 
workers, working women, young workers, etc., etc. An indispens
able handbook o'n labor. Regular $2.00; Popular $0.85

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

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938
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DANGUJ’ IŠMOKO ANGLIŠKA’
fTasa)

“O, tai ne tą ypatą reikėjo matyti apie 
tokius dalykus”, sako Šmalcas. “Apie tuos 
dalykus reikia rhatyti ponią A. Ji labai 
gerai apie tuos dalykus susižino. Ji bus 
ten ryt vakare iš Bostono.”

Ant Leveau’o veido pasirodė linksma 
šypsą. Ir sako: “O, taip, tai reikės ryt 
vakare ten būtinai būti; o tu, šmalcai, 
ar ten būsi?”

Žodis “ten” reiškia spiritualistų lindynę, i tojas visokių figūrų iš cukraus del stalų 
iloriu per ją sužinoti”, Šmalcas užtikrina papuošimo.
Leveau’ą.

Žodis “ten”
kur “spiritualistai” su “dvasiomis” susikal- i 
ba. Kaip va p. Leveau, jis būdavo nuėjęs j 
Yten” pas p. B. pakjąųsti apie .savo Šerų i 
likimą. Ponas-šarlatanas B. įeina tam
siau kambarin ir nebūk “pasišaukia” 
kalingą “dvasią” ir jos klausia apie p. Le-1 
iveauo šėrų ateitį. Bet va,, tos “dvasios”! 
vis nepasako ponuh B. tikrai, ar p. Levea-1 
u’o šėrai kils ar ir toliau puls. Todėl Le- Į 
veauas ir eis pay ponią A., idant ji reika- j 
lingas “dvasias” pašauktų ir jų paklaustų 
ąpie p. Leveau’o Šerus, kaip ištikrųjų su 
jais atsitiks. Žinoma, ponia A. atlieka ta
tai už pinigus. ,

Šmalcas ir Leveau’as nesvietiškai įtikėję 
į- “spiritualizmą”, ir nori, kad ir kiti tam 
kultui tikėtų, 
savo reikalus “dvasių” patarimu. Taipgi; 
jie palieka nemažai pinigų to apgaulingo-^ 
kulto organizatoriams.

Jeigu jiedu patys tik užsiimtų tokiais'
paibeliais, nieko būtu tokio. Tačiaus Jie tuo ■ . . ,, ..
nepasitenkinę; jie renka ir veda naujus' nauJu n ™okslu ; ,Ten ?s ąalcs> išsako, 
rekrūtus “spiritualizmu” užsiimti, jam ti-1 susikalbėti su visokiomis mirusių dvasio- 
kėti. Tai va kai kada jiedu turi tame ne- rals :.drau^’ PaZlstamų, broliu, seserų, 
smagumu. Tūli iš nauju rekrūtų iškerta i . n' motinos-zodziu sakant-su ko- 
jiems nemalonią kiaulystę. !klomls tlk dvaslomls n01'es susikalbėti. i
- “O, beje, ar matei Biermaną šiandien?”! (Tąsa bus)

! klausia šmalcas Leveau’o.
“Ne, nemačiau. Bėda su juo, jis labai 

dar žalias. Jis daug dar reikia mokinti;' 
daug jam dar reikia aiškinti. Net juokin
ga ir negražu, kaip jis ten aną dieną atsi
nešė ir kokį kvailą klausimą to profeso
riaus paklausė, ar ne?” nusijuokė Leveau.

Biermanas, vokietys, yra saldžių daiktų' 
; kepėjas, ir labai gerai žino savo amatą; 
i taipgi gabus savamokslis artistas, gamin-

Nors savo amate ir gabus, 
bet apie politiką, ekonomiją labai maža su- 

reiškia spiritualinių lindynę, pratimo teturi.
Išgirdęs juodų kalbant, apie Bįermarfą, 

1 tuoj supratau,' jog jiedu yra buvę nusivedę 
h jį “ten”, į “spiritualistų” lindynę, kur su' 
, “dvasiomis”, esą, susikalba, idant ir. jis' 

1 el"! padarius “spiritualistų”. Klausti jų ne-' 
. ..; klausiau, kaip su Biermanu ten atsitiko, 

nes žinojau, kad jie man nebūtų sakę. Mat, 
esu kelis sykius iš jų to “spiritualizmo” ir 

! astrologijos pasijuokęs ir juos gerai kriti-; 
1 kavęs, kada jie ir mane norėjo prisikalbinti, 
į savo naują “vierą”. Bet aš žinojau kitą' 
ten pusiau jų pasekėją, kuris mėgo apie' 
visus ten atsitikimus kalbėti. Tai vyrės-' 
nysis virėjas, šveicaras. Žinojau, jog jis1 
man apie Biermaną viską papasakos, kaip! 

__ . _ . .. , .v . jam ten buvo. Ir papasakojo. jluo budu jiedu riša visus L . . \ . IĮ / Buvo taip. Šmalcas ir Leveau as pasi-' 
\ gauna Biermaną ir prikalba jam apie vi-' 
I sokius “stebuklus”, kurie atliekami pas i 
[ “spiritualistus,” ir užtikrina jam,- kad jei-' 
; gu jis ten nueis, tai tikrai bus suįdomintas'

A.P.LA. Reikalai

N•• APLA. 7 kp. fin. sekr.

J. Gasiunas, APLA.
z—i * q | iilJl/UU J.OO ixVlUzJ/L/o 111G11 L oi 1110 oM”

centro oCKl'. j sirinkimas įvyks nedėlioję 21 rup- Philadelphijos Apielinkeje 4 d
jų RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

tai

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

linti piriigus ant nuosavybių

J

L

£

£

£

£

£•

£|

šis klausimas svar- 
kuopoms ir visiems 
per spaudą atsako-

£ 
£

KAROLIS POŽĖLA 
lietuvių čampijonas i 

S

įgaliojo Centro Komitetą sko-i brinkimas įvyks 19 rugpjūčio (Au i- ii- • ’ „ ' V. gust), 8 vai. vakare, pas drg. J. MoImti piriigus ant nuosavybių. tuza.Į šiame susirii ’ •
2. Už paskolintus pinigus A $*$$<** dalyvauti

A . V Y1 / Y *___ j • LLIKLI OYaiUilJ lailUlU, J k fl1 LA. gauna sestą nuošimtį, O jr nepaprastų reikalu, kuriuos ture

VYTAUTO PARKE
HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILA.

Visa programa atsibus ant specialiai pastatytos platformos, 
taip kad visi galėtų matyti programos dalyvius ir kad turėtų 
pasitenkinimo. Svečių patogumui buš pastatyta keletas veži
mų, kurie nuo gatvekarių vežš publiką į pikniką. Tie vežimai 
eis kas 15 minučių.

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

Jurčikonio. Taipgi dainuos pagarsėjęs Brooklyno
‘ Merginų Sekstetas

Išvažiavimas 
labai puiki
Taipgi

Bus
Kurie

BRIGHTON, MASS.
AJ.DLD 193 kuopos sekantis su-,

Streikuoja Farmeriai

f Ml >

Gera Orkestrą Grieš Šokiams

atlikti. Tat būkite visi ųa-

- Sekretorius.
(195-196)

. PATERSON, N. J.
LDSA 38 kuopos susirinkimas

KAROLIS POŽĖLA risis.su TONY ŲACKY; JONAS BAGO-
ČIUS risis su DANY WINERS; JACK BROWN kutnšpiuošis su 

. ' / ' GEO, JANŠON. . '' •...............
Pradžia 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Nakties.

> vai. vaaair, o. j
tūzą. šiame susirinkime privalome, 

-----‘i, nes turime at-1 
likti ' daug svarbių tarimų, yra net

‘ sime 
I riai.

Todėl

&

s

s

1

■t
m.

A 
&

Delei Paskolų ant 
Nuosavybių

’ I cija draugijoj, Šaukia SUSirin- draugai, sugrąžinkite “Laisves” pik- 
kimus kovai prieš Nepapras
to Seimo tarimus.

Tam pačiam susirinkime trys 
nariai užsirašė ant metų “Tie
są.” Tai vis geras darbas. Ki« 
tos kuopos irgi turi rūpintis

J. “Tiesai” prenumeratų rinki- 
D. Sliekas rašo Centrui seka-imu.
rnai:

“APLA. 7 kp. nepasitenki-j 
nusi APLA. Centro Komiteto į 
elgimusi skolinant draugijos pi- 
nigus ant privatiškų nuosavy-, 
bių. 7 kp. reikalauja iš Cen-i 
tro Komiteto paaiškinti šiuos' 
dalykus: j 

2 .... i streikuoja farmeriai
.. k K*s.Cent‘'° Komltet;> l«a-| antra savaitė.
liojo skolinti draugijos pini
gus?

2. Kokį nuošimtį draugija 
gauna už paskolintus pinigus?

3. Kodėl Centro Komitetas 
neaiškina nariams, kiek vertės 
nuosavybės, ant kurios duoda 
paskolą ?”

Kadangi 
bus visoms 
nariam, tai 
me į tuos klausimus.

1. APLA. 23-čias seimas pa
darė tarimą, kad Centras sten
gtųsi investinti pinigus ant 
augštesnio nuošimčio, ant nuo
savybių, bonų ar kur norfc ki
tur. Tokiu būdu seimas ir

LE MARS, Iowa.—Čia
jau 

Farmeriai 
streikuoja už didesnes kai
nas ant savo produktų. To
dėl jie pikietuoja kelius, kad 
iš kitur neįvežtų į miestą 
produktų.

Bet policija ir valdžia ei
na prieš farmerius. Ke
lius saugoja ginkluota gvar
dija, kad pagelbėjus sulau
žyti farmerių streiką.

dieną, 
.________ , diskusi
jas ir prakalbas/ Prasidės 3 vai. po 
pietų ant River Rouge Parko, Lie
tuvių Kalnelio, prie Joy Rd. tilto.

šiame išyaŽiavimę bus keletas ge
rų kalbėtojų, galėsime užgirsti daug 
naujo iš šių dienų įvykių darbininkų 

i klasės kovose. Po prakalbų tęsis 
diskusijos sekamoj temoj: 1) Kodėl 

! darbininkai turime remti Komunistų 
I Partijos rinkimų platformą? 2) Kaip 
mes darbininkai turime kovoti prieš 
ateivių deportavimą ir tt. Todėl vi
si Detroito lietuviai būkite šiame iš
važiavime. Galėsime užgirsti įvaik
inu minčių tuose klausimuose ir sma
giai laiką praleisti tyrame ore.

• ■ Visiua kviečia
Lietuvių Komunistų Frakcija.

< (194-195)

DETROIT, MICH.
Rugpjūčio 25 d., 7:30 vai vakare, 

337 Monroe Ave. Graikų svetainėj 
atsibus Ateivių Teisių Gynimo Lie
tuvių organizacijų konferencija. De
legatai pribūkite visų org.

Y. T. G. Komitetas.

bankuose trečią nuošimtį.
3. Paskolinta $4,000 d. 

Svetakai, APLA. 17 kjP. nariui, ! 
kurio nuosavybė verta $13,200. 
$$,200 d. A. Vileniškiui, APL* 
A. 2 kp. nariui, kurio nUOSavy-! lvoa oo Kuopos susiruiKimas i 
ha verto non qkAlinampikyks penktadienį, 19 rugpjūčio, 7:30;ne vena $b,uoo. bKonname, val vakar6f pas Buslavičienę, 120. 
$500 d. Levine, APLA. 17 k p. j Lafayette St.

____ I Visos narės dalyvaukite susirinki- TlAlhUl, kuilO nuosavybe verta me> ne8 turime daug svarbių reika- 
$3,100. Paskolos duotos ant lų aptarti.

Organizatore.
(195-196)

vonkers^nTy.
ALDLD 172 kp. susirinkimas 

įvyks 19 rugpjūčio, Darbininkų Cent
re, 27 Hudson St., Yonkers, N. Y. 
_ _ __  _____ . Draugai, 

Taip į'asmeninius reikalus padėkite į ša- 
! lį ir būkįte šiame susirinkime, nes 
i turime daug svarbių dalykų aptar- 

Taipgi turėsime išrinkti darbi
ninkus piknikui, kuris įvyks 4 Sept, 
is piknikas yra tarptautinis. Taipgi

DETROIT, MICH.
Rugpjūčio (August) 28 

sekmadieni, rengia L.K.F. 
jas ir prakalbas. I
1 ‘ ' . . _ . ' 
tuvių Kalnelio, prie Joy Rd. tilto.

šiame išvažiavime bus keletas ge
rų kalbėtojų, galėsime užgirsti daug

pirmo morgečio. Kitokių mer
gučių neduodame. Nuosavy
bės apkainuotos John W. Ha
re, Braddocko realestaitninko.

Labai gerai, kad kuopos in-1
. . . .. >ii. re, ai nuusun du, i onteresuojasi draugijos reikalais Į prasidės 8 vai. vakare, 

ir kas neaišku klausia.
tlM-i daryti visos kuopos.

7 kuopa taipgi pasmerkė tį. 
tlios, kurie veda demoraliza- r *

f
£ ‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
£
£

J
2
3

WILKES-SAME Ir SCRANTON APIELINKEJE
£ RENGIA LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 12 APSKRITYS

Nedėlioj, 28 Rugpjučio-Aug., 1932
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA. PRASIDĖS 10-la VAL. RYTE 5 

iŠ

s
1

Dainuos Wilkes-Barre Aido Choras, Kuriam Mokytojauja D. Zdaniutė. Apart Aido 
Choro Dainuos ir šio Choro Merginų Oktetas Naujas Dainas

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

DAINUOS MERGINŲ SEKSTETAS IŠ BROOKLYN, N. Y.
Tas sekstetas yra garsus visoje Amerikoje, ne tik ta^p lietuyių ale ir tarpe amerikonų.

DAINUOS LYROS CHORAS IŠ SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras šiuo kartu pasirodys su naujom dainom kurios linksmins visus.' i? 1 • i

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

niko tikietusj kurie turėjote paėmę 
platinimui arba, katrie pardavėte 
priduokite pinigus. Dar ne visi esa- 

i te sugrąžinę ALDLD II Apskričio 
. laimėjimo knygeles, būkite malonūs 
ir su jom atsiskaityti. Pribūkite į 
laiką ir atsiveskite naujų narių į šį 
suirinkima.

K. S. Surbi.
(195-196)

HAMBRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kuopos mėnesinis su- 

'pjūČio, 10 vai. ryte, 3014 Yeormaus 
St. Visi nariai ir narės būkite pas
kirtu laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui. Atsiveskite nau- 

aplikantų į draugiją.
Org.

(195-196)
LINDEN, N?J.

Rengia Saulės Pašalpinė Draugija 
išvažiavimą, kuris įvyks nedėliojo, 
21 d. rugpjūčio (August), 1932 m., 
Charles Beach, N. J. Įžanga 50c. 
ypatai su kelione.

Draugės ir draugai! Saules drau
gija gelbsti savo narius nelaimėje, 
ligoje ir mirties nuliūdime, 
jie verta paramos. 
bus gražus, vieta 
galima maudytis, 
smagiai pasišokti, 
alaus ir užkandžių, 

vėliau gailcsitčs.

čia 
galima 

gardaus 
nebūsite,

(194-197)

DETROIT, MICH.
Rugpjūčio 19 d., 7:30 v. v. Lietu- 

i vių svetainėj ant 25-tos W. Vernor 
j Highway įvyks A.L.D.L.D. 52 kp. 
'mėnesinis susirinkimas. Visi, nariai 
' dalyvaukite, nes bus nominacijos 
; ALDLD centro valdybos del 1933 m. 
I ir užsimokėkite savo duokles, kurie 
'dar nemokėjote ir taip turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

Komitetas.

Jonas Bagočius

£i

8 
S £

£
£

Rugsėjo 1932

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

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, 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 į pikniką.

51
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Hello, There, Comrades PHILADELPHIA, PA
of

SVARBIOS PRAKALBOS

j Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821
1 Dayton Ave., Eva VegelienS, 7715

munist Convention in Chicago, detaliai, kurie ištikrųjų ture-

Mūšy Literatūros Platintojamsdirty

Greitu laiku išeina iš spaudos:

2. II. LIORBERIS. Jūrininkai atvyko.

Pa. I
S., j

(195-196)

WARD, WEST VA.on the same streets with whi-

<♦>čia yra trys mainos. Pir-

<*>
Joje

sekami dalykai išaiškintii:<!>

Tad <!> Kokie jie yra?

<i> /1 i

PO <♦>

<f>

(b

<♦>

<♦>

<!>

Avė., Col-

<t>
D. M. ŠOLOMSKAS400, Benld,

<♦>
Brooklyn, N. YTen Eyck St.46But the Communist Party <!>

r

I How do You Like This Poem: Į International.

■

ignorant 
remain

we can’t all go to Chi- 
But Comrades Foster

as
will

50

st.

4,

St.

VALDYBA 1931 METAM: 
V. GoluSevrClus, 51 Glendale St. 
pagelK M. Miškinis, 9 Burton St.

mokratų politikieriai pradėjo 
smarkiau veikti; jie darbinin-

Braddock, 
Way. S.
Avė.,

1. Apie Komunistų Internacionalo sektijų uždavi
nius XI plenumo tezes.

in a
com- 
very 
load- 
sails

1039—4th St., Monon-
439 Maplewood Ave., 

D. 42, Rices Landing,

St., Shamo-

Hobson St.,
568. Castle

St.,

New

Dąyton Aye.
Tždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 

Ave

Millions oelonging outright 
to whites plantation owners.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Here’s something for all 
you to think about and to try 
and imitate. One of our com
rade Pionęers from Chicago 
has shown us what real Pion-

dren who toiled from dawn to 
į dark under the whips of white
overseers. No wages. Just 
enough food to keep them fit

The 12 million Negro 
who still live in

Kiek yra pasaulyje tikėjimų?
Iš kur atsirado tikėjimai ir kaip jie keitėsi?
Kokis jų tarpe skirtumas ir kokie panašumai?

Vice President.
There were 15,000 workers in 

all 
cheered for 15 minutes when 

and Ford |

If they were kept 
enough they

i b 1 o o d h o u n d s and armed 
When they were 

were whipped,

would 
thought the 
If they tried

^how the Negroes ' ever came,kear a Negroe president or

and
and
and
to join in?the singing of the

Tiktai išėjo iš spaudos Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos 34-tas leidinys “Religija ir Jos ^Social© Reikšme”. 
Knyga turi 250 puslapių, daug paveikslų 
ta ant geros popieros ir gražiai apdaryta 
yra

ir braižinių, atspausdin- 
audeklo viršeliais.

savaitę už $1.25. Miestai 
labai mažai rūpinasi bedar
bių pašelpa.’ Tad darbinin
kų badas ir skurdas be galo 
didelis.

212 Florien
Pa.
Box 655,

GARDNER, MASS
A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva, 
80 Lcnnan St.

Iždininkas B. Bartulis,
’ OCrawford 

Finansų raštinhtkas, A. Siekis,
P. O. Box 

Protokolu raštininkas, S. Rasimavlčhis,
. LIO Mechanic

Communist vote wipes out so- 
K’ I me of the ignorance the bos- 1 _ - ...

1009
P. o.

102 E. 4th St., West

514 Autumn

Scribner Ave., 
Box 113 Royal- 

Vine 

So. 
Box

’ Platintojai prašomi iš anksto pranešt po kiek 
jiems minėtų knygučių prisiūst platinimui. Užsa
kymus adresuct

6V. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

3. ir kitos.

Min-
Street

N. S.
) St.,

. Rodgers,
, Pittsbugh,

Stašinskas, 
Pa.

Už toną mokėjo pirmiau 
po 36 centus. O dabar jau 
kompanija išsigudravojo. Įve
dė darbą nuo kariukų,
už du ir pusę tonų dabar dar
bininkas jau gauna tik po 50 

už 3 ir pusę tonų mo- 
65c. Pagelbininkai gaur

i • lo, N. Y.
< 26—J. Sens,

I villc, Pa.

Preikšą, P. O. Box 201, Minden, 
Va.
Mansis. P. O. Box 65, Slovan, Pa.
Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth. 
Y.
Sodeikis. 1324 Powersdale Ave.,

.... and write—a' idrifne
Workers’ children who talk i auje by death, 

this way, even when they are 
<epeating what their teachers 
say, show that they are very

i togetherpeKs crippled, sold down the 
overthrowing river away from their families.

a result' The Civil War was sup-! nominating candidates for Pre- 
never P°sed to have given the Neg- sident and 

; roes equal rights with white

ų°’ j te. That was forbidden. Some Ford.
I states had laws making it a 

’• crime to teach Negroes to read 
punish-

Komunistų Partijos rinkimų 
vajus eina visu smarkumu,] 

eers can do if they want to. tačiaus, ne visiems darbiniu-.

There was once a1 New JĘn- te workers, 
gland sea captain named 
Hawkes. He was a very re- workers 
ligious man. On his ship pray- the South are’ųę longers sla-|

St., Carnegie,

Avo. Shenan-
Monroo St., į 

Abcrdcn Ave. i

7—J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave.,
2310 Sarah St.,

538—3rd Ave.
8—W.

9—I.

wood. Pa.
Stačinskas.

Pittsburgh. Pn.
Yasadaviče,

Kensington'. Pa.
Heights, IB.

gahela, Pa.
•John Kinder:

Pa.

■S

3

I
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PIONEER CORNER Arid drink all the milk. , ,'ti
By Anataąia D. Age 

Alliance, Ohio.

m .............. *........ ■

by eonttibutionš from work^i Vokietijos Bedarbiai
Dauginasi

BERLYNAS. — Vokieti
jos bedarbių skaičius kyla. 
Pereitais metais buvo skai
toma tik apie 4,000,000 be
darbių. Šiais metais jau 
skaitoma 6,000,000 bedar
bių. Gi pašelpa labai maža 
bedarbiams skiriama. Dau-

111 and farrhėrs kids all over this' 
' country.

Pioneer Pete.Equal rights for the Negro-,ve trade, It was not needed, 
es and Self Determination in There were plenty of Negro!

<4he Black Belt (4th plank in slaves born in the U. S.
the Communist Party Election 
Platform ).

“Well, my teacher says the Fathers and mothers and chil-
Negroes are in-fee-rier.”

“What does that mean?”
“I dunno—but from what' 

she said after that I guess it I 
means they are not as strong for WOrk.

A d th They could speak English She went right up and inter- tų būti žinomi ir aiškūs. To- 
. n ± but they couldn’t read or wri- viewed Comrades Foster and

or as smart or anything as 
white people are.

jpre lazy and shiftless 
They never save that’s 
they’re, so poor and 
and—” .

ignorant and narrow minded slaves forever 
and what is even worse—that.'w^^e masters- 
they are thinking just as the! esca,Pe they ,were chased by 
bosses who exploit and star-,---------
ve their fathers and mothers: 8’uar(^s- 
want them to think. If theyjcaught they
look down on Negro workers i branded, maimed, arms and
ii; •»! i • • . .i I lonra prinnUd cinlrl dmvn LHthey will not join f
with them in 
bosses’ rule and 
they themselves 
really be free.

DETROIT, MICH.
.4 Didžiojo Lietuvos 1 Kunigaikščio 

! Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rast. Onh. Gyviutė, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtų rast. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.

She not only went to the Com- kams yra gerai žinoma vajaus gelis darbininkų gyvena per

Now 
cago. 
and Ford are touring the coun
try. They’ll be in your city. 
Why not do what she did and 
send 
why 
'local 
fices.
Esther did it. '

On May 28th, the National 
Nominating Convention of the 
Communist Party was held in 
Chicago at the Coliseum. It 
was held for the purpose of

del rinkimų vajaus komitetas 
tam tikslui rengia prakalbąs, 
šį ketvergą, kur kalbės vieti
niai kandidatai į miesto vąld- 
vietes, taip pat ir lietuviškai 
kalbės drg. žaldokas. šios 
prakalbos yra itin svarbios,

C b X 1 y Kz vž JL l vž U • į

Did you ever stop to think' citizens in this country. Ever the Coliseum and they

to be in this country and how! senator or even jury man so-. Comrades Foster , , , _ I « C 9 TL nrov'zi n rywi i r> a |-arlthey happened to be as down-!
trodden and Jim Crowed andj^ont even let Negroes go to 
discriminated against? same schools or ride in
long story that goes 

z huridereds of years.

it to the Corner. And tod.el rep"WikW ir ,de- 
not interview your own 
candidates for local of- * . , „

Here’s how Comrade kams sl01° gana fadikahska 
programą su tikslu apgauti 
darbininkus. Mums, kaipo 

i darbininkams, turėtų būti ži
noma jų demagogija, kad pas
kui mes juos pasekmingai ga 
lėtume numaskuoti.

Šiose prakalbose 
daug naujų dalykų, 
kykite visi.

Vieta—995 N. 5th 
kas—ketverge, rugpjūčio 
d., 8 vai. vakare.

Kviečia Vajaus Komitetas

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ?]• * • ) I :

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IB 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

. MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25t.h St., Moline, III.

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—101h 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., Ė. Moline, III.

Iždo globojas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, III.

Maršąlka J. Kairis, 2435—33rd St, 
Molinė. III

me place in the South? They were nominated. į
» While thė meeting was' 

It’s a Uhe same schools or ride in going on, I walked over to 
back the same trolley cars or live the platform and interviewed 

............................. 'the candidates for the Pioneer 
Corner. I asked comrades! 
Foster and Ford: “What will 
you and the Communist Party 
do for the working class chil- miau jose dirbo 1,500 mainie- 
dren during the election cam- riu. 
paign ?”

Comrade Foster said: “The 
Communist Party and its can
didates will demand that the 
bosses and their government! 
give immediate help to the; c. 
children of the unemployed ka 
workers, that these children na 

f their 136 g^ven £ree &0°d food and 3c. 
look!proper cl°thing, also free, 

school supplies and carfare as' 
well as medical attention and 

' dental care. The next we will 
i fight against is the child labor, I 
for high wages for the workers- 
so their children will not have

er/ were read 3 times a day. 
Every hand on board was for
ced to attend. This captain 
Hawkes was engaged 

business that was very 
mon in his day. It paid 

i well too. His ship was 
ked with rum. With white 
'spread it ęrossed the Atlantic 

Ocean until it came to the 
west of Africa.

Captain Hawkes and some 
of his mėn went ashore car
rying barrels of rum. They 
were met by African chiefs-1— 
splendid in gaudy feathers. Negroes 
Somehow they managed to uri- much protest, they x ,
derstand each other. The bar- Ku Klux KJan raids and iyn_ to go J;o^work while they are nas buvo uždarę, 
rels of rum and a few pieces chings and legal lynchings į ^rig. 
of gold were handed over to | like the Scottsboro case. So 
the chiefs. . 
day a long line of Negroes 'reb'el and demand equal 
marched . towards the ship., rights with white men. 
Chained together by forked 
branches fastened around their which is the only reai leader 
necks. Once aboard the ship [ of working class Negro, 
they were marched down into and white says:

,.the hold—as many of them,

• ves — legally. Actually they 
are still bound to the land 
and their white landlords by 
debts and mortgages. In the 
cities they are crowded into 
filthy Jim Crow sections, gi
ven the worst jobs and the 
lowest wages and the white 
workers almost as badly ex
ploited and robbed 
rights and taught to 
down on them and despise 
them.

Whenever the white bosses: 
and landlords fear that the 

are showing too 
organize

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1932 M. 
Pirmininkas F

i Corliss 
Vice pirm. K

■ Kensington, i a.
! Sekretorius J. Gasiunas, 626 Woodwarad Ave. 

McKees Rocks. Pn
• Iždininkai .1. Yesndavičius. 638 3rd Ave., 

New Ken^nglor.. Pa.
į Iždo ki'lohėja;'-'-- 
! G. Urbonas. 434 Library St.,
■ J- TIvbo./as, 1925 Harcums 

ISgllSlie; Pittsburgh, Pa.
Alollnn J- Miliauskas, 626 Woodward ALSlian-j MdKees-Roeks, Pa.

; A. P. t. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ
' ‘ ANTRAŠAI

Sekretorius ir antrašas. 
Franckevidh. 3409 Carson St. Corliss 
Pitsburgh. Pa.

Sadulienė, 108 Cre»s

197 Ohio 

123
7709

Str.; lai-.
18 ' Kn.

1 2 P.
i Sta.,
I 3—P.

Pa.
4—St. Kuzmickas,

■ doah. Pa.
Į 5—M. GlaubiČius,
i McAdoo, Pa.
; 6—S. Tolksnis.

Cleveland, Ohio.
Brent. ;

S. S i
New

I 10—J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 
Į Heights. IB.
' 11—Anna Adomaitis,

12— !
Ambridge. Pa.

13— S. Orban, R. F.
Pa.

14— Geo. Urbonas, 434 Library St., Brad
dock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa, 
Pa.

16— J. Šileika, 142 Pine St., Nanticoke, Pa.
17— K. Levine, 242 Penn Avo. Extension,

Turtle Creek, Pa.
19— J. ~ '

W
20— L. 
22—P.

N. 
24—P.

“BALSO”. REDAKCIJA, M. LABORIUS,
Tilsit, Memėlstr 26, Germany

Kasimas yra labai 
ir blogas. Vietomis yra ak
menio po 24 colius storio. Tą 

i akmenį mainieriai turi nuimti 
-už dyką .

Kiek laiko atgal šias mai- 
Bet dabar 

■ The Communist Party .jau nuo liepos 29 dienos vėl
and its candidates will help' atidarė. Kuomet reikėjo pra

. _ — ~ j i Youngstown, Ohio. ikariuku istraukima po ; 25—J. pielinlnkaltis, 41 Eckert St., Bvffa- 
x 1 • "KT V į

223 E. Mahanoy Ave., Girard- ■
_____ r____  . I

• 27—Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill. I 
SUllkUS 29—Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Cen- .

i ter. Pa.
80—J. Leonaitis, 107 x-N. DUquoin St., Ben- j 

ton, Ill. !
I 32—L. Tilvik, 38 N. 7th St,, Easton, Pa. 1 
I 33—A. B. ShatkuB. 1256 
i Grand Rapids, Mich.
i 34—J. Andiejaitis, P. O.
I ton. III.
Į 35—K. Bagdonas, 114 N.
| kin, Pa.
, 36—Joe Pečeliūnas, 

Harrisburg. III.
3?—L. Aimanus, 

Shannon, Pa.
88—M.. Tamtilienė, 

Frankfort. IB.
I 39—Tony Zedolek, 
i linsville. Ill.

Skaitydami -šią knygą, rasite apie “dievo” motiną, krikščionių 
tikėjimą. Kas ta yra traicė, kalėdos, velykos, krikštas, išpažin
tis, komunija, “šventos” relikvijos, “šventieji” ir tt.

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

Kiekvienas darbininkas privalo perskaityti šią knygą. Jos kai
na $1.00, atsižvelgiant j bedarbę—parduodame tiktai po 75 cen- t
tus už knygą. ALDLD. kuopoms ir nariams platinimui tik po 

centų. O kas.stos šiemet i ALDLD., tas gaus šią puikią kny- 
VELTUI. Visus užsakymus siųskite šiuom antrašu:

At the end of the]they whi be too frightened to the Young Pioneers of Ameri-Jdėti darbas, tai 250 mainierių ■ 40-Anna Kirtiklis, i388 And™, st., Akron. 
* ! I ;.ca organize the working class. neturėjo ko valgyti. Jie buvo' - ~ - ---- - - - •” - ••

children. At every election! gyvi tik vandeniu. 1__ __
meeting Pioneers should have 
a speaker. The Pioneers should 
start to build children’s clubs. 
Take into these clubs as many 
workers children as possible 
and gradually draw these 
children into the Young Pio-! met darbininkai, gavę maisto, 
neers. The Pioneers should ■ 
also get busy and organize 
children’s parades and demon
strations with music and ban
ners. In all this work the Com
munist Party will help the Pio
neers in every possible way.” 

Comrade Ford seemed to

the hold—as many ot them, -Equal rights for the Neg- 
▼men, women and children as roes and Self Determination 

# the damp dark room would !for the Black Beit/»
j Only by fighting together 

Chains were clamped a-. wųj į.ke workers in this coun
round their ankles. The trap įry overthrow the bosses who 
door over their heads and' enslave Negroe workers and 
they were left frightened and exploit white workers. Every 
hungry for days and days.

Over their heads on the deck,
Capt. Hawkes read the Bible'"" t"ry to' keep" us’ down' with.! 
and prayed. |

When they reached the U.!
S. they were; sold to the slave 
dealers. Herded like animals 
to the auction block they were 
sold to the highest 1_____
Once more they marched away 

cotton and tobacco and su
gar cane fields where under 
the whips of white overseers 
they toiled from .dawn until 
dark. They couldn’t speak 
the white man’s language.1 
They didn’t even know where! 
they had been brought.

“Fairhope, Alabama—May 
8, 1860. Wanted, Sam. Field 
hand. Belonging to Jim Lee. 
leaped April 28th. Can be 
rRognized by 3 arrows brand
ed into left shoulder. Re
ward.”

Many notices like this one 
filled Southern newspapers in 
the years before the Civil War.

About 200 years had pass
ed since days of Captain Haw
kes. There was no more sla-

41—J. GuziavičienS, P. O. Box
L.” . j TU.Tad ne-I 42—Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner,

valgę nei dirbti negalėjo. Tuo< 43—M.' Lingevlčienč, 424 Fordney Avė., 
. _ . I Saginaw, Mich.met ta diena mainos negalėjo 44—Ona Noreik. 709 Maple st., zeigier, in.

, I 45—M. SavukaitienS, P. O. Box 262, Cuddy,pradėti darba. Paskiaus kom-l r_.
! c v , 46—J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford,panijos bosas pasaukė tamti-.
kras įstaigas ir neužilgo atga
beno maisto porą trokų. Tuo-

j One million votes will wipe 
out a lot of narrow minded
ness arid show the- bosses that 

i workers don’t believe them 
^.75^1 and that their kids don’t be- 

1 er‘ lieve the teachers th'ey pay to 
teach them lieSj We are all 
alike workers Negro and whi
te and we’ll all work together 
to get rid of our masters.

Vote Communist!

When times were good, 
The children would 
Ask for good, 
Clean and fat milk. 
The bosses would, 
As they always could, 
Strain the milk through silk. 
So all the children got was skimmed 

milk.
Now when times are bad, 
And there is no milk to be had, 
The children go around looking 
Whilę thę bosses’ ęhildrėą sing, 
Wear dresses of silk

sad

jau galėjo dirbti.
Padalino miltų, tai darbi

ninkų, vaikų ir moterų prisi
rinko galybės. Vaikai alka
ni, griebia ir valgo nepaisant, 
|<as jiems papuola. Bet, žino
ma, kompanija už tą maistą 

... atsiims pinigus ir dar padarys ’ 58—j°n’n1j agree with everything Comra-'^^^^^ b
de Foster said and he added: 
“I will be very glad to write 
for the New Pioneer and du
ring the election campaign I 
shall contribute at least a 
couple of articles.”

I thanked comrades Foster 
Ford for the interview 
ran back to the gallery 
I got there just in time

MAMMOTH, WEST VA.— 
čia irgi yra viena maina, ku
rioje dirba 400 darbininkų. 
Mainieriai gauna po 30c. už 
toną ir 2 ir pusę centų už co
lį akmens. Bet darbininkas 
negali daugiau padaryti, kaip 
po $2.10 į dieną. Na, o dar sa- 

, vo išlaidas reikia išimti .iš to 
, i ! uždarbio.By the way, there’s plenty | 

to learn from the message of 
Comrade Foster and the Cor
ner will be tickled pink to 
be able to print reports not 
only of interviews but of any 
point in the message that is 
put into practice. I

Come on, comrades, I’m ti
red of writirig -this 
week after we,ek. ,
do it much bętter than I can ti. 
if you’d only get busy. Let’s I daug darbininkų jau balsuos 
get busy. Let’s, have a cprpęr ūž 

;real soon made hp’ aftri^ether

Darbininkai šioje apielinkė- 
je labai suskurdę, čia buvo 
atsibaladbję socialistai ir ban
dė laikyti prakalbas. B^t dar
bininkai jau gerai žino veid
mainius. Tad jie įtakos ma
žai gauną. Darbininkai dau
giau pritaria komunistams.

Corner (Komunistai gina j darbininkų 
You ęould j reikalus xir ragina juos kovo- 

, Kiek galima nugirsti, tai

komunistų ,karidi4atus.
Judži'nią Žvalgas.

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 Scotten Avo., De

troit. Mich.
48— J. Sabaliauskas, 416 Coal 

ersville. Pa.
49— A. Matulevičius, 279 So.

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 420 Presely

Pittsburgh. Pa.
51— P. Maslaveckas, 69 S.

Wilkes-Barre, Pa.
I

Chicago. »n. '
53— J. Gudišausl --------

Pa.
54— Geo

i st. 

5th 
’ St., 
Empire

52—Antanina Mikuiyene, 2645 W. 43rd St.

Jlšauskas, 437 ' Elm St.', Tamaqua,

... __ Braknis,
Pontiac, Mich.

55— V. Bionskis, 970 
ington. Pa.

56— V. Glaubicus, 316 
Wilkes-Barre, Pa.

i 57—John Norkus, 351
1 ton, Pa.

Z T. Valanchausky, 
Brighton. Mass-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

222 Crystal Lake Dr., 

Alson Ave., Wash- 
Geqrgo Ave., N. End, 

Ferdinand St., Scran.

11 Bigelo'w St..

Laismuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer< 

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon i 1X6 
Keystone—Main 1417

Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 Faxon St.
Finansų ra St. J. Stripinis, 49 Savvtell Avė. 
Iždipinkas Tg. Petrauskas, 22 Merton St. 
LigoiilU riišt. A. Bahonab, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusevičla, 18 Intervale 

St. j S. Maėiuiaitis. 57 Arthur , St.; S. 
Petravičia, 702 N. Montello St.: Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave. • 
Visi Montello. Mass.
Draugija susirinkimus, laiko kiekvieno mė

nesio pirmą seredą, 7-tą'Vai. vakare, Lietuvių 
TautiBkam Name. x

PITTSBURGHO IR APIELINKES 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 854 Marguerite 
Ave.i V^ilnier<iin&< Pa-

Pirm, pagėlbt W. A. Kairys, 414
Broadway* Pjtcajrn. Pa-

Prot, sekr. A. K. ŠŪėkienS, 3121 ĖĮ-.
rėy Avė., Pittsbufg*h. Pa.

Ižd. J. Gatąypckas, 109 Cress St., 
\ Catnegiė1, Pą.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 

Way, S. S .Pittsburgh, Pa.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos, ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir MėŠlažarnės, taip pat 
Plaučių ir Plaučirjių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 

' Manė kainos yra nebrangios ir galima del išsi
mokė jimo patenkinančiai susi rokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

D R. ZI N S 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. ML iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai
Nedelioni—9 A. M.' iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai



Puslapis šeštas TreČiad., Rugpjūčio 17, 1932

VIETINES ŽINIOS
_______________________________________________________________________________________/

Puikiai Pavyko Dienraščių Naudai Piknikas
sekmadienį, Cran- 

J., įvyko ALDLD II- 
pik- 

Laisvės”, “Dai- 
ir

Pereitą 
forde, N. 
ro Apskričio ruošiamas 
nikas naudai 
ly Workerio” • ir “Vilnies”. 
Tai buvo didžiausias piknikas, 
kokis kada New Jėrsės valsti
joj buvo mūsų organizacijų 
suruoštas. Be to, kad daug 
žmonių buvo iš .apielinkių 
N. J. miestelių (išskaitant 
Bayonnę), geras būrys jų at- 
Vyk6 ir iš Brooklyn©; kupi
nas busas, daug mašinų ir 
traukiniu kiti važiavo.

Turėta graži koncertinė 
programa: dainavo Aido, Ban
gos, Sietyno ir Pirmyn Chorai. 
Pirmiausiai visi bendrai įspū
dingai sudainavo “Internacio
nalą” ir dar vieną dainą, va
dovaujant VI. ždfcui, o paskui 
atskirai dainavo po kelias dar
bininkiškas daineles.

Sakė prakalbas vietinis d. 
.Mitchel ir. d. Mizara. Parinkta', 
ir aukų mūs dienraščiams. 
Nors baisi bedarbė, tačiaus 
darbininkai įvertino reikalą ir, 
sumetė virš $20.

Manau, kad plačiau apie 
pikniką parašys vietiniai 
draugai. Aš čia, kaipo brook
lynietis, noriu štai ką pasaky-; 
ti: rengiantis kur nors va
žiuoti, draugai iš anksto turė
tų užsiregistruoti vietą busui. 
Šiame atvėjuj buvo iš anksto 
garsinta, raginant užsiregis
truoti, tačiaus, mažai kas tą 
padarė. Todėl priėjus laikui 
važiuoti, suėjo daug žmonių, 
norinčių važiuoti, bet jau vie-t 
tos nebuvo, 
likti, 
busus 
būtų 
truoti.

Kaip ir Kur Hillmanas Virš 400 planavo Alkani-' 
Parduoda Kriaučius De"’',s,racii,

NEW YORK.—Hillmano va
dovaujama valdyba Amalga- 
meitų unijos dabartinį “stapi- 
čių” paskelbė būk tai, 
pagerint siuvėjam

NEW YORK.—Pirmadienio 
vakare daugiau Kaip 400 be-j 
darbių ir dirbančiųjų susirin- 

kad ko į Manhattan Lyceum, kai-
sąlygas. po delegatai nuo įvairių orga- 

Bet štai kaip Hillmanas “geri- nizacijų, beduonių linijų ir tt.
Išdirbo planus visamiestiniam 
bedarbių maršavimui į City j 
Hali su reikalavimais regulia-| 
rėš piniginės pašąlpos kas sa
vaitė iš miesto iždo. Didelė 
demonstracija ir maršavimas 
įvyks rugsėjo 10 d. Smulkme
nos bus pranešta vėliaus. i

na”.
Wm. P. Goldman šapa buvo 

nukirtus algas. Hillmaniškiai 
vadai liepė darbininkams da
bar grįžti darban; sako, nu
kirtimas bus panaikintas, ir 
jūs gausite senąsias algas. 
Darbininkai sugrįžo, bet bo
sai nei kalbon nesileidžia apie n 1 . v
pirmesnių algų sugrąžinimą. IfR MillOllŪl Vcfgll 
Nes jie susitarę su vadais.

Phillip Coheno bruslotų ša-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA užeiga, biznis gerai 

įdirbtas. Delei informacijų kreip
kitės pas Fahl, 159 Stanhope Street, 
Brooklyn, N. Y.

(193-195)

Telefonas: Btagg 2-tltB

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETTKA 
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite/

SAVININKAI MARCIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

^BROOKLYN, N. Y.

LONDONAS. — Čia

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

>Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausiu Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdyrtio organų
FILURIN
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

ne-1
pa paskelbė, kad num.uš dar-i senai ^skelbta, kad visame 

anksto, bankam 3Q procentų; darbi-; ^al ^la aj?le
' •' ų .000,000 vergų. TT-r:"

Kiti turėjo pasi-| 
’ kupinus 

iš i 
užsiregist-! njn]{aj pareikalavo, kad unijos .... <

i valdyba paskelbtų streiką, daugiausia palaikoma tose j 
* • m nnliTC’n Immnn YTnlrlrA n x i 11 '

Galėjom du 
pasiųsti, jei 
pasistengta

dienraščio
Philadel-

Dabar artinas 
“Laisvės” piknikas 
phijoj rugsėjo 4 d. 
abejo, daugelis brooklyn’.ečių 
norės važiuoti taipjau. Todėl 
užsisakykit vietas iš ankslo, 
kad žinotum, kiek reikės imti 
busų.

Užsisakyti galite “Laisvės” 
raštinėj. ,

Bet valdyba ne tik streiko nes
kelbė, o dar patvarkė, kad 
Coheno darbus atliktų kita, 
Moskovitcho šapa.

Pirm “stapičiaus” 
Hillmano pritarimu 
23-mis nuošimčiais 
Ted Lewis siuvyklos 
kams. .

buvo su 
nukirsta 

uždarbiai 
darbinin-

Brooklynietis.

Efficiency Darby Agentūra-Plėšiky Lizdas
NEW YORK.—Albert Car-igus, kad nusipirkti darbą, 

teret, ex-kareivis, užmokėjo I
$25 Efficiency Darbų Suradi- licijos stotis ir į miestinį lais- 
mo Biurui; už tai jam buvo 
žadėta darbas su .$25 algos 
per savaitę. Jis buvo pasiųs
tas pas tūlą Kitsoną, 910 
West End Ave., bet tokio žmo
gaus ten 
Andrews
agentūrai irgi užmokėjo $25 
ir už tai gavo tik apgavikišką 
adresą be jokio darbo. ši 
agentūra panašiai apkirto J. ryba ruošia protesto demons- 
Kendallą ir šimtus kitų. Dau- traciją prieš laisnių biurą, 8 
gelis jų buvo pasiskolinę pini- Reade St., New Yorke.

Dabar, laike “stapičiaus”, 
hillmaniškė valdyba verčia 
kriaučius grįžti darban su 
naujais algų numušimais ir 
dar apdeda specialiais mokes
čiais, kad “padengt stapičiaus 
kaštus.”

Vergijai

šalyse, kurias valdo svetimų i 
imperialistų šalys.

REIKALAVIMAI i
REIKALINGA

Reikalingas džianitorius. Atsišau
kite pas N'obiletti, 1763 Cropsey 
Avenue, Brooklyn, N. Y.

(194-196)

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

“BALSAS

visai nebuvo. R. 
tai pačiai darbų

nių biurą su skundais prieš tą 
vagių lizdą, kuris oficialiai va
dinasi Efficiency Unemploy
ment Bureau; bet policija ir 
valdininkai išvijo juos laukan. 
Matomai, plėšikų agentūra 
dalinasi grobiais su demokra
tais valdininkais ir mėlynsiū- 
liais.

Ketvirtadienį Bedarbių Ta-

Eilinių Narių Komitetas 
šaukia Amalgameitus tikrai 
streikuoti, o negrįžti darban 
su numuštomis algomis.

DR.. M.
215 E.

Tarp 2nd
NEW

Valandos nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8

Nedėliom nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray 

patinusias gyslas ičirškinimaie
Ir
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I ' NOTARY
į PUBLIC

Falšyvi “Prohibišinai” Išga
vo $600 iš Vaiginio

Aido Choro Dramos 
Grupės Vaidintojams

Protesto Masmitingas Prieš 
Vokietijos Fašizmą

“Suiro 
dalyvau- 
vakarą,

8 vai.

dar ne- 
Dramos

NEW YORK.—Komunistų 
Partijos kandidatas į J. Valsti
jų senatorius, W. W. Wein- 
stone kalbės masiniame mitin
ge penktadienį vakare, Cen
tral Opera House, 67th St. ir 
3rd Avė., protestui prieš Vo
kietijos fašizmą. Drg. Max 
Bedacht kalbės vokiškai. Ver
ta kiekvienam nuvažiuot ir iš
girsti, kaip Vokietijos socialis-

MASPETH. — Penktadienį 
bus Ridgewoodo teisman pas
tatyti du prigavikai, “blaivy
bės” inspektoriau ■ Jie gegu
žės 13 d. atėjo į J. Vaiginio' 
smuklę, 214 Perry Ave., Mas- 
pethe; paprašė alaus ir tuo- 
jaus parodė blekes, būk esą 
federaliai blaivybės agentai. ( 
Grūmodami Vaiginiui areštu,, 
jiedu išgavo iš 
žinią paduoda 
rugpj. 16 d.) 

žinia apie tą
pirkimą padarė nesmagumą 
visai Pruseikos-Butkaus sklo-l 
kai, kurią Vaiginis karštai re
mia.

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresaa 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, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams ..... $1.50 
šešiems tnėnesiams . . .80 
Pavienio num. kaina . .05

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS INC. 
(Bi EL A U SKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

56 Brooklyn, 
“Laisves”

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
ofise

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios 

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavdtoją

ir Medi-

į MŪSŲ. ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų ŠALių, |R IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM t. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINĘjR (į 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS , 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA^ VlET/\ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATA^NAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKT(. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

MXMMMMMMMMM)OtXMMMXXMMMMMMMMMMMM>OOOt)Ot>Ųt 2000^'
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Sovietų Kaukazo Šaltinių

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Oniaa ir chronikkaa vyrg ir 

moterq Jigaa kraujo ir adaa. 
Padarau iityriaa* kraujo ir tlapuna.

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

New York, N. Y. 
Valandas PriiMitnoi

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

SekMadtenlaii nuo 11 ryto Iki 1 pe pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

186

jo $600. (Tą‘ 
Daily News,

Vaiginio atsi-

Draugai, kurie dalyvaujate] 
vaidinime veikalėlio 
Tėvelio Nervai”, visi 
kite > praktikose šį 
“Laisvės” svetainėje, 
vakare.

Kiti draugai, kurie 
priklausote prie Aido
Grupės, ateikite ir priklausy
kite. Labai greitai mes turi
me pradėti ir kitą veikalėlį 
praktikuotis, todėl reikia dau-|tų partija padėjo įsigalėti fa- • V • 1 • Y • . . . « . ■ • •

R.
giau draugų ir draugių, kurie 
turi xpatraukimo dalyvauti 
darbinifrk^ teatro veikime.

Komisija.

šistams ir kaip revoliuciniai 
darbininkai kovoja prieš 
pavojų.

tą Drąsus Apiplėšimas

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa 

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo \ 
šaltinių ’

Borjom

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas f“ jr* 
Garankščiuotos krau- 

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai į/Sfljl
ir skausmingi kojų su- V/iy
tinimai, paeinanti nuo Vm J
gyslų įdegimo, yra gy-

domi be operacijų _ y f Ji.
DR

JONAS1 STOKES
Fotografas '

Siuonvi pranešu savo koštame-’ 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
612 Marion SU 
kam?. B r o id- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y* 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedeldienių

MEYER <*£0
208 West 54th St 

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

$1328333 Šery “Dingo”
NEW YORK.—Dar nežinia, 

kaip dingo $1,328,333 “ver
tės” ‘fiėrų Ligget & Myers To
bacco Kompanijos iš National

Darbo Federacija Nori 
Deportuoti Kairiuosius

NEW YORK. — Kairiosios

BROOKLYN. —Pirmadienį 
vakare, begrįžtant darbinin
kams iš darbo, du ginkluoti; 
vyrai mažame automobilyje iri 
trys nedideliam troke sustab-1 
dė, ant Rodney ir South 5th 
Sts., didelį troką, prikrautą 

Kailiai buvę i _ J _.

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

Kaina 40 centų už kvortinę bonką

Narzan
Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA

City Banko ar iš Central Ha-| Khiliasiuvių Unijos vadovybėj. brangių kailių. Kailiai Jntvę 
nover Banko, į kuriuos kom*-! streikan išėjo darbininkai 36- j verti $4,450. Kailių ( vežėjus

■ « — .... < » 1 I vxlArUlrni r, i. r, i r* v nr»xy/~» f-v* 1 z-11panija veždavo savo Šerus.

“Daily Worker” Krizyje
rū-

i šių šapų didnamyj po num. 
252 W* 30th St. Streikuoja 
darbininkai ir kelių kitų kai- 
liasiuvyklų, ant 29-tos gatvės, 
šapos nuolat masiniai pikie- 
tuojamos.

Amerikos Darbo Federaci
jos vadai su vietine valdžia 
daro planus, kaip čia atimti 
pilietines popieras ir depor- 
tuot iš Amerikos Ben Goldą 
ir kitus komunistinius siuvėjų 
vadus.

plėšikai susivarė į savo troku- 
tį, paliepdami jiems atsigulti 
ant dugno. Paskui su grobiu ■ 
nuvažiavo į Jackson Heights 
priemiestį; išmetė kailių vežė-1 
jus laukan palei kelią, ir to-« 
liaus sau nupleškėjo.

Kailiai su troku priklausė 
J. Meseritz Kompanijai, 47, 
Bogart St.

Plėšimas padarytas tuo lai
ku, kai gatvės buvo pilniau-' 
sios žmonių.

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

Kaina 15 centų už puskvortį.

Kliubai, Restoracijos, Saldainių Krautuves ir
1 Aptiekos Tuojau Reikalaukite Jo.

Graborius
UNDERTAKER

“jDaily Worker” gyvybė 
pi kiekvienam sąmoningam 
darbininkui, štai būdas, kaip 
Jūs galite smagiai laiką pra
leisti ir paremti šį revoliucinį 
dienraštį.

Komunistų Partijos kuope
lės 3 ir 10 rengia įvairų va
karą “Laisvės” svetainėj ir
darže, šeštadienį 20 d. rug
pjūčio. Pradžia 8 vai. vaka
re. Įžanga veltui.

Programa bus įvairi ir visi 
atsilankiusieji turės progos jo
je dalyvauti. Bus prakalbų; 
dainų, Šokių ir žaismių. Atei
kite ir atsiveskite sayo drau
gus ir7 drauges. ' ' ’ ’ ' '

Komisiją

Areštuoja už Nuogą 
Maudymąsi f

Peršovė Moterį

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

DUODAME GERĄ NUOŠIMTĮ
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais. 

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

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 
< • I ' • * i t

BROOKLYN, N. Y. 1

CreekCANARSIE.—Fresh
Beachiuje areštavo dešimts vi
siškai nhogį besimaudančių 
asmenų. kiekvienas laiko
mas po $300 paranka iki teis
mui.................. ................

BROOKLYN.—Samuel Con
stantino pavojinga? peršovė 
savo moterį, bėeinančią Van 
Buren gatve su sūnum, 8 me
tų amžiaus, šovikas pats pa
sidavė policijai, pasiaiškinda- 
n?as,; kad jo pati norėjo pa
bėgt, pasiimant ir sūnų.

427 Lorimer St.,

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

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

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

į •!

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

, t . BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLAT 
“LAISVĘ.”
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DEKAVOJU PACIENTAIS
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.

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

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare 
Į •• i f ; ! jį f y ‘ J .■ į ,

Telefonas, Midwood 8-6261
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