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UTENA.—Smetonos poli
cija skelbia, kad Utenoj
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areštuota keletas žmonių 
Bet visi lietuviai.

Midland, Mich.—Čia susi
mušė du automobiliai ir žu
vo septyni žmonės, visi vie
nos šeimynos.

III. ;— Jinai išėmė varantus prięš 
Dešimts tūkstančių mainie- 103 eilinius mainiėrius, ku- 

įvairių rie vadovauja šiai kovai. 
1 •_ -.’▼▼tlx/# • v v? »

, KĖDAINIAI.—Jaunuoliai 
ir jaunuolės meta mokyklą 
ir eina darbo jieškoti, idant 
išsigelbėjus nuo bado. Tas 
didina bedarbių armiją.

Saragossa, Ispanija. — 
Rugpjūčio 19 d. šiame mies
te užmuštas majoras ir 
tas žmogui. Sako, kad bu
vo “riaušės”.

kai, remkite Komunistų

NUMIRĖ JONAS PERKŪNAS 
Rugpjūčio 20 d., kai 6 vai. 

ryto, Welfare Island ligoninėj, 
New Yorke, numirė Jonas 
Perkūnas. Pašarvotas pas 
graborių Bieliauską. Laidotu
vėmis rūpinasi Amalgameitų 
lokalas 54-tas. Plačiau bus 
sekamuose “L.” numeriuose.

Sąjungoj, pasak to “doku
mento”, būsią palikta tik 20 
bažnyčių bei koplyčių! Po
piežius tatai vadina “velniš
ku planu”.

Peiping, Chinija.—Čia Ja
ponijos kariuomenė nuola
tos laiko manevrus ir prak-; 
tikas. Spėjama,’kad ren
giasi užėmimui miesto.

KOMUNISTŲ KANDIDATAS VADOVAVO
BEDARBIU MAINIERIŲ MARŠAV1MUI

' ,, X .'į,. A. ■■ I t

'UNIONTOWN, Pa. -t| pat buvo komitete, kuris būr

i

Atmncsi ^npi^ldATtinlrV^. išėjo prieš kongies^ ii Aimusa OOCiaiaemOKia:idabar bjauriai niekina visą
ty Užpuolimus ant > prieškarinį judėjimą.

žinias apie Lietuvos kariuo-
‘ H '

parodo esanfj susekta lenkų šnipų 
masių organizacija. Šnipai rink?

bo,417 jnenę ir apie šaulius. Su-

a

vietų aliejų. Iki šiol Japo-i

ĮVAIRIOS žinutes
Albany.—Baigė mosklą ir 

išlaikė kvotimus 759 advo
katai. Viso buvo 1,757 stu
dentai.

Berlyn.—Berlyno Univer
sitete daromi bandymai su 
naujais elektros spinduliais 
gydyti vėžį. Paleidžiama 
5,000,000 voltų elektros jė
ga. Tai tokia galinga jėga, 
kad per vieną dešimttūks
tantinę dalį sekundos užmu-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visą šalių, 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!
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Belgradas. — Laikraščiai 
plačiai rašo, kad čia moks
lininkams pavyko išrasti, 
jog vėžio liga galima išgy
dyti pagelba bičių nuodų. 
Atrasta, kad kuomet bitė 
įgilia į tą vietą, kur vėžio 
patinimas, tai tas patinimas < 
atslūgsta.

DARBU SDMA2ĖJ0. ALGOS NUKAPOTOS
VALDŽIA DARO NAUJUS ŽYGIUS PRIEŠ i Jrmviio nnl Vio*»Jnr»

VILNĮ;’ GINKIME IR GELBĖKIME KO
VINGA DARBININKŲ DIENRAŠTĮ

Buenos Aires, Argentina. 
—Čia prasidėjo pogrominis 
judėjimas prieš žydus. Kas 
vakaras kur nors mieste! 
chuliganai užpuola ir sumu
ša žydus.

Valstijos Prokuroras Perduoda Bylų “Grand Džiurei;” Šau
kiami Taip pat “Vilnies” Direktoriai; Savo Provokatoriškų 
Melu Renegatai Pruseika ir Butkus Patarnavo Reakcijai 
Prieš Visą Mūsų Judėjimą

TOKYO.—Japonijos val
džia daro sutartį su Man- 

i džurijos valdžia. Pagal tai 
"sutartį, Japonija pasiima 
atsakomybę ginti Mandžuri-1 
ją nuo “išlaukinių priešų”, Į 

i o vidurinės tvarkos palaiky-1 
mas 1 " ’•

HOOVERIO VALDŽIOS RAPORTAS PRIPAŽĮSTA, KAD TIK 
PER LIEPOS MĖNESĮ BEDARBE PAAUGO 3 NUOŠIMČIAIS, 
0 DIRBANTIEM DARBININKAM ALGOS NUKAPOTOS 6*

“Vilnies” gyvybei pavo
jus; priešai pasiryžę ją už
smaugti ir atimti iš darbi
ninkų kovos įrankį; ginkime 
mūsų dienraštį. Brooklyne 

; masinis “Vilnies” gynimo 
susirinkimas ateinantį ket
virtadienį.

Paskutiniai pranešimai iš 
: Reakcinė 

valdžia Yr-lietuviška buržu-
daro žygius, kad įvežti So- C^cagos sako.

* ° 7 .V* ^T^l.rlryio
vietų aliejų. Iki šiol Japo-i vr.-------  * inija pirkdavo aliejų Ameri- |azUa. yra griežtai pasiryžę | 
koj bei Anglijoj. Japonijos!
atstovas Matsukata išvyko/ .;*.1 •
į Sovietų miestą Baku tuo( 
reikalu.

Berlyn.—Čia spauda skel
bia, kad sunkiai susirgo 
draugė Clara Cetkin, ^.ko
munistinė, išrinkta į reichs
tagą ir seniausia reichsta
go narė. Jinai randasi 
Maskvoje ir abejojama, ar 
galės dalyvauti reichstago 
atidaryme.

Rėvai. — Valdžios pasiū
lytas referendumas įsteigti 
Estonijoj prezidento įstaigų 
ir sumažinti seimo narių 
skaičių nuo 100 iki 80 tapo 
atmestas.

Į sunaikinti mūsų dienraštį;
Negalėdami pri

kibti prie suareštuotų drau
gų Andrulio, Millerio ir 
Krakaičio ir visos “Vilnies” 
įstaigos krminaliai, perkelia 
dalyką į “grand jury”. Už- 
simojimas yra bjaurus. Tik
slas tame, kad sugubyti 
dienraštį finansiniai ir su-1 
kimšti mūsų vadovaujamus 
draugus ilgiems metams ka
lėjimam

Neužtenka suareštuotų: 
trijų draugų. Pranešimas 
sako, kad į “grand jury” 
Šaukiami yra taip pat “Vil
nies” direktoriai. Vadinasi, 
teroras plečiamas. Mūsų 
įstaigai išlaidos didinamos.

Toliaus draugai rašo, kad 
suareštuoti draugai dau
giausia klausinėjami apie 
tai, kur “Vilnis” gauna pini
gų, kaip ji gali pasilaikyti 
tokiam baisiam krizyje, ko
kie jos yra įplaukų šaltiniai 
ir tt. Vadinasi, čia veikia 
renegatų donosčikų bjaurus 
provokacinis melas, paskelb
tas purvinoj “Naujoj Ga- 

Idynėj”, būk d. Mizara par
vežęs pinigų -nuo d. Anga- 
riečio. Ot kaip juodašimtiš
kai Pruseika ir Butkus pa
sitarnauja valdžiai ir reak
cijai I-

Ginkime mūsų dienraštį 
“Vilnį”! Neduokite valdžiai 
ir lietuviškai fašistinei bur
žuazijai sunaikinti mūsų 
klasinio organo!

Brooklyne yra rengiamas 
masinis protesto prieš val
džią ir “Vilnies” gelbėjimo 
susirinkimas, kuris įvyks 
ateinantį ketvirtadienį, rug
pjūčio 25 d., Grand Assemb
ly, kampas Grand St. ir 
Havemeyer St.

Brooklyno lietuviai! Daly
vaukite šiame susirinkime! 
Pakelkite balsą prieš reakci
jos/užsimojimą ant dienraš
čio “Vilnies”!

Pereitą trečiadienį du tūks
tančiai alkanų bedarbių 
mainierių ir jų šeimynii 
maršavo į Fayette pavieto 
buveinę, kad reikalauti pa
šalpos. Maršavimo vadu 
buvo Komunistų Partijos 
kandidatas į Jungtinių Val
stijų vice-prežidentus, drau
gas James Fordas. Jis taip

Popiežius Susirūpinęs 
Savo Biznio Mažėjimu

DUNOJAUS MAINIERIAI LAIMĖJO VIE 
N£ MŪŠĮ IR RENGIASI PRIE KITO

rių atmaršavo iš ; 
miestelių ir uždarė keturias 
Peabody Goal kompanijos 
kasyklas. Mainieriai, kurie 
buvo nuėję į darbą, prisidė
jo prie kovos. O skebai ir 
kasyklų sargai tapo išvaiky
ti.

Tai labai didelis ir svar
bus mūšis laimėtas kovoje 
prieš algų kapojimą. Pea
body kompanija dabar siun- 

ir keršija mainieriams.

Valdžia juos dabar medžios 
ir kimš į kalėjimą.

Laimėję mūšį ties Taylor
ville ir įdrąsinti tuo pasi
sekimu, mainieriai dabar 
ruošiasi prie maršavimo į 
Franklin ir Williamson pa
vietus.

Masinė kova atneš 
nieriams laimėjimą 
algų kapojimą!

Subliūško Buržuazinės Spaudos Apgaudi- 
Atėjimą Geres-

Įjos valdžia taip pat pripa-i 
| žįsta ir pasižada ginti visus 
i Japonijos interesus Man- 
žurijoje. Vadinasi, Man- 
džurija tampa Japonijos ko
lonija.

niy Laikų; prieš Darbininkus Stovi Di
desnis Alkis ir Vargas

Komunistų Demonstracija 
Berlyno Radio Parodoje

BERLYN.—Rugpjūčio 
d. čia atidaryta radio paro
da. Valdžios atstovas ati
darė ceremonijas. Bet jam 
kalbant, minioj • pasigirdo 
masinis šauksmas: “Raudo
nasis Frontas”. Tai Vokie
tijos komunistų kovos šūkis.

vo išrinktas atštovąuti tai
merius ir reikalauti pašal
pom

Maršuotojai reikalavo val
džios, kad būtų mokama šei
mynoms po $10 pašalpos, o- 
pavieniams po $5 savaitėje, 
kad bedarbių mokyklos vai
kams būtų suteikta veltui 
maistas ir drapanos ir tt.

Nuteisė Draugus Rueggs 
Visam Amžiui Kalėjimo

SHANGHAI. — Kruvinoji 
Nankingo yaldžia čionai nu
teisė visam amžiui kalėti 
draugus Paul Rueggs ir 
Gertrude Rueggs. Buvo 
nuteisti mirtin, ale bausmė 
pakeista viso amžiaus ka
lėjimu. '

D r g. Paul Rueggs buvo 
Pacifiko Šalių Darbo Fede
racijos sekretorius. Tapo 
suareštuotas, taip pat ir jo

VATIKANO MIESTAS.- 
Popiežiaus organas “Osser- 
vatore Romano” pastaruoju 
laiku pradėjo leisti visokius 
bjaurius, melus apie Sovie
tų Sąjungą. O tų melų pa
mate glūdi popiežiaus biz
nio reikalai.

Dabar tas laikraštis skel
bia, būk jam pavykę sučiup
ti Sovietų valdžios išleistą 
“slaptą dokumentą”, kuris 
įsakąs valdžios organams “nai-Įšiol išbuvo kalėjime be tei- 
kinti” bažnyčias. Visoj Sovietų smo. Kruvina valdžia juos

kaltino buvime Komunistų 
Internacionalo “agentai^”.

Streikuoja 50,000 Audėjų
■ ■ ■

LONDON.—Vėl prasidėjo 
Anglijos audėjų streikas.' 
Lancashire apskrityje jau 
streikuoja 50,000 darbinin
kų. Streikas vis plečiasi.

Prezidentas Hooveris Blofino ir Apgaudinėjo Bedarbius ir 
Darbininkus; Politikierių ir jų Spaudos Tikslas Yra Tame, 
kad Nuraminti Bedarbius ir Sulaikyti Juos nuo Pasiryžu- 
sios Kovos prieš Alkį ir Vargą
Bedarbių vieniatinė viltis, 

tai organizacija ir kova; 
Komunistų Partija šiuose 
rinkimuose reikalauja be
darbiams pašalpos ir ap- 
draudos; remkite jos kam
paniją, kovokite po jos vė
liava. x

WASHINGTON.—Su ne
paprastu pasiryžimu buržu
azinė spauda pradėjo loti ir 
apgaudinėti mases, kad kri
zio čiukuras jau praėjęs ir 
Į<ad gerovė jau grįžtanti. Gi 
prezidentas HopV&cįs savo 
prakalboje nesenai demago
giškai melavo, būk didžioji 
nelaimė ./jau pasibaigus, o 
prasidedąs kilimas į viršų.

Bet štai tos pačios val
džios raportas pastato ap
gavikais ir melagiais tų lai
kraščių redaktorius ir pa
tį prezidentą Hooverį. Štai 
ką parodo valdžios Darbo 
Statistikų Biuro paduoti da
viniai už liepos mėnesį: Per 
liepos mėnesį, imant visą ša- kapojimą. Todel^ darbinin- 
lį abelnai, darbai sumažėjo 
ir bedarbių armija padidėjo Partiją ir jos kandidatus! 

.<....... ..—.... ......—

3 nuošimčiais. Gi per tą 
vieną mėnesį dirbantiems 
darbininkams algos tapo 
nukapotos daugiau, kaip 6 
nuošimčiais!

Tai be galo svarbios skai
tlinės. Jos aiškiai 
bedarbės, krizio ir 
vargo didėjimą.

Biuras tyrinėjo 
dirbtuvių šešiolikos
nių, kuriose dirba bei dirbo 
4,100,425 darbininkai.

Taigi, darbjnihkanįsdr be
darbiams/ negalima " ilgiau 
tikėti kapitalistų apgavys
tėms apie gerėjimą laikų. 
Reikia organizuotis ir kovo
ti prieš alkį ir vargą.

PARYŽIUS. — Rašytojas 
Romain Rolland duoda ašt
rų atsakymą socialdemokra
tams, kurie per'savo spaudą 

draugė, 1930 metais ir iki paleido atakas ant šaukia- 
.....   mo Pasaulinio Prieškarinio 

Kongreso. Rolland pasmer
kia tuos užpuolikus ir pa
rodo, *kaip jie padeda im
perialistams rengtis prie 
naujo karo. !

Dar daugiau: Rolland nu
rodo, kad jis ir rašytojas 
Bąrbusse laikė konferenci
ją su Antrojo Internaciona
lo sekretorium Adleriu ben
dro fronto reikalu. Taip

Sovietų Orlaivis Lėks j 
Berlyną, Vokietijon

MASK,VA.—Naujai pabū
davo tas Sovietų orlaivis 
Ant-14 rengiasi lėkti į Ber
lyną. Orlaivis varomas 
penkiais motorais ir gali 
nešti 42 pasažieriu. Jis bus 
varto jamas susisiekimui 
tarpe Maskvos ir Vladivos
toko.

KAUNAS.—Fašistai bau
džia kunigus už nepatinka
mus pamokslus. Kunigas 
Daukša nubaustas pasimo- 
kėti 1,500 litų, arba būti 3 
mėnesius po areštu. Gi ku
nigų Lomano ir Rimšos by
los atidėtos. Smetonos pro
kuroras sakė, kad tokie 
“priešvalstybiniai” kunigų 
pamokslai “priperi” bolševi
kų! Na, o tie patys kunigai 
padėjo Smetonos gaujoms 
užviešpatauti Lietuvoje, pa
dėjo ir padeda Smetonai žu
dyti Lietuvos darbininkus 
ir valstiečius.

Kauno spauda praneša 
(rugpj. 8 d.) iš Šiaulių:

“Šiandien Nurokų’ banke 
žmonių pilna salė ir minia 
dar stovi gatvėje. Visi rei
kalauja savo indėlių, kurių

Amerikos Komunistų Par- bankas nebemoka. Paties 
tija savo rinkimų platfor- Nuroko namie nėra 
moję reikalauja, kad bedar- -------------
biams būtų teikiama pašai-1 
pa ir kad bedarbiams būtų 
įvesta apdrauda. Mūsų plat
forma taip pat šaukia dar
bininkus-kovon prieš algų

[Fašistu Šlykštus Užsipuo
limas ant Cetkinos

KAUNAS. — Smetonos 
valdžia terorizuoja suareš
tuotus darbininkus, kurie 
buvo suimti rugpj. 1 d. Kau
no karo komendantas tris 
darbininkus ištrėmė iš Kau
no šešiems mėnesiams, kiti 
visi atiduoti teismui. Iš
tremti šie: Dasulis į Telšių 
apskritį, Šimonis į Raseinių 
apskritį, ir Novomeiškyte į 
Seinų apskr.

•V

BERLYN. r- HitleriniaiJ 
fašistai griebiasi šlykščiau- 
šių priemonių kovoje prieš 
komunistus. Jų spauda pa
ėmė draugės Clara Cetkin 
paveikslą, veidą pertaisė ir 
padarė ją panašią į žydę ir 
suriko: “Žiūrėkite, šita žyd- 
palaikė nori atidaryt reichs
tagą”. Visoj istorijoj dar 
negirdėta šlykštybė! Mums, 
žinoma, nesvarbu žmogaus 
tautybė, kaipo tokia. Bet 

paUpaaiški, kad Antrasai: faktas yra, kad draugė Cet
in ternacionalas iš sykio mū- Į kin yra duktė tūlo Saksoni- 
nė dalyvauti kongrese ir jį jos mokytojo, tikra vokietė 
užgriebti, bet kuoiųet pama- ir savo gyslose neturi nė 
te, kad tas žygis nepavyks, lašelio žydų tautos kraujo.

---------------------„----------------------

Išmetė iš Komunistų Partijos 
Lietuvį už Baltąjį Šovi
nizmą Lindene

LINDEN, N. J.—-čia ta-, 
po išmestas iš Komunistų 
Partijos Andrius Matlaga. 
Buvo. sušauktas partijos 
vieneto susirinkimas ir vien
balsiai jis pripažintas kal
tu. Jis buvo kaltinamas 
baltajame šovinizme.

Komunistų Partija negali 
toleruoti savo eilėse nė vie
no, kuris parodo kokias nors 
manifestacijas baltojo šovi
nizmo.
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ir Scrantono

energingą I karo.Bet jis atrado

me

spaudą.

šešių

yra gamyboje plieno, žibalo

len gyve- daromi planai pravedimui J imti renegatai, bjauriausi
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ele- vienam sodžių

sr

pagailėjęs’ rašytojas, 
nėra komunistas, bet 
pažangus žmogus.

■ r

In- 
rašo 

kuris 
taip

gelžkelis tarpe Erivan 
Žlenova—85s kilometrai il
gio. Sovietinė Armėnija vis 
daugiau pasidengia gelžke- 
liais ir kanalais.'

Vengrijoj budeliai pakorė 
komuiiistą kovotoją Šaliai.

Pruseikiniai renegatai 
kartu su socialfašistais pa
skelbė, kad Vokietijoje Ko
munistų Partija jau “sus
muko”. Vienok vien perei •

žymę—“kūjį ir 
Todėl visi darbi-

Romain Rolland, francūzas 
rašytojas, pasmerkė sociąl- 
fašistus, kad jie visaip sa- Wilkesbariu ir Scrantono 

Apielinkei

visi žino, kas bus rug- 
28 dieną Valley View 

Tai bus vienas iš di- 
kurį ren-

Šių me\ų pirmame pusme
tyje Sovietų Sąjunga atsis
tojo gaminiais antra pasau-

s. Fa-

, Iš Čitos, Sibire, rašo am
erikietis ’■ F. Hunt; k^ kada 
ji^ vyko į Sibirą, tai'japo-

tarpo ir paskui rėkia: “žiū-; pūstų, bulvių, namie darytų 
’rėkite, jau mūs nėra parti-.kilbasų, raugytų agurkų ir ki- 
joje!” O tatai daro tam, kad tų gerų valgių. Tad visi ruoš- 
pakenkus komunistų veiki- kites į pikniką.
mui. 7 ’ '■ "' ‘ ‘ "
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PO PENKIŲ METŲ

tarėja. £ 
'MS!faši^ r. „ 
šisthi įMąnytų^anderts lasę 
k o nd u nisĮus” paskandintų. 
Skundikas Fvaldas, Laukis 
ir kiti Vilnies” užpuolikai 
yra fašigįstf! “Vienybė?' jų 
organdš/’1 Todėl jie pilnai 
susitaria!

Bet darbininkai kitaip į 
tai žiūri! Jie mato ir su
pranta, kad šitas užpuoli
mas yra daromas tikslu, kad 
sunaikinti kovingą darbinin
kų dienraštį, kuris ištikimai 
gina darbininkų klasės fei- 
kahis!’ Jie supranta, kad 
čia yra reakcijos pasimoji-

&

■&.Ą

Šiandien, rugpjūčio 22 d., sukanka lygiai penki metai 
nuo laiko, kada buvo nužudyti Sacco ir Vanzetti. Sacco 
ir Vanzetti mirė todėl, kad, kaip juodu sakė, “mes stovė
jome ųž biednuy ir prieš žmogaus žmogum išnaudojimą 
ir prispaudimą”. Sacco ir Vanzetti buvo nužudyti todėl, maą ne tik, pągaliaus ant 
kad jiė kovojo prieš kapitalistinę išnaudojimo sistemą, vienos “Vilnies”, bet viso

Šiandien, po penkių metų, matome, kad visam kapita- revoliucinio darbininkų ju- 
listiniam pasaulyj išnaudotojų teroras prieš išnaudoja- dėjimo!
muosiųs, prieš kovotojus už išnaudojamųjų reikalus, pa- { Todėl jie gina dienraštį 
kilo iki negirdėtai augštų skaičių. Pasak Mopro (Darbi- Į “Vilnį”, kaip ir visą Tevbliū-kilo iki negirdėtai augstų skaičių, rasak Mopro (Darty-i Vilny , kaip ir visą revoliū- 
ninkų’ Raudonosios . Pagelbos, kurios dalimi Amerikoje cinį I darbininkų judejimį 1

• -v—v 1 1 A • • \ T t > t • • . •yra Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas) duodamų arba jo įstaigas, 
statistikų, 1925 metais visam pasaulyj buvo nužudyta, 
nukankinta arba ilgiems metams pasiųsta i kalėjimus: 
120,055; 1929 metais: 367,749; 1931 metais <1,090,421!

Jungtinėse Valstijose 1930 metais areštų buvo padary
ta 5,000, o 1931 jau pasiekė iki 9,000. Pirmais šešiais 
1932 mėtų mėnesiais areštų padaryta 6,000. Nauja Sacco 
ir Vanzetti byla sutaisyta pietinėse valstijose—9 Scotts
boro jaunuoliai pasmerkti mirti. Šie pasmerkti ne todėl, 
kad buvo kovotojai, kai Sacco ir Vanzetti, bet todėl, kad 
turi jtiodą odą!

Eidamas mirti, Vanzetti pasakė: “Ko aš trokštu šitoj 
paskutinėj savo agonijos valandoj, tai būtent to, kad mū
sų nusmerkimay ir nužudymas būtų suprastas ir k$d jis 
būtų didelė lekcija!” Darbininkų klasė mokinasi šitą lek
ciją. Jau tik tas faktas, kad ji, darbininkų klasė nejt tris 
sykius sulaikė žudymą 9 Scottsboro vaikinų parodo, kad 
ji dalinai tai išmoko.

Darbininkų klasė dalinai išmoko suprasti ir tai, dead fašistų piktus pasimojimus!
’ • pasitikėjimai teismais negalimas, kadangi jie tarnauja

išnaudotojams, nes jie yra išnludotojų rankose. Dar
bininkų klasė vis daugiau, ir daugiau supranta, jog tik

B
V

masine kova bus galima laimėti savo pasibrėžimus.
Šiandien bus suruošta visa eilė darbininkų demonstra

cijų ifr masinių mitingų, kuriuose dalyvaus tūkstančiai 
darbininkų, kurie dar nepamiršo (ir nepamirš) tos šiur
pulingos valandos rugpjūčio 22 d., 1927 metais, kuomet 
buvo nužudyti tiedu kovotojai.

Kiekvienas darbininkas ir darbininkė privalo dalyvau
ti. Tie masiniai mitingai turi būt paversti kovai už lais-

:•£
<š<
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Kaipo pasėka to užpuoli
mo, “Vilnis” šiandien ran
dasi blogam padėjime. Areš
tai, užpuolimas ir bylos su
es daug pinigų, kurių darbi
ninkų dienraštis neturi. Štai 
kodėl kiekviena darbininkų 
o r g a n izacija, kiekvienas 
darbininkas, kiekvienas* dar
bo inteligentas privalo sto
ti kovon.

Ruoškit masinius mitin
gus. Pareikškit savo pro
testą prieš skundėjus, prieš 
puolikus, prieš reakciją! i 
Ginkit Chicagos darbininkų ■ 
dienraštį “Vilnį”! Atmuškit i

’ NICOLA SACCO BARTOLOMEO VANZETTI
šiandien sukanka lygiai penki metai, kai Amerikos valdančioji klasė juodp nužudė už tai, kad jiedu kovojo uz 

darbininkų klasės reikalus.^ Rugpjūčio 22-ros darbininkai niekuomet nepamirš.
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vę Scottsboro jaunuoliams; už laisvę Mooney ir Berk-iaPJei reijegatų darbus, pri-
* prieš deportavimą ir1 persekiojimus ateivių dar- valome žiūrėti pirmiausiai į

.^4/ \ . "~-;T ~
Jungtinių Valstijų Komunistų Partija savo rinkimų principų

i įdėjusi vienį iš centralinių obalsių: ne 1

man. z 
bininkų!

platformoje turi
'“Priešė kapitalistinį terorą; prieš visokios formos darbi
ninkų politinių teisių slopinimą!” Todėl šitos demonstra
cijos buri būti ir už stiprinimą Komunistų Partijos rin
kimų kampanijom,. nes tai reiškia kovą prieš žvėrišką 
terorą. ’APŽVALGA
U alsas” apie Pruseikos Lapą
. Tilžės “Balsas” rašo:

Pruseika ir kompanija Ame
rikoje išstoję prieš Komunistų 
Partiją ne tik atsidūrė už 
partijos ribų, bet vis labiau ri
tasi kontr-revoliuciniu keliu. 
Jų leidžiama “Naujoji Gady
nė” vis daugiau visokius pro
vokacinius gandus skleidžia. 
Pavyzdžiui, kada padidėjo 
kampanija prieš Sovietų Są
jungą, tuoj “Naujoji Gadynė7’ 
irgi prisidėjo prie tos kampa
nijos įr paleido provokacinius

Pruseikos ir Ko. vyriau
siu tikslu buvo pakenkimas 
mūsų spaudai, dienraščiam. 
To pasekmėm jau matosi: 
užpereitą savaitę buvo už
pulta “Vilnis” ir jieškota 
“Maskvos aukso”.

Fašistą šlamštas Susirūpino
Brooklyno fašistų lapas 

susirūpino suareštuotų “Vil
nies” darbininkų—Andrulio, 
Milerio ir Krakaičio—byla. 
Susirūpino, žinoiha, iš kitb

gancjuį, kad Mizara iš Mask- galo. Susirūpino, jcacį suįm
vos / parsivežė pinigų. Ką 
reiškia tie provokaciniai gan
dai? Ką “Naujoji Gadynė” 
tuom norėjo pasakyti? Nors 
PrUseika ir jo “Naujoji Ga
dynė’! gerai žinojo, kad d. Mi- 
žara Iš Maskvos jokių pinigui . . , ..
neparsivežė, bet jam tais gan- Darbininkų Apsigynimas, 
dais rūpėjo pakenkt Mizaros 
prakalboms apie Sovietų Są
jungą. Girdi, Mizara, tik ūži 
pinigUfiT'giria S. Sąjungą. Jau į 
praslinko, gana daug laiko nuo i 
tų provokacinių gandų pasklei-' 
d fino, ir lig šiol jie “N. Gady
nėj” ne atšaukti. Priešingai, į 
nemažai ir naujų gandų prieš 
komunistus tenai buvo pas
kleistų. Ir visi, kurie išėję iš 
Komunistų Partijų, išstoja 
prieš komunistus,' eina kontr
revoliuciniais kėliais. “

tieji draugai gįll būti nenu
bausti. Girdi,

Ar valstijos gynėjas galės 
techniškai teismui įrodyti jų 
kaltę, tai klausimas. Mat, juos 
gina nemaža jėga, Tarptautinis 

re
miamas Maskvos, viena, ir an
tra, jie žinodami, kad įstaty
mais draudžiama prieš bankus 
leisti gandus, savo' tikslo sie
kė atsargiai, vengdami tiesio
ginių išsitarimų. Ir teisme 
nesant tiesioginių išsitarimų 
kaip įrodymų, kaltinamieji ga
li būt išteisinti, pasiremiant 
techniškumais. Be^ jei jų kal
tė bus įrodyta, tai jie gaus pil
nai užpelnytą baushię/..
Šitaip fašistų lapas nųa-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI !«7‘ tai n^igSŽ 
---------- mas. Italija, kaip ir kitos 

Ą. K a 1 v i u i, Detroit,! imperialistinės šalys, ren- 
Mich.—Ačiū už straipsnį, | giasi sunaikinti senus karo 
bet jo nespausdinsime lai-! laivus, kad jų vietoj pasibu- 
kraštyje. Pati redakcija, at- Idavojuš naujus.
sakydama d. J., pilnai nu
rodė, kad mes, rašydami

‘ a p g y n imą komunistinių 
ir organizacijų, 

“švelnumus” arba 
“man dagunius”. Draugo 
straipsnyj pravesta mintis 
pamatiniai supuola su. 're
dakcijos prierašais visame 
kame, todėl neverta kartoti. 
Apie tai buvome gavę ir iš 
kitų draugų rašinių, kriti-- 
kuojant d. J., bet jų netal
pinome, nes nematome rei
kalo užvesti laikraštyje dis
kusijas “švelnumo” bei 
“mandagumo” klausimu. 
Kovos su renegatais ir ki
tais kontr-revoliuciniais ele
mentais klausimas turi bū
ti statomas sekamais dės-, 
hiais: (1) ar muš laikraš
čiai pakankamai pilnai ap
gina esriiiniaisi klausimais 
komunistinį judėjimą ar ne? 
ir (2)' Jei ne, tai1 kur mūs 
redakcijų ir atsakomingų 
įstaigų klaidos, kur trūku
mai/kaip jie turi’''’būti iš
taisyti? Rašant tuo reika* 
lu, reikia nurodyti konkre
čiai faktai ir sugestijos. 
Drajigaš teisingai, sukri ti
ku O j-at d. J., paimdami iš 
Pruąeikos gražbilystės žo- 
dyhd “perlus”, bet juk tai 
mūs spauda nurodė keliais 
atvejais./ Paaugo straįpsnį 
padedame į archyvą.

J. Leponiui, St. Louis, Mo.— 
Tamsta savo rašte Mausi, kas 
iš St. Louiso žmonių kaltino Mi- 
zarą, Andrulį ir Bimbą pavogi
me TDA kaucijų, o paskui atša
kai, kad vienu iš tų buvo jūs 
geras bičiulis Bereišis. Paga- 
liaus d'ar išniekini A. Bimbą 
už tai, kad jis parašė “Laisvė
je”, jog tie gandai yra begėd
žių tikslus prasimanymais ir 
melai. Kžtm, tad, tas kontra- 
dikcijas ir šmeižtus norit tai- 
'pirit'į dienraštį? Grąžiname.' f 11 r t • r i ? • • ’v • *

Fašistinė Italija skelbia, nai pasakojo, būk SSSR turi botažuoja prieškarinį kon- 
kad ji sunaikins eilę karo pasienyje nuo 75,000 iki 

1100,000 kareivių. Bet Hunt 
nuvykęs nieko panašaus ne
rado. Jis sako, kad karei
vių yra proporcionaliai ir, 
kad jokio karinio prisiren-j 
gimo nėra iš Sovietų pusės, i bendro darbininkų priešo--- 
Bet jis atrado energinga I karo. Svarbiausias kalti- 
darba socializmo budavoji- ninkas skaldyme darbininkų 
____ Tą mes daugelį kartų spėkų yra socialistinis 
įrodėme per Įwmunistinę ternacionaląs’/ Taip

gresą. Tarpe kitko jis ra
šo: “Ne komunistai, o Gra
ber socialistas atlieka Išda
vystę darbininkų klasės’, 
stengdamasis sulaikyti dar
bininkų spėkas akivaizdoje

Vokietija pakvietė Sovie
tų Sąjungos orįaivininkys- 
tes vedėjus, kad jie prisiusi
te Orlaivį “ANT-14” į Vo
kietiją: Tas orlaivis yra 
didžiausias pasaulyje, saus- 
žemio orlaivis. ; Jis turi 5 
motorus ir gali daryti iki 
180 kilometrų į valandą lai
ko, bei vežti 40 keliau
ninkų. Vokietijos oriai vi- 
ninkai nori susipažinti su 
orlaivio konstrukcija.

Lenkija pasirašė su So
vietų Sąjunga nepuolimo 
sutartį. Reakcinė Rumuni
ja labai buvo priešinga tai 
sutarčiai. Mat, ji manė su 
pagelba Lenkijos prispirti 
Sovietų Sąjungą atsižai 
Besarabijos provincijos, ku-

Sovietų Sąjungoje į 6 die
nas nuo 8 iki 14 dienos bir
želio, pagamino Charkovo 
traktorių gaminimo fabri
kas 380 traktorių, o Stalin
grade 520 traktorių. Per, 
tą ’pat laiką pagamino nąu-; 
jų automobilių Maskvos ia- tais metais ten Komunijų 
brikas 240, o Nižni-Novgo- ~ 
rodo 180. Tai tik 
dienų produkcija.

pirtį lyje, tai yra pirmutinė po. 
Sovietų Sąjungą atsižadėti Jungtinių Valstijų. Taip 
Besarabijos provincijos, ku- yra gamyboje plieno, žibalo 
rią* yra užgrobus Rumuni- ir eilėje kitų sakų. O kaip 

: 1 kurių mašinų srityje užima
pirmą vietą.

Jau 
i pjūčio 
Parke, 
džiausiu piknikų,
gia ALDLD 12 Apskritys ’ ir 
LDSA 4 Rajonas “Laisvės” 
naudai.

Draugai ir draugės! Šitas 
piknikas turi būt vienas iš ge
riausių ir skaitlingiausių pik
nikų. Jame dalyvaus ne tik 
šios apįeįinkės lietuviai dar
bininkai, bet ir iš tolimų apie- 
linkių. Draugai bus čia iš 
Scrantono, Shenandoah, Mi
nersville, Binghamtono, Frac
kville. Visų šių apielinkių 
draugai jau pranešė, kad jie 
čia dalyvaus.

Programa šiame piknike 
bus labai gera. Jau visiems 
gerai žinomas ir pagarsėjęs 

sekstetasPartija paaugo ant 100,000 Brooklyno merginų
• A i n -o • u / dalyvaus šiame piknike. Taip narių. O laike Reichstago^a/a,vaWnoQ , v*rne JfhnraQ i5 

rinkimų balsų skaičius pa
augo ant 687,000 balsų.

Žinoma demagogai Pru
seikos ir Butkai kitaip da
lykus aiškiną./ Jie paima, 
skaitlinę senų narių ir tų, 
kurie išpildė aplikacijas ir 
šaukia: “Žiūrėkite ar ne 
nupuolė!” Tartum komunis
tai nei miršta, bet amžinai 
gyvena, nei neišvyksta į ki
tas šalis! Bet kokią teis’ę tu-

' pat atvažiuos Lyros (Choras iš 
Shenandoah, Pa. Vietinis Ai
do Choras , labai energingai 
ruošiasi su dainomis, kad ga
lėtų gerai pasirodyti šiame 
piknike. Paskiaus vietinis 
merginų oktetas rengiasi “su- 
bytyt” Brooklyno merginas. 
Aido Choro jaunimas dainuos 
Internacionalą angliškai.

Vietinis jaunimas padarys 
darbininkų 
pjautuvą”.

ja;
Besarabija užima 17,000 

keturkampių mylių turtin
gos* žemės ir ten yra 1,130,- 
000 gyventojų. ' 
na: maldavai, totoriai, ru- naujo gelžkelio tarpe Eri- to judėjimo priešai? Jokios! 
sinai, bulgarai, žydai ir vo- vąn ir Akstrafinski miestų. Ir tą gerai supranta visi 
kiečiai. Bet imperialistinė Pirmiausiai bus pravesta darbininkai. Patys surene-j r-__

ir - gatėjo, pabėgo iš ^komunistų į u^kandžių. Bus lietuviškų ko-
kiečiai.
Rumunija užgrobė provin
ciją 1920 metais ir savina-1 
si' ją, gi Sovietų Sąjunga 
nepripažįsta Rumunijai pro
ginei jos. ■

'Tarpe Rumunijos ir Len
kijos yra padaryta bendra 
jiudlimo sutartis' prieš So
vietų' Sąjungą ir dabartinis 
Lėiikijos pasirašymas ne
puolimo sutarties su SSSR 
piktai sutiktąs Rumunijoje. 
Ji net grūmoja sutraukyti 
pirmesnę Lenkijos-Rumuni
jos sutartį.f žinoma, impe
rialistai vėl susitaikys ir lai
kys'/ bendrą frontą prieš 
SSSR, bet laikinai jis susvy
ravo." ' G:

Sovietinėje Armėnijoje-H rūpintis komunistų judė-dl'augaį1. ir simP^tlkaL ouvicvuicjv niinciiijvjv , K v. j . i dalyvaukite šiame piknike.
Į Jame matysite ir girdėsite te
ikiu gražių žaislų ir dainų, ke
ikiu dar nesate girdėję.

Turėsime gerų ir gardžių-

. PASKERSTA 46 ŽMONĖS
buvo tvirtas ir nenugalimas 'o r g a nizaciias. Renegatai 
dvasioje. Kada buvo pri-j Vilkeliai, Matulevičiai, But- -.v

kai, Steponavičiai, Prūsei- Pranešimas is Mąndj
l<ns ir iipms narvnšūs pIp- kad Vienam sodžiuje

leista viena ypata pamatyti 
jį, tai d. šaliai'prašė perduo
ti jo žmonai, kuri gyvena 
Maskvoje, proletarinį linkė
jimą. Kada ' budeliai pa
griebė jį ir uždėjo jam kil
pą ant įaklo; iis sake komu
nistinė prakalbą iki pasku
tines’ rainutes. Taip aprašo 
jb mirtį “Prayfla” No. 216. 
Bolševikai dbąsiai žiūri ir 
mirčiai į 'akis/"' *’

' <* ^4 c 1 • .* 7

kos ir jiems panašūs 
mentai užpildo to šlamšto' 
špaltas melais ir išmislais. 
Matulis prisimena net kny
gas ir ' kitiįs vidujinius 
ALDLD reikalus. Ištikro; 
Prusiikai * pirmininkaujant, 
A . Matulis, buvo knygium, 
knygos gulėjo ir puvo. O 
jis’algą pasiimdavo ir tiek', 
gt vėliaus pk'sigrobė A.L.D.

'Pokyo, Japonija.—Gautasi 
’lurijos, 

netoli 
Šenshan paskersta 46 žmo
nės. Piktadarių pobūdis ne- 
pąduodamas.

' * -

L.D. 23 kuopos* ir A.L.D.L. 
D. II Apskričio iždus ir tQ: 
kis gaivalas mąm), kad ir 
jo vapaliojimas k^h^s. dar 
reiškią.

D. M. šolomskas.
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POLITINĖS ŽINIOS BALTIMORE, MD

Nacional-Socialistai Rengia- 200 Milionierią ir 600 Tūks-
si “Užkariauti Berlyną
BERLYNAS. Hews 10 d.

ta nčių (Bedarbių
Soecialus korespondentas iš j 

; Bsi’lyuo įnirus uranėša. kad r.— ' 
iiacioiiti-socirlisiu ir kito. .,n; • •*-/>irh .'<• jinun i--itk . . . , .. * ,ia* is kili Ui, lifitnvui^šturmimų burių demonstracija,} 

užėmusi beveik visą Liustgarte- 
na^, Demonstracijoj <

Baltimorės Darbininkai Mobi- 
lizuojąsi Atlikimui Savo 

Užduoties

tuviai šiame klausime, (kokia
me klausime ?—Red.) atsili
kę. Ateityje veikiausiai bus 
ši taip svarbi yda galima ati
taisyti, nes tikimės įgyvendin
ti taip svarbiai naudingus ta
rimus — lietuvių Darbimnk.il. mokratui 
Centro kūrimą. Paskiau s la
vinimosi mokyklą steigsime ir 
k ii ubą 
rėmimui.

Todėl prie šių taip svarbių [ tai apsaugos privatinę nuosa- 
darbų privalo būt sukoncen- vybę nuo bankruto. O juk 
truotos visos mūsų jęgos, kad j taip kalba visi buržuazijos lė
tas neštų mums patiems nau-[kajai, kol darbininkai per sa- 
dą. Jaų^nevienas iš mūšy pa-,vo nesusipratimą pasodina juos 
matėme, j6g esame žymiai at- į valdžios kėdę.
silikę nuo pasaulinio judęji-[ Beje, Maurer apgailestavo 

kąd 1 mirusį Debsą, kuris buvo kovo- 
sųn-|tojas. Bet Debs tai tik prie-

1 " j danga, kurią naudoja socialfa- 
Lie- šistai; Debsu jie stengiasi pri- 
mo-1 dengti savo veidmainystes ir 
To- savo juodus darbus. Bet nei [ 

; del šis ir .yra tasai klausimas, pats Maurer nepasakė, kada' 
nepaisant kuris reikia tinkamai išrišti, jo peršami socialistai ir kurį 

. [Reikia lavintis ir traukti lietu- kovojo už darbininkų reikalus' 
~ . ’[vius darbininkus į darbininkų | streikuose, prieš algų kapoji- 

’ 1 tarptautinį veikimą. Tuomet, mus, kur jie vadovavo bent ko- 
pilnai atliksime savo, kaipo' kiame darbininkų susirėmime 
susipratusių darbininkų už-[su kapitalistų sistema. Jis net; 

duotį. dar pašiepia darbininkus, sa- [
Tik bendrai dirbdami lai- kydamas, būk tai juokų for-' 

mesime.

socialistai viską apsaugosią; 
tuomet ne tik darbininkai tu
rėsią ne tik automobilius ga- 
ražiuose, bet ir vištas ant sta
lo. Jis vieną kitą žodį nu
metė prieš republikonus ir de-

no, kaip išeiti iŠ šios be< 
bes, krizio. Bet neparodė 

darbininkų kandidatų vo “socialistiško”' plano; tik
žodžio gale, vis, kad socialis-

prezidentus ir James W. For- Tuomi darbininkai atliks savo 
dą į vice-prezidentus ir už k i- klasinę pareigą.
tus Kom. Partijos kandidatus. D. Proletaras.

ir
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Pusi. 246.
Parašė M. Po-

Trire, 
Plaune, i 
Plaus-

Krizis, 
mukiau

se paskirta 9,5 mil.
(Iš “Pravdos”.

kartas, 
mūsų 

tarpe,

tai apribotame skaičiuje. 
Kalorijų skaičius jų maiste sie
kia ne daugiau 1,400 paroje, tuo

Knyga ant geros 
Apdaryta

Be apdarų 
TEORIJOS SISTE- 
Budin. Apdaryta

Bimba.—Atiku surinkta [mo; 
i $11.56. Literatūros irgi išpla
tinta gerokai.

Surengtose T. D. Apsigyni-

!mo. O tai yra ir todėl, 
! stoka žinojimo, be kurio 
ku veikti.

Be atskiros vietos, kaip 
tuvių Darbininkų Centro,

ganizacijose
darbą. Kol

ger_ bininkų solidarume ir lanŲy- 
parengimų juodveidžių 

baltų rasių darbininkų, 
gerai pasireiškė įvykusia- 
piknike, kurį rengė T. D.

tant jų šeimynas, bedarbių skai- ™> prakalbose, kurios įvyko k u negalime_
kaipo kovai! , , .. . ,

kuris kas 
asireiškia 
darbininkų 

matyt, kaip daug yra Vokietijo-1 pastaruoju laiku padarė žy-

betų taip svarbiame
i Profesorius Berne iš Bochu- Pa&erintU

skaitant 10 mirtinai sužeistų,; mo miesto praneša, kad padėtis lietuvišką darbininkų 
o sunkiai sužeistų skaičius šie-'tų ligonių, kurie ateina susirgę į'"'* 
kia 180 žmon. per 1 dieną. Ola- priežasties bado, žymiai blo- !

kad jie

H

r-S^r.

ns<. Demonstracijoj dalyvavo je Parazitinio elemento, 
apie 20 tūkstančių šturmininkų, nančio iš svetimo darbo, 
kurių būriai buvo sutraukti i lyne gyvena 4-5 mil. gyventojųJ111 e 
Berlynan iš eilės miestų Mek-; Jų tarpe yra 200 žmonių, kurių,’1’ - 
lenburgo, Brandenburgo ir Si-1 kiekvienas turi nemažiau milio-; ai me no markių. Dešimts tūkstan- . . . . . , ._y.

. čių turtuoliu turi kiekvienas ne-1 pslgy?lmas’ 1U£PJUC1°- 
‘ mažiau 250'tūkst.; 50 tūkst. to-j Parengime kalbeJ0 draugas 

kių turtuolių turi nuo 50 iki I 
100 tūkst. markių. Drauge su 
šitais parazitais Berlyne gyve- 

! na 600 tūkst. bedarbių; įskai-

lezijos.
Iš Liustgarteno nacional-soci- 

alistų kolonos išsiskirstė po ra-i 
•jonus ir viena kolona iš 3-jų-,

>4 -rių tūkst. žmonių nuvyko Be-! 
dingan. Kolonos trąukėsi poli
cijai saugojant, kuri laikas nuo; 
laiko vaikė ir areštavo susirin- . , . . .
kusius darbininkus. ' člus Berlyne slekla 1 nllL 800

i tūkst žmonių.
Nacional-socialistų demonst

racija iškelia savo naujus ban
dymus pralįst Berlyno darbinin-j 
kų sąjungosna ir naujo teroro! 
vilnies pakėlimo, šiandien štur-j 
mininkai koncentruoja savo jė-; 
gas Vedinge, rengdamies užpul-j 

/tl darbininkų kliubus. “Berly
no užkariavimas'” — fašistinių 
laikraščių obalsis. Bet Berlyno 
darbininkai pasirengę, šiandie 
Berlyne atsidarė antifašistinis 
kongresas. »

Knygų
Eikime Į Darbininkų Mases su Apšvieta, Siūlykime 

Jiems Klasinę Apšvietą Tiekiančias Knygas, 
Rengkime Juos Kovai už Pasiliuosavinią 

iš po Kapitalistinės Priespaudos

Pirmiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina .
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 

JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Pc 
trika. Push 128. Apdaryta

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE, 
popieros 450 pusi.

Dabai

15 d. rugpjūčio, 
prieš Dies bilių, 
karšto oro, darbininkų susirin-i 
ko gana daug. Draugas A. [ 
Bimba aiškiai išdėstė, ką dar
bininkams žada tasai reakci- 

; nis bilius. Kiek darbininkai 
atsiekė, plačiai protestuodami 

[šioje šalyje prieš tų apinasrių 
dėjimą.

nėšiai atgal Vokietijoje paplito' Antroje temoje draugas A. 
bado liga, kurios požymiu yrj Bimba kalbėjo apie abelną ki- 
pasirodymas pūslių po oda. į ^ma komunizmo kapitalizmo 

Į pavergtose tautose. Mūsų už- 
į Esseno mieto ligoninių ir am-,dUotis šiame, taip svarbiajne 
; bulatprijų direktorius Selferis*<momente veikti.
' pareiškė, kad ateinantieji pasta-[ 
’ ruoju laiku į ligonines žmonės, j 
į ypatingai -moterys ir vaikai ser
ga iš priežasties bado.

Rachitas dabar yra masine Ii- mui.
Tėvai sako, [

žurnalas “Mediciniše Velt” 
paskelbė ligonių direktorių an
ketą, pavadintą: “Ar badauja 
Vokietija”. Anketos atsaky- ’ 

! muose rašo: “Baisu . pamanyt, 
kaip arti iki pilno badavimo 
laipsnio daėjo plačiausios gy
ventojų masės.” Jau keli mė-

Draugas A. Bimba išaiški- 
. no, ką reiškia šiandieniniai 
rinkimą i Komunistų Partijai 
ir visam darbininkų judėji- 

Nurodė, j ogiai steigimas 
..... .......~ ___ ......... __ _ ___ kliubo rėmimui darbininkų j 
čiavimą, .iš sekmadienio Heposlkad jie. neturi jokios galimybės• klasės kandidatų daug pagel •_______ > n ii i i’A 4- ei A i? za a ’ n 1 1/ ii n ' • > • t • i i

Vokietijos Miestai Pavirto 
Kasdieninių Kruvinų Susi

rėmimų Arena
BERLYNAS, liepos 12 d. —, . ...

Užbaigus žmonių aukų apskai-!ga. Vokietijoje.

10-tos dienos, užmuštųjų skai- išmaitint savo \aikus. 
čius padidėjo iki 17 žmonių, ne-i

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

SOCIALDEMOKRATIJOS ž L UGIMAS 
' IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE

TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta
KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku

nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 56

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

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-j i ir 
FRANC1JOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 

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

386 puslapiu. Apdaryta
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr. 

J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos'užlaiky
mą. Turi 628 pusi. Apdaryta

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO
JE. Parašė d. A. Bimba, 
puslapių. Gražūs apdarai

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO. 
Parašė U. Sinclair.

RUSIJOS ISTORIJA, 
krovski. 320 puslapių. Apdaryta

LENINAS. JO GYVENIMAS IR DAR
BAI. Parašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalinga perskaityti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei. Turi 
432 puslapių. Aapdaryta

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

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

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

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

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

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

JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 
poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

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

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

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

ARELIAI. Apsakymėlis. 16 pusi. 
PROFESINĖS SĄJUNGOS. 24 pusi. 
PARYŽIAUS KOMUNA. Parašė B.

Baks. Turi 66 pusi. 
NAUDOTOJU TIKYBA. 

>TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.
DRAUGAI, katei užsisakys nemažiau

Todel visi dirbkime, moj, kad visi jau yra prisi- 
Vinco Duktė. | krovę milionus ir “turi daugiau 

už mane.”
Ir viso to nežiūrint, Maurer į 

dar drįso girtis, kad jis atsto-* 
, vau jas ne kapitalizmą, o tik ! 

socializmą. Taigi socialistai ir1' 
; čia-lošia lapės rolę. Jeigu jie ; 
į atstovautų darbininkų reika-' 
i lūs, tai jiems iš galvos išeitu 1 K PLI1- i ' * ’. j savi milionai; nereikėtų rūpin-1 

ocia“itis, kad vis dėlto Rockefelle- 
I riai ir Morganai daugiau už 
socialistus turi.

Tose socialfašistų prakalbo
se publikos buvo visai nedaug, 

; • tiktai keli šimtai; ir prakal- 
i bos tikrai buvo mizernos; o 
dar per socialf. “K.” tankiai 
skleidžiama melagystė, kad 
“socialistai atgyja.” šiose pra
kalbose, beje, lietuviškų socia
listų nesimatė nei vieno. Det- 

i roite taip “auga” socializmas, i 
i kaip po akmeniu, piktžolė.! 
Kai kurie susipratę darbinin
kai ir tose prakalbose primi
nė : “Kad čia miestas duotų į 
šiame parke kalbėti Wm. Z. 
Fosteriui, tai būtų 
čiai klausytojų.”

Todėl ir reikia 
siems darbininkams 

įsus atiduoti laike rinkimų tik- 
, . .. . i tai už Komunistų Partijos kan- J)S su kitais bankienų >r didat už Wm z. Fogterį .

Socialf ašistai—Darbininkų 
Klaidintojai

Laike rinkimų vajaus^'dabar 
yra skleidžiama visokių poli-! 
tikierių agitacija už jų kan
didatus į prezidentus. I____
listai, kaipo buržuazijos agen-Į 

itai, velkasi paskui republikonų' 
darbe ' demok**atų partijas, klaidi- 

• ’Ina darbininkus, skleisdami ir visai . v. t
‘udė‘i savo socialfasistmius monus ir 

J [ragindami, kad darbininkai at— 
, ' įduotų savo balsus socialistų I 

Pradžia'partijai rinkimvl dienoj, kadi 
žino ' ^a^suo^ll už JU kandidatą į 

! prezidentus kunigą Norman 
į Thomasą ir į vice-prezidentus 
[už James Maurer. Šitie bur-' 
i žuazijos gončai yra begėdiš- 
1 kai susijungę su aršiausiais re- 
! akcionieriais, Amerikos Darbo 
; Federacijos viršininkais.

Rugpjūčio 13 d., vakare čia 
buvo atsibaladojęs sakyti pra- 

• kalbas Belle Isle Parke, Penn- 
Isylvanijos Darbo Federacijos 

,, ... I prezidentas James Maurer, so-
reikalinga mažiausiai;®11 . smu iais' u <0 °Jams cialfašistų statomas kandida- 

2,300 kalorijų. i al*ame a ia- J tas i J. Valstijų vice-preziden-
Kuomet draugui A. Bimbai

“Ne mažiau ketvirtadalio Vo- teko pabūti porą dienų mūsų , . . _x. <4 j----------. ..i ? fabrikantų agentais reže spy-j 
čių” apie šiuos rinkimus, agi-1 
tuodamas darbininkus balsuo
ti už socialistų kandidatus. 
Per valandą laiko Maurer nie-

I ko naudingo nepasakė darbi- 
■ ninkams. Prisirinkus visokių 
pasakaičių, tik komedijas krė- 

,tė, idant juokais patraukti 
darbininkų klasės narius; o į 
Belle, Isląnd Parką paprastai 
daug sueina sunkaus darbo 
darbininkų.

Per antrą pusvalandį ban
dė nuduoti, .būk jis atstovau
jąs darbininkų reikalus. Pri
minė pereito karo įvykius, kad 
daug darbininkų jame žuvo, o 
tai, girdi, todėl, kad žmonės [ 
buvo neorganizuoti. Bet klau
sytojams buvo žinoma, kaip 
puikiai Vokietijbs ir kitų ša
lių socialistai buvo organizuo
ti ir kaip jįe tarnavo savo im
perialistams, vesdami ir vary-, 

, darni juos į kara. Amerikos '1 fe(socialistų vadai irgi tarnavo [ 
10VU) ;LP?Hkl;ni!:a,%P^fi,a\t0-' ■''Konfe^ndro?'dalyko v.C TociXXeXikaZ^u ■ 
Si (2°500’vi: y) r3 “Dfly W°rM red:k' prSl
, P . • \ ^ X t \ M tonus, draugas M. Olgin, ku- i t H p bolšpvistine Rusi- ldarželių (600 vietų), šitai sta- rfg dalyvavusiems nupiešg iai.| ° it1
tybai asignuota apie 9,5 mil. 
rublių. Naujos ligoninės ir sa
natorijos bus pastatytos beveik 
visuose Donbaso rajonuose — 
Gorlovo, Stalino, Kadievo, Ma- 
kejevo, Rykovo, Lisičano ir kt.

Kuzbase, Urale ir Maskvos

mą.
Išdalinus korteles, 

ant vietos 42 nariai, 
padaryta labai puiki, 
ma, ateityje priseis ,$aug pa 
dirbėti svarbiam tikslui. Jei- , I
gu sumobilizuosime ne keletą,1 
bet keliolika šimtų lietuvių j 
darbininkų, kurie pilnai atlik-, 
tų savo priedermes balsavimo j 
laiku, paduodami savo balsą 
už draugus Wm. Z. poster ir 
J. W. Ford,—tai bus atlikta; 
didelis darbas.

Aukų surinkta 11 dolerių, 
smulkiais. Aukotojams-

ve užmušta 4, Ekenferde ir Du- 
isburge po 2, Kelne, 
Darmštate, Kasely, 
Gnadenfreje, Desauyj, 

jfdarfe ir Bremene po 1.
“Berliner Tageblat”

no nustatytą sulig laikraščių žasties nedavalgymo.
pranešimų žmonių aukų sąra- dalis gyventojų maitinasi tik 
šą nuo š. m. sausio mėn. Sulig duona, bulvėmis ir margarinu, 
tuo sąrašu gatvių mūšiuose per ir 
šešis mėnesius 1932 metais už 
mušta 83 žmonės, priegtam bir 
žeiio mėnesį, kada panaikintas tarpu, kai fiziniai dirbančiam 
uždraudimas nešioti fašistų žmogui 
uniformą, užmušta 25 žmonės.

• Olave kariuomenė įsimaišė į 
muštynes tik tuomet, kada ir kietijos gyventojų stovi prie pil- • mieste, tai turėjome draugų ir 
hitleriečių buvo ' du užmuštų, rūbcži?."",” —* ■' . . . . / . _
Olave areštuota 7 tarnybiniai f buržuazinis laikraštis “ 
asmens, soc.-dem. partijos na- ger Neuste Nachrichten. 
riai, nežiūrint to, kad puolamo- r 
ji puse buvo hitleriečiai. Halė- presse” rašo apie Badiną: “Fa- 
je hitleriečiai perkirto zreichs- [ brikai uždaryti. Pašalpos ka- 
baneriečiui kirviu veidą. Gna- sos tuščios. Labdaringosios 
denfreieje (Silezijoje) užmanę draugijos paskendę skolose, iš- 
kautynes hitleriečiai įvarė ko- tisomis savaitėmis šeimynos gy- 
munistą Genšelį kambarin ir už- vena be duonos ir bulvių neturi, 
darė. Paskiau Genšelis rastas Heidelbergo rajone elegtavimas 
kilpoje negyvas. Hitleriečiai i labai išsiplėtė. Daugiausiai el- 

a tvirtina, kad Genšelis nusižudė,! getauja vaikai. .Valdorfe dau-
bet darbininkų spauda kaltina Į gelis šeimynų priverstos kasdie- 
hitleriečius Genšelio pakorime, f ną pasielgetaut sau duonos. Į 
Hindenburge (Silezijoje) hitle- Berlyną kasdieną atvyksta len- 
riečiai šaudė pravažiuodami1 kų darbininkai su šeimynomis 
krovinių automobiliais, ir sun- j ieškoti darbo; neradę jo jie 
kiai sužeidė du berniuku. Lai- dar labiąu padidina bedarbių 
ke susirėmimų^Vupertaleje vie- armiją Berlyne, 
tos gyventojai iš langų laistė 
hitleriečius druskos rūgštimi. į 
Gagene (Vestfalijoje) elektros 
stoties darbininkai prigrąsą 
pertraukti šviesos padavimą, 
jeigu įvyks hitleriečių paskelb

gesnė, negu tų,* kurie ateidavo 
Į ligonines seniau.

Profesorius Umberis iš Ber
lyno praneša, kad visi ateinanti 
j ligonines ligoniai iš darbo 
žmonių sluogsnių serga iš prie-

Didesnė
.50

.50

no badavimo rūbežiaus,” rašo' draugi^ susirinkimą apkalbė- 
Leipei-j jimui < mūsų darbuotės bei 

klaidų. Plačiai apkalbėta 
Centristų organas ‘ Bacliše pi-iežastys, kurios laiko su-j 

(kaustę mūsų draugus. Neku
rtas klaidas galima ateityje i 
visai prašalinti. Nekurias 
klaidas galėsime sumažinti, 
turint savą liet. darb. centrą. 
Rudenio laiku bent keletą sa

kaičių reikės įsteigti lavinimo
si mokyklą. Tiems darbams 
išrinktos komisijos.

Kadangi darbininkams visų 
tautų ir rasių reikalinga ko
vos įrankis prieš badą, vargą 
ir tokiu organu yra vienintelis! 
dienraštis “Daily Worker”', 
kuris dabar randasi sunkioje 

i finansinėje padėtyje,—todėl 
f 12 d. rugpjūčio buvo šaukta 
j bendras visų darbininkų susi- 
f rinkimas jo gelbėjimui. Da- 
: lyvavo visų darbininkiškų or-

Naujos Ligoninės ir 
Sanatorijos

x. TASS pranešimu Donbasas ganizacijų atstovai ir išdirbo 
. tas uždaram bute mitingas. Hit- ^lemet gavo 15 ligonmių (1,570 p]anus laikraščio gelbėjimui 

leriečiams teko perkelti mitingą
miesto.

Laikraštis pažymi naujus 
kruvinus susišaudymus Achene, 
Trire, Manhaime, Darmštate, o 
taipogi ir Berlyno apielirtkėse— 
Trebine ir Karlschette.

Socialdemokratų spauda, ku
rioje negalima nei vieno žodžiot 
rasti apie tai, kas soc.-demo- 
kratų padaryta sąryšyj su jų rajono kasyklose pastatyti 18 
paskelbtu masinio apsigynimo ligoninių (virš 20 tūkst. lovų) sukelti 120 dol. aukų . 
Č&anizavimu, praneša, kad 11 poliklinikų, 
soc.-demokratų partijos prezidi
umas vėl aplankys šiandie vi
daus reikalų ministerį Gailį, 
prašydamas “pavartoti priemo
nes.”

Jis dalyvavusiems nupiešė lai-!jos revoli{i;iją. jie remia Tau-. 
kraščio dabartinę padėtį. De- įu Lygą, kaipo įrankį prieš' 
legatų buvo nuo rusų, lenkų, Sovietlį Respubliką. Tai tam 
žydų, checo-slovakų, italų, socįaiisfai panaudoja savo or-i 
graikų organizacijų. Drau- [ ganizacijas. Bet veidrpainys' 
gai ir draugės pilnai įvertino Maurer apie tai neprjsiminė 
jo kalbą. Ant vietos suauko- nej <vienur- žodeliu; užtylėjo ir 
jo $52.27 ir jų organizacijos fafctą, kad dabar visų šalių; 
davė prižadą greitoj ^ateityjkapitalistai rengiasi prie dar

4 sanatorijos. ■ Centralinis ’miesto komite- 
Taipogi sanatoriniams ir gydy^tas likosi sutvertas iš 22 na- 

-2—1___ Y__ „— -I-J j Ry- i rių,. kurs ves netik kalbinė-
ti^Sibiri jo j ir Tolimuose Ry- se, bet ir visose kitataučių or

tai p svarbų • šį 
kas draugai* lie

ti- ■ /

Drg. B. Šalinaitės
Maršrutas i

Jau visi Massachusetts 
valstijos chorai subruzdo 
rengti prelekcijas draugei 
B. šalinaitei. Negerai tik 
todėl, kad kaikurie mūsų 
chorai vėlokai šiuo reika
lu susirūpino. Bet geriau 
valiau, negu niekad.

Sekančią savaitę drau
gė šalinaitė dalyvaus se
kamose vietose: Rugpjū
čio 22—Haverhill, Mass. 
Rugpjūčio 23—Lawrence, 
Mass. Rugpjūčio 24— 
Montello, Mass.
- Visi menininkai (ir dar
bininkai abelnai) turi da
lyvauti šiose prelekcijose. 
Kviesti ir kitus daly
vauti. *

Ant Šiy Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa

'604 Race St.
S. E. 6th & Cullowhill
6th
3rd
5th
7th
7th
7th

& Noblė Streets 
Noble StreetH 
Fairmount 
Green 
Parrish 

.... _ Poplar 
didesnių karą, visų pirm prieš 3179 Richmond 
Sovietų Sąjungą. j

Socialfašistui Maureriui rū
pi tik privatinė nuosavybė. 
Jis savo prakalboje tik ir kė- 
tojo randas: kad juos išbal- 
suos darbininkai į valdžią, tai

25d South 6th 
-3rd A Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 

Franklin A Vine

1.00 .15

.15
.10 .2
.10 .2

.35 .5
.35 . 5
.5 | .1

.10, • z 2

.20 z -5

.10 f. .2

.10 .2
kaip už $5.

OO iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yta 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

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

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano
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D. M. ŠOLOMSKAS
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Komitetas. 'LAISVES' NAUDAI PIKNIKAIMONTELLO, MASS

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

vi- i

‘ WILKES-BARRE, PA.

rorą naudot prieš darbininkus. Penki Draugai Prisirašė prie rugsėjo (September) 10 ir 
Privedė faktais, kaip So. Chi-; ALDLD.; Parėmė “Daily dienomis. Išvažiavimas

Choro Komisija. L3

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

geros

ja suuai-|nus draugai skirstėsi namo. Lietuvių Khube, 382 Queen St., W. 
Draugiu- rjų kurie neatsilankė galėda-'išaul™s Kanados Darbininku Ap

ALDLD. Narys.

at- RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

VYTAUTO PARKE
HULMVILBE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILA.H

McKees

Gera Orkestrą Grieš Šokiams

gu mes nekovosime, aišku, ne-

ATSIŠAUKIMAS

£

S

S
5

Pirm.
aukas

sime ir 
sime.

Rug-
Aps- 
Nors

Rug- 
sode 
ren-

Kviečiami visi skaitlingai ja- 
Bus gera mu-

vingas unijas. Taipgi. reikia 
dėtis į Komunistų Partiją ir 
kovoti prieš algų kapojimą.

Matote, kad be organizaci- 
, atsiekti.

i
judėjimas smarkiai 

nauja unija taipgi tu- 
dirvą bujoti.

I

d. J. Urbonas 
ir perduos, kam

K p. Rast. J. Sasnauskas.
(199-100) |

22 d., 7:30 vai. vakare. 5 
sukaktuvių nuo nužudymo Sac- 
Vanzetti. Sekančiose vietose: 
ir Thompson gatvių, 13th ir

TORONTO, KANADA
Rugpjūčio 29 d., 8 vai. vakare, 

Lietuvių Kliube, 382 Queen St., W., j

Aido Choro Išvažiavimas 
Rugsėjo 10 ir 11

Vietinis Aido Choras ren
gia didelį ir gražų išvažiavi-

Industrinę 
and 
Un-

Kalbėtojas atsakė, 
buvo ; kad reikia organizuotis. Dirb- 

Aplaikyta svei- tuvej reikia organizuotis į ko-

rusiškos orkes-
. itros pasišokus ir pasilinksmi-

Rockso Darbininkai;
Sveikino d. Fordą

McKEES ROCKS,

Piknikas Rėmimui Rinkimų 
Kampanijos

PITTSBURGH, Pa. — 
pjūčio 28 d/, M. Budniko 
darbininkiškos draugijos
gia pikniką parėmimui darbi
ninkų kandidatų Wm. Z. Tos
terio ir J. W. Fordo rinkimų

Prie to jie ir varosi. Tuo pa- vienytis, 
čiu sykiu Sovietų Sąjungoj galybė, 
darbininkai dirba visu smar— kimės 
kurnu, apie 75 nuošimčius ai- Rengkimės dalyvauti 
gos pakelta.

< Meldon nurodė, kad tiktai .31, West Parke, Pittsburghe. 
susiorganizavus į kovingą uni-1 Bedarbis,
ją galima bus atmušti bosų • ______ ,
pasimojimą kapoti algas ir te- i

....... . . | sigynimo Lygos, 45 kp. ekstra’susi-
mi atsilankyti, negerai pada- rinkimas. Turėsime pertvarkyti kuo- 
re, kad reikale esant nepa-Įp0S veikimo taktiką ir daug kitą 

Į rėmė svarbaus organizacinio svarbių reikalų aptarimui.
^1 darbo.

i

.............   M.... ..

5,

SUSIORGANIZAVO PLIENO IR METALO ŠS 
DARBININKU INDUSTRINE UNIJA

PITTSBURGH, Pa. — PvUg-jFord, apsiašarojęs klausia,! 
pjūčio 13, 14 ir 15 čia laikyta i kas reikia daryti, kuomet al- 
konvencija, kurią sušaukė Me-'gas nuolatos kapoja ir dabar 
talo Darbininkų Industrinė • jį verčia dirbti už 16 centų į 
Lyga. Delegatų dalyvavo, valandą. Kalbėtojas atsakė, 
apie 150. Konvencija 
entuziastinė. 
kinimai nuo revoliucinių uni
jų ir įvairių organizacijų.

MDIL. sekretorius Meldon 
išdavė pjatų raportą apie pa-' 
dėtį plieno ir metalo industri- jos nieko negalima 
joj. Plieno industrija eina 15 Todėl stokime organizacijon ir 
nuošimčių. Algos nuolatos kovokim. Vienykimės visi 
kapojamos. Schwabas jau yra' šokių rasių darb. Atmęskim šo- 
pareiškęs, kad plieno industri- i vinizmą, negrų rasės niekinimą, 
jos darbininkams bus temoka- Tai turčių propaganda darbi- 
ma tiktai 15 centų į valandą, ninkus skirstyti. Mes turime 

Tiktai vienybėj yra 
Bedarbiai organizuo- 

bedarbių tarybas, 
bedar

bių demonstracijoj rugpjūčio I

Gražiai laiką pralėi- 
naudingą darbą atlik-

Klaidų Pataisymas
Meldžiu pataisyti klaidas 

tilpusioj iš Montello korespon
dencijoj “Laisvėj”, num. 190.

Jūs, draugai, pertaisėt ma
no raštelį ir nebaminėjot, kur 
draugai susirinko. (Draugės 
raštelyje nebuvo žymėta susi
rinkimo vieta.—Red.)

Pataisykite klaidingai tilpu
sius vardus sekančių draugų: 
J. Ustupas turėjo būti F. Us- 
tupas; A. Mikevičienė turėjo 
būti A. Mickevičienė; Ig. But- 
liauskas turėjo būt Ig. Bub- 
liauskas.

Draugiškai,
E. A. Vaitaitienė

2 
2

Nedėlioj, 28 Rugpjučio-Aiig., 1932 
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA. PRASIDĖS Kl-ia VAI. RYTE

cagoj ir McKeesporte plieno 
darbininkai demonstracijomis 
ir kitokiais būdais nugali bo
sų užmačias.

Konvencijoj taipgi kalbėjo 
J. W. Ford, Komunistų Par- 
tijos kandidatas į vice-prezi-^^;'"”;^^ 
dentus. Jis pasitikta su ova-isu(jaryta iš prakalbėlių. 
rijomis. Unija pasisakė už- b8jo dd Kajrys apie ;
girianti Kompart. kandidatus.. pe^giUojimą, Norkus 

Priimta konstitucija ii dau- spaucios rolę, Gasiunas
gelis rezoliucijų. Delegatai darbininkų kovas. 
labai nuosekliai diskusavo oi- Pakviesta draugai rašytis i n* mūsų 
ganizacijos reikalus.

Pabaigoj konvencijos ir d. 
Wm. Z. Fosteris pasirodė. Vi-i 
si sustojo ir 
sveikino darbininkų vadą, ku- kerj0 
ris be jokio nusileidimo kovo
ja už darbininkų reikalus. Jis 
pasakė puikią prakalbą mas-! 
kuodamas Am. Darbo Federa
cijos viršininkus, Mustę ir so-1 
cialistus. Kvietė visiems tvir
tai organizuotis.

Uždarant konvenciją sūdai-j 
«^*iTuota “Solidarity.”

gai spausdami vienas kitam 
rankas delegatai išsiskirstė na-' 
mo suorganizavę Plieno ir Me
talo Darbininkų 
Uniją (angliškai: Steel 
Metal Workers Industrial 
ion.)

Chicagiečius delegatus 
vežė d. Kukleris, su kuriuo te
ko trumpai pasikalbėti. Jisai 
išsireiškė, kad Chicagoj dar
bininkų 
auga ir 
ri gerą

prasidės 10 dieną ir tęsis per 
naktį ir per visą 11 dieną. 
Vieta šio išvažiavimo bus pa
skelbta vėliaus.

Draugai ir draugės, pada- į 
rykime šį išvažiavimą kuo • di-; 
džiausiu išvažiavimu. Aido !

Workerj”
PITTSBURGH, Pa. — 

pjūčio 14 ALDLD. 4-tas 
kritys turėjo pikniką, 
publikos daug nesusirinko, 
betgi piknikas buvo gana nau- 

Programa .
Kal-j Choras labai daug dalyvauja; 

ateivių ■ darbininkų parengi muose, į 
apie j dainuoja visur, kur jį kviečia 

į apie j darbininkai. Tad mes tiki-j 
! mes, kad darbininkai parems į 

j parengimą. Choras i 
turi laikyti pamokas, kad Ja-! 
vintis dainuoti. Todėl reika
linga ir finansinė chorui para
ma.

Pakviesta
prie ALDLD. 5 draugai pada
vė vardus pasižadėdami tapti 

. organizacijos nariais. Prisimi- 
džiaugsmingai; nus apje sunkją “Daily Wor- 

padėti, ant vietos drau
gai sudėjo $5.35. Taipgi pa
sižadėjo ateityje daugiau pa-

• remti.
priėmė 
skirta.

Prie

Atsilan
kys keletas draugų iš centro. Nariai 

»ir narės, mūsų būtina pareiga daly- 
j vauti visiems susirinkime ir gauti 
(naujų narių. Be to, nepamirškime ir 

' Rengkimės prie Bedarbių De-1 narines mokestis, kaip kurie labai 
monstracijos Pittsburghe jesame atsilikę.
PITTSBURGH, Pa. — Rug-į 

pjūčio 31 d. čia bus didelė; 
bedarbių demonstracija. Pra
sidės 1 vai. po pietų, West 
Parke, čia susirinks bedarbių 

i delegacijos iš kitų artimesnių 
; miestų ir miestelių.

Prie šios demonstracijos ir,
i lietuviai darbininkai turi reng- +ro ^omįtetą ir turime kitų svarbių 
j tlS. Organizacijos turi pagel- į reikalų organizacijos labui. Susirin- 

— j bėti pasiųsti savo narius bedar- I kite įlaiką ,nes tą patį vakarą bus 
Rugpj. 13 APLA. 2 kp. sve- bius dalyvauti demonstracijoj, j draugiškas vakarėlis.

' i Kp> Org> M. Valanta.
199-100)

CLEVELAND, OHIO
LDSA. 24 kuopos extra susirinki

mas įvyks 26 rugpjūčio, 7:30 vaU 
vakare, Lietuvių Darbininkų svetai
nėje, 920 E. 79th St. Drauges! Vi
sos malonėkite atsilankyti, nes tu- 

i' resime nominuoti kandidates į cen-

tainėj įvyko prakalbos, kurio-' Reikia organizuoti 
se kalbėjo d. James W. Ford 
k a n d idatas vice-prezido*itui 
Prisirinko pilna svetainė dar
bininkų. Daugiausia buvo ne 
grų ir lietuvių. Visiems pati
ko d. Fordo prakalba ir atsa
kinėjimai į klausimus. Jisai šalpa numažinama 
nupiešė, kokioj mes sunkioj be- ketinama visai nutraukti. Jei- 
darbės padėtyj esame ir mūsų j 
padėtis kas kartą vis blogėja, gausime ir tų trupinių, kurių 
Taipgi faktais išrodinėjo, kaip dabar kai kurie gauname, 
demokratai, republikonai, so- i Taipgi turime pareikalauti, Į 
cialistai ir kitos politinės gru- į kad valdžia sustotų mėtyti iš 
pės darbininkus spaudžia ir.’stubų bedarbius, kad neužda- Draugės ir draugai, LDS. 57 kp.

Vienatinė par-'rinėtų gazo ir elektros. Kovo- rengiasi sulošti teatrą ir mums pri-

i visur be-' 
darbių grupes ir rengti juos; 
organizuotai demonstracijoje; 
dalyvauti.

Demonstracija iškels svar
bius reikalavimus. Atminki
me, kad jau bedarbiams pa- 

pusiau ir

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 24 d. rugpjūčio (August), 
Kliubo svetainėje, 376 W. Broad
way, 7:30 vai. vakare. Visi nariai da
lyvaukite, nes yra labai svarbių rei
kalų aptarti. Taipgi bus nominuo
jama kandidatai įCentro Komitetą 
1933 metams. Malonėkite visi atei
ti ir naujų narių atsiveskite.

Sekr. Williams.

apgaudinėja, 
tija, kuri ištikimai gina dar-; kime už šiuos reikalavimus, 
bininkų reikalus, tai Komunis-1 Bedarbis,
tų Partija.

Surinkta keturi doleriai au
kų ir parduota nemąžai lite-, 
ratūros. 10 darbininkų įsto
jo Parti j on ir apie tiek pat į 
Jaunųjų Komunistų Lygą. Sim
patija darbininkuose Komunis
tų Partijai nemaža. Mat, jau 
daugelis darbininkų persitikri
na, kad tiktai vienatinė par
tija ištikimai kovoja už dar- kampanijos, 
bininkų reikalus—tai Komu
nistų Partija. Vienas suvargęs • me dalyvauti, 
darbininkas, priėjęs prie J. W. zika ir taipgi kitokių pamar-

trūksta knygučių. Veikalų vardai 
lyra: “Vagys” ir “Praeities šešėliai.” 
i Kas turite kopijų šių veikalų, tai aš 
prašyčiau jus prisiųšti man po šiuo 
antrašu: O Serbentienė, 12 Blanche 
St., Worcester ,Mass. Mes su jumis 
atsilyginsime vėliau.

PHILADELPHIA, PA.
Protestuokite prieš policijos tero

rą! Reikalaukite paliuosuoti klasių 
kovos kalinius! Atmuškime Dies bi- 
lių! Demonstruokime rugpjūčio (Au
gust) 
metų 
co ir 
50th
Thompson, McPherson Square ir 18 
and Reed gatv.
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Dainuos Wilkes-Barre Aido Choras, Kuria m Mokytojauja D. Zdaniute. Apart Aido 
Choro Dainuos ir šio Choro Merginų Oktetas Naujas Dainas

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

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

DAINUOS LYROS CHORAS IŠ SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras šiuo kartu pasirodys su naujom dainom kurios linksmins visus.

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

Philadelphijos Apielinkeje 4 d. Rugsėjo 1932
. • j . * f • ’ ?»J .t ' A ’ i■ u - *

Dainuos Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas 
šalinaiteš, ir Philadelphijos Lyros Choras, vadovaujamas

Jurčikonio. Taipgi dainuos pagarsėjęs Brooklyno
Merginų Sekstetas

KAROLIS POŽĖLA 
lietuvių čampijonas

Jonas Bagočius

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

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

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

KELRODIS: Gatvekariais važiuokit iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite 
karą No. 66 City Linė ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko busai 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.
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Kuomet Buržuazijos Valdininkai Duoda • “dolerio' dievaitis militariz-(th h 1 • • I I • !• T\ . B«,mas.” Šiai atsargai iš mažės-1
Ddrbillinkdinš LCldUH^ UCrnOltStFUOtl nių miestelių sutraukia drą

sesnius, gerinus patyrusius mu- 
Ir kame gi šeikas arčiau širdies, Ottawon, 

! o jų vietose liko laikinai, nauji, 
* nepatyrę—bailučiai; su tuo ir

1931 metais, Windsore, re-, Windsoro buržuazija liko be- 
Taip pat klystų tas,1 voliucinio principo darbinin- spėkė.

suvilti kareiviai, jau žinome, nors tuo momęn-' Man teko sykiu darbuotis su 
, ;V. J velioniu »Mos kuopos

Darbininkai, jeigu nori kąįkliubė <lar 1917 m., ir aš daug 
'laimėti, turi glaustis bendru- patyriau apie Bronislovo tei- 
mbn’; turi sekti Komunistų singumą, kuomet dar jis buvo 
Partijos direktyvas; tik tuo pačioj jaunystėj ir nebūdavo, 
keliu bus galima laimėti, t. y., ” 
savo darbo vaisiais ir gamtos 
turtais naudotis, kiek jų yra 
ant žemės kamuolio.

Leonas*

Kanados buržuazijai komu- dreba iš pykčio, 
nizmas tai kaulas gerklėje, I tas faktas? 
Kurio ji negali nuryti, nei iš-- 
spjauti, 
kurias sakytų, kad ji nenaudo- kai (kariškių ir bažnytinių de-Į 
ja savo gabumų, 
ji- tai daro.

Buržuazija,
apsišarvavus, 1931 m., rugpjū
čio 11 naktyje išdraskė vy-l 
riausias Komunistų Partijos' 
įstaigas, antraip sakant, išdras' 
kė centra iš visur suplaukiau- .. ...
f/o skurdo ir kovos; ištraukė monstracl«: ,r W1"* 
supelėjusi 1919 metų istaty-?sas mltlngas lr saleJe 
mą. “Section 98 of the Cri-'^ls- 
minai Code,” su kuriuom gali 
areštuoti be warranto, gali 
portuotU žodžiu sakant, 
darbininku gali daryti, ką 
panorės, nes tas įstatymas 
sur pritaikomas.

Sulig jo, aštuonis Komunis- laipsnišką da 
tų Partijos vadus įkalino 5 j.vimą. 
metams; sulig jo Partiją ap- i rugpjūčio 1 d. 
skelbė nelegale; uždraudė de- Darbininkų Pagelba 
monstruoti, kur darbininkų ju-jsaVo Ekonominę Konferenciją 
dėjimas silpnesnis, uždraudė i irgi Ottawoje, reikalauti dau- 
net viešus mitingus. Bet. . . giav.s duonos bedarbiams, ‘so- 
Ar sulaikė komunistinę ide-[ciai§s apdraudos, prieš karą i 
ją nuo tolimesnio plėtimosi ? ir 1.1. 
Absoliut’škai ne. Dalinai su-! tų dviejų konferencijų 
trukdė patį Partijos verbavi-; griežtas priešingumas, 
ma, 1 r v .'cijos auga, darosi kovinges- 
nės.
bėse buržuazija priverčiama gerai įšerti, gražiai unifprmuo- d. rugpjūčio, darbininkų dele- j gijos" 74-tai kuopai iki 1928 
nusileisti, patylėti, nors ir fj, riebiai apmokami policistai gaciją priimti Ottawoje, kaip metų. '

įvyko daug),i Ekatra: ,.YaShing,‘°"e lT 
nušautas didžiojo 1914 metų 
karo dalyvis, Juška; jo gyvy- 

: bę atėmė tie, už kuriuos jis 
! kariavo pirma. Šis incidentas 
.greit paveikė, kitaip sakant, 
' pertikrino ir daugelį Kanados 
buvusių kareivių, o ypatingai 
gaunančių 3 dolerius į savaitę 
su šeimyna,—kiek jie yra 

' gerbiami šiandiena, i
Kaip realybė persikošė 

visus. Windsore iš trijų 
na ex-kareivių kuopa beveik 
imtinai užgyrė Ex-Kareivių 
Darbininkų Lyga, ir bendras

I Windsoro distriktas pasiuntė j 
! prez. Hooveriui protesto rezo-1 
liųciją. Vėliaus, nors silpnas,! 
bet įvyko veteranų 
mas—pamatyt patį 
Bennettą, Ottawoje. Taip pat! 
buvo atvykus skaitlinga far-j 
merių delegacija.

Dabra aišku, ! 
Aišku, kaip diena, tarp i dras valstiečių 

yra į mięstų darbininkų 
(_ kame! mas ir ]

bet pagelbinės organiza-1 gap įvykti aštrus susirėmimas, i tam tikru

Be abejo,‘monstrą ei jų 
apart mitingų ,neįvykdė jokios 

mirties įrankiais igatvSse demonstracijos, nes, 
^-1 valdžia guzikuočiais apstaty-, 

: davo parko vartus su įvaikiais 
mušeikiškais pabūklais ir ne-j 

i leisdavo; griežtai užgynė ir 
11932 metų gegužės 1 d. de- 

tik vie- 
koncer-

NEW KENSINGTON, PA

policija

■

jog įiępajęanka jjįfsnnpatizuo- čiūs politikierius, bet prieš 
ti komunistams bei skaitlingai darbininkų pasipriešinimą be
atsilankyti į komunistinius su- sų ir unijos paręlavikų užma-
sirinkimus, bet reikalinga ir 
stoti i Komunistų Partiją ir 
kitas darbininkiškas kovingas 
organizacijas irxkovoti, prieš 
policijos it bosų puolimus ant 
darbininkų. Juk šis Scranto- 
no policijos žygis daugiau ne
gu aišku, kad tai anglies ba
ronų pųoĮimas ant darbininkų, 
kaija jie rengiasi mušti algas

čioms mobilizuojama 
ir milicija.

Todėl darbininkai 
dėti ant sargybos, 
mainieriai, organizuokit eili- • 

I nių narių komitetus ir bedar- 
jbių tarybas, nepaisant ar dar 
kas dirba, ar ne. Visi bend
rai organizuokitės į kovingas 

iid''žemfausio°’E!riėškari'nių‘ra7- 
kų laipsnio

turi bu- 
Draugaikaip senas darbininkas, kad 

vienodai užsilaikyti: pagerda- 
vo ir kortomis palošdavo, bet 
tik už savo triūsą;, ir aš ži
nau, kad Bronislovas nėra nie
kam skriaudos padaręs.

Velionis matė ir suprato, 
kad darbininkų klasė yra net 
smurto keliu išnaudojama ir 
kad darbininkai turi organi-. 
zuotisf tad ir pats tūlą laiką 
prigulėjo prie sėriosiėš Lietu
vių’ Socialistų Sąjungos vieti
nės kuopos. Bet nuo to laiko, 
kaip' įvyko socialistų skilimas

Mirus Bronislovui Butėnui 
f

Rugpjūčio 2 d. Rentono an
glių kasykloj elektros viela 
sudegino mūsų draugą Bronis
lovą Butėną. Jis buvo 37 me
tų amžiaus ir nevedęs. Pa
ėjo iš Panevėžio apskričio, 
Kauno gubernijos, Pandėlio Bronislovas buvo x
valsčiaus, Pagužių kaimo. Gi-' traukęs nuo politinio veikimo 
minių, turbūt, čia Amerikoj 
neturėjo.

Velionis buvo palaidotas 5 
j d. rugpjūčio, Suvienytose ka
pinėse, New Kensington, Pa. 
Laidotuvėmis rūpinosi Augš- 

> . ; čiausios Prieglaudos Lietuvių 
maisavi , ^merį]<oje g_įa i<UOpa įr drg. 
premjerą' J u~ . Į B. Butėno krikšto tėvas is 

" : 1 Wilson, Pa.
i Mūsų miestelio nekuriems 
i tautiečiams nepatiko, kad Bro- 

kad šis ben-, nislovą palaidojome < laisvai, 
ex-kareivių ir j be bažnyčios, nes jis buvo 
7ų susiūbavi-; liuosas nuo tikybinių burtų.

privertė'^ buržuaziją j Jis buvo nariu APLA. 9-tos 
i laiku permainyti, kuopos nuo 19Į6 m.; taipgi 

Turčiai negi patys atviron: nuolatinę discipliną, k.t., leis-■ priklausė Amerikos Lietuvių 
Ir tam tikrose aplinky- kovon stoja; jiems tarnauja -ti demonstruoti, Windsore, 1' Darbininkų- Literatūros Drau-

Bet štai momentas, 
de- buržuazija persigąsta 
su Ha rankas augštyn. 
tik! sostinėje, Ottawoje 
vi- į Anglijos imperijos 

tarti, t kaj.p fygiaus 
ninkams bada- 

Tuo pat} momentu, ant 
Tarptautinė 

sušaukė

kuomet 
ir iške- 

Kanados 
sugužėjo 

šulai ap-
užtęsus I

be

per 
vie-

vadovybe Komunistų Partijos 
del apgynimo savo teisių, sa- 

Ęrįe pirmos progos bus ir vo klasės reikalų!
vėl rengiama prakalbos drg.
Tosteriui, todėl darbininkai 
privalo gerai įsitėmyti ir se-' 
kanžiu kartu no tik patys kuo inĮelęUjialu Komitetas Gyni- 
skaitlingiausia atsilankyti, bet. *7j i g ’ «. J

Rumboniskis.

• ** , i 01 *■ d 1 Mold d vO 11 d 111\ Ui f k) t/ L j ‘ y 1 * 1 W

tarp bolševikų ir menševikų, Į ir dirbti, agituoti, kad tūks- IBIU Nebaltų JaunUOllŲ 
Bronislovas £uvo visai pasi-,tančiai darbininkų galėtų at-:

U silahkyti ir išgirsti Ifalbą savo
i bet nuo aukojimo darbininkų įlašės vado. Lai bosai ir po-’ x ^-4.i
į reikalams niekad neatsisaky- licija pamat0, kad jų teroras čionai tapo suorganizuotas 
iflavn. visada aukodavo su mm- _____j.ui______________ ____1 . *. ... . ..

silankyti ir išgirsti kalbą savo
CHATTANOOGA, Tenn.-

1

■
•,4 I *

davo, visada aukodavo su mie
lu noru.

1931 metais jis buvo be dar
bo, ir tais pačiais metais to
liau gavo darbą R'entono kasy
kloj ; nors mažai uždirbdavo, 
bet per velionio pasidarbavi
mą buvo Rentone suorganizuo
ta Komunistų Partijos kuope
lė. Taigi laike'laidotuvių, ant 
kapinių, buvo pakviestas kal
bėtojas iš Pittsburgh©, kuris 
pąsakė gerą prakalbėlę; jis 
pabrėžė, delko Bronislovas su
degintas elektros viela; tai del 
kapitalistų godumo, kurie, 
trokšdami vis daugiau pelnų, 
spyrė vis daugiau padaryti ir 
nedavė reikalingos apsaugos 

I ir priežiūros kasyklose.DAINŲ DIENA
velioiiio karstą delei atsisvei-J sant, ar mainieriai sutiks gra-:

PIKNIKAS PRASIDĖS U-tą VALANDĄ DIENĄ. ĮŽANGA 25c. YPATAI

laikymo prakalbą 
Ne, jokio leidimo

ir 
ir

policijos laikyti

ijanuolių. Vis daugiau i? 
Vadų Šuo-'daugiau intelektualų dedasi 

'prie kovos už gelbėjimą ne

SCRANTON, PA
4 f-

Drg. Fosteris Areštuotas,

m

RENGIA AM. LIETUVIŲ PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS CONN. VALSTIJOS 4-TAS APSKRITYS 

Nedėlioj, 28 dieną Rugpj.- Aug., 1932 
UETUVIU DARŽE, UŽ LAKEWOOD EŽERO, WATERBURY, CONNECTICUT

Choras Daina is New Haven, Conn, yądęyąująinąg LąĮyio

Pirma dalis programos prasidės 4-tą valandą, kiekvienas choras dainuos skyrium ir grieš JĮąųųųju Dar- 
binįnkų Stygų Orkestrą. Antika dalis programos prasidės 7-tą vai. yąkąfe. Repdrai dįihUp's r'4 • chotal: 
Watferį>ury Vilijos Choras; Hartford Laisves choras; W JOB 'Bw k'W'Wlw

Kalbės Drg. V. BOVINAS Proletmeno Sąjungos Seky|. iŠ ¥•

KELRODIS: Atvažiavę į Waterbury ftfrkįte Lakewood gatvekarį ir važiuokite iki Lakewood PaTsk, išlipę iš karo 
imkite Chestnut Hill Road-ir eikitfHįsįūtą pus^'isžęro, tenai‘rasite daiAų dieną. Atvažiavę automobiliais, važiuokite 
N(Mh Main St. ikiNpakewood’Park ir incite Chesfhuį HilfRpad ir tiesiai rakite vietį.

nenubaidys darbininkus, nuo | specialis pietiniu valstijų 
komunistų, kad darbininkai; radikališkų inteligentų ko- 
pasiryžę kovoti ir apginti sa-1 mjtetas gynimui Scottsboro 
vo teises,
Mainieriu Unijos

kalbiai Prieš Mainų
Darbininkus įkaltų jaunuolių gyvybes.

Scranton “Times”, 15 d.!
rugpjūčio, išspausdino! prane- Vckietijos Fašistai 
sinią, kuriame parodo, jog A , •
mainieriu unijos pardavikiški pahYllzilAia Dftlnim 
vadai, Lewis ir Boylan ir visa 
pardavikų šaika, jau senai ■
veda slaptas sutartis su ang- BERLYN.—Hitlerio spau-
lies savininkais delei apkapo- da sufabrikavo ir- paskelbė 
jimo algų iki prieškarinių lai- Į dokumentą, kuriame sako- 
kų skalės, o tas reikštų apie ma, kad Komunistų Parti- 
50 nubš., o gal ir daugiau, jos komitetas įsakęs parti- 
nukirsti mainieriams algas. jos nariams vartoti indivi- 

_ terorą. Komunistų 
Partija šitą provokatorišką 

, . . ... , primetimą griežtai užginei-nuk'rtimo maunenams algų,' ja ip jr0(j kad <<doku. 
bet del tūlų priežasčių konfe- J r v* , « ,i -i w h • - mentas yra fašistu sufab- rencija pakriko. Veikiausiai „ J 
permažai pardavikams pasiū-1 duotas.
le “sidabrinių”. Vienok ne-; ~
reikia manyti, jog išėjus par-' WASHINGTON. Val- 
davikų sąmokslam į viršų, jau džia išleido naujas 8 centų 
dalykas ir bus užbaigtas. Al-įtampęs delei laiškų, kurie 
gas mainieriams kirs nepai-1 siunčiami orlaiviu.

' Turiu priminti, kad Bronis- Jau pereitą kovo mėnesį lai- Jualį 
j lovo laidotuvės, New Kensing- kė slaptą konferenciją New 
■tono kapinėse tai buvo pirmos j Yorke su anglių baronais del 
I tokios istorinės. Čia susirinkę 
i vietinės komunistų kuopos 
draugai atsisveikinant pasku
tiniu kartu uždainavo Inį;er-

i nacionalą, atsisveikindami su 
| Bronislovu, kaipo idėjos drau- 
| gu. Graboriaus gi pareikala
vus, buvo atidengtas grabas ir 
visi palydovai maršavo pro

kinimo.
Ilsękis, drauge Bronislovai, 

o mes tavo dirbtąjį idėjinį 
darbą toliau varysime, dirbda
mi dar su didesne energija 
prieš išnaudotojus, kad priei
ti prie naujos tvarkos, kur ka
pitalistų klasė negalėtų del 
didesnių sau pelnų žudyti 
darbininkus. ‘

K. Stašinskas.

I žumu, ar jie priešinsis, 
lių kompanijos prie to 
ruošiasi, panaudojant 
ją, valstijos kazokus 
kas, o jei reiks, tai 
ją. Visos valstijos 
stotys kietos anglies 
tuose prigabentos mašininių 
šautuvų, amunicijos, gazinių 
bombų. Visi kazokai apgink
luoti naujais šautuvais. Tai 
ką gi tas reiškia, jei ne pasi
tikti mainieriu pasipriešinimą! 
prieš pravedimą kapojimo al-( 
gų? Ne prieš butlegėrius, ne, 
prieš plėšikus, neigi prieš suk-!

pilnai 
polici-j 
mušei-, 
milici- ■ 

kazokų 
dgstrik-

SKAITYKIT IR PLATJN- 
KIT “LAISVĘ

Telefonas i Bt$gg t-916i

DR. A. PETRIKĄ
’ PETRICK

221 S. 4th St., Brooklyn, N.Y.
X-SBINDULIU DIAGNO^Ą 

GAZO ANESTETIKĄ 
VALANDOS)

Nuo 9 vai. ryte iki I vai. vakare.
Penktadieniala ir kventadieniais 

tik suiitarus.

Rugpjūčio 12 dieną buvo 
surengtos prakalbos drg. W. 
Z. Tosteriui, kandidatui pre
zidento vietai ant Komunistų 
Partijos tikieto. Bet Scranto- 
no. “demokratiška” policija 
išardė prakalbas, drg. Fosteri 
areštavo, būk už neturėjimą 
leidimo iš
prakalbas. j

Ar toks leidimas yra reika- 
i lingas del 
I svetainėj ?
i nereikia, vienok Scrantono po-
jlicija tokį įstatymą “surado.” 
I Geriau sakant, anglies savinin
kai, o ne policija. Drg. Fos
teris išleistas po $300 kaucija 
iki teismui, kuris įvyks 24 d. 
rugsėjo.

Darbininkų į šias drg. Tos
terio prakalbas prisirinko ga
na daug; daugiau, negu bent 
kada nors pirmiau, net ir ka
pitalistinė spauda priskaito iki 
700 žmonių, o gerai yra žino
ma, kad svetainė 700 įtalpos 
buvo pilnutėlė prisigrūdus, o 
apie kitą tiek dar lauke bu
vo, bet negalėjo įtįlpti į sve
tainę. Buvo net ir iš tolimes
nių vietų darbininkai atva
žiavę trokais, kaip tai net? iš 
Berwick, Pa., o tas aiškiai’ pa
rodo, jog sunkaus darbo žmo
nės masiniai prądecįa glaustis 
prie Ęomunistų Partijos. Bet 
dar aiškiau parodo toks poli
cijos puolimas ant darbininkų,

JUOZAS KAVALIAUSKAS
.3 _____ 1_________ A 1_____

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 6136 
Keystone— Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

110 EAST 16th ST. N. T
Kasdien—9 A. M. iki 8 p. M. " Kalba Lietuviškai 
Nčdėliom—9 A. M. iki 4 įsikūręs 25 Metai
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IŠRANDA VOJIMAI

VIETINES ŽINIOS could consider himself or her- PASIRANDAVOJA
self alone with
which workers have
the tribute to com3,000 Kailiasiiivių Sveikino Laimėjimus

Sovietų Kaukazo Šaltinių

INC

ar z an
186

LAISVE
427 Lorimer St

Expression of Gratitude

Telephone, Evergreen 6-5310

Graborius
Milionie

® j'

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261

neštas trečiadienį

NOTARY 
PUBLIC

Finansų Kontrolierius 
Susispjaudė su Majoru

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

Siurbėlė Vincent Astor 
už Demokratų Partiją

solidarity 
shown in

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

TEL. STAGG 
2*5043

Organizacijos, Rengkitės į 
i Bedarbių Šelpimo 
Demonstraciją!

Genwteriai Pašovė 
Dvi Mergaites

BROOKLYN 
teismas atrado kaltais

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Federalis
Mike 
ir P. 

pinigų

and that no honest worker

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinSjimams.

231 Bedford Avenue

MEYER CŽSųJ
208 West 54th St.

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

Liet. Korn. Balsuoto
jų Kliubo Susirinki
mas Šiandie Vakare

Kliubai, Restoracijos, Saldainių Krautuves 
Aptiekos Tuojau Reikalaukite Jo.

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

nius, turinčius daugiau, 
$3,500 pelno per metus

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

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

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

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

Kaina 40 centų už kvortinę bonką

raštinė 
61 Graham 
Taigi, kurie 
reikalingus 

siųskite juos 
ragin- 

Bedarbių

I, the wife of deceased com. 
Loschenko, express my gra
titude to the committee of the 
Branch 39 of Russian Nation
al Mutual Aid Society as well, 
as to the Communist Party, IL 
D. and all Ukrainian and Li
thuanian Workers Organiza
tions who participated in the 
arrangements of funeral.

My first thought after the 
death of my beloved huband 
was that I was left alone, but 
when I saw thousand of work
ers who came to pay their 
last tribute to their comrade, 
I realized that I was not alone

DUODAME GERĄ NUOŠIMTĮ
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais 

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

Pagelbsti viduriams maistų virškinti, akstiną 
žmogaus kūno veikimų ir priduoda jėgos.

Kaina 15 centų už puskvortį. 1

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

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

šaltinių

Yorke ir Brooklyne Subą, 51 Meserole St 
savaitę susirgo šiltine Į Montaną už falšyvų

Kojp Nesveikumai
Vokietys Specialistas F piji
Garankščiuotos krau-

jagyslSs, niežinti ek- tauA
žyma, kojų skauduliai k/ju)'
ir skausmingi kojų su- yjjrJ
tinimai, paeinanti nuo Vm. I
gyslų įdegimo, yra gy-

domi be operacijų _ yfll
DR

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

New 
pereitą 
(karštinėmis) 79 žmonės; Ii-j skleidimą. Nuosprendis bus iš 
ga akte’

Komunistų Partijos kandi
datas į New Yorko valstijos 
gubernatorius Israel Amter 
viešame pareiškime pasmerkė 
Ryaną, mokyklų valdybos pre
zidentą, už tai, kad Ryanas 
reikalauja kaštais mokytojų ir 
mokinių sutaupyt miesto iždui 
$7,825,000. Ryanas nori, kad 
kiekvienai mokytojai ir mo
kytojui būtų priduota kur kas 
daugiau mokinių; tuo būdu 
galėtų sumažinti mokytojų 
skaičių, ir nereikėtų statyt 
naujų mokyklų, kimštinai pri- 
grūdant klases esamose moky
klose.

Pasirandavoja 4 apšildomi kamba
riai su maudyne ir šiltu vandeniu

Telefonas-Stagg 2-5938
36 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

(196-201)

NEW YORK. — Rinkimui 
kampanijos komitetas išleido 
atsišaukimą į darbininkiškas 
organizacijas ruoštis su visais 
nariais į rugsėjo 10 d. demon-i 
straciją—maršavimą iš Union j 
jSquare į City Hali su bedarbių ' 
reikalavimais ūmios pašalpos i 
iš miesto iždo kiekvienam be-i 
darbini ir bedarbių apdraudos' 
įstatymo kaštais kapitalistų ir Į 
valdžios. Tai yra ir pirmas 
reikalavimas Komunistų Par
tijos rinkimų platformos. Nei 
viena organizacija savo susi
rinkime neturi praleisti klausi
mo apie prisirengimą prie rug
sėjo 10 d. demonstracijos. j

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

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

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

Didelis tai yra darbininkų 
laimėjimas vadovybėje revo
liucinės unijos.

Stato Naujus Mūrinius ir Medi
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros 
f

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

Organi- 
platinti 
už ku- 
nuolai- 

da draugijoms,K kuopoms bei 
kliubams.

Loschen
ko. It made me realize once 
more that the workers strenght 
lies in the workers organiza
tions and that every worker, 
man or woman, must join wor
kers organization.

1 pledge myself to fill as 
much as my ability will allow 
me the place of com. Loschen
ko in various workers organi
zations and to always support, 
as he did, the revolutionary 
workers press. *

Anna Loschenko.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimon ir 

gimdymo organų

DR. M.
215 E

Tarp 2nd
NEW

Valandos 
Nuo

Nedėliotn
Odos ligos gydomos su X-ray 

patinusias gyslas jčirškinimais

NEW YORK.—3,000 kai- 
liasiuvių mitinguose Manhat
tan Lyceum ir Cooper Union 
užgyrė kairiosios Industrinės 
Unijos pasiūlymus delei sutar
ties streiko baigimui. Sutar
ties sąlygos plačiau išdėstytos 
vakarykščiame “Laisvės” nu
meryje. Fabrikantai ir kon- 
traktoriai pasirašo už 5 dienų,; 
40 valandų darbo savaitę; vi
dutiniai prideda po $5 į savai
tę algos; apmoka už septy-Į 
nias»legales šventes per me
tus; panaikina darbo kortų 
sistemą ; vietoj paleidinėt se

nus darbininkus, bosai yra pri
versti priimti dar po bent vie
ną iš bedarbių; negrai darbi
ninkai sulyginami teisėse su 

!baltaisiais; už, lygų darbą ly- 
’ gi mokestis vyrams, moterims 
ir jaunuoliams; viršlaikio dar
bo negali būt daugiau kaip dvi 
valandos, už kurias darbda
viai turi mokėt pusantro sykio 
daugiau, kaip už paprastas 
darbo valandas.

FILURIN 
12th St.

ir 3rd Avė®
YORKE j 

nuo i 10 iki I 
4 iki 8 

nuo 10 4ki 2

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami
* Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium
SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT

Pabandykite!
SAVININKAI MARGIUKAI

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y. I

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
56 Stagg St., A^t. 26 Brooklyn. 
N.Y., arba pasiklauskit “Laisvės” 

ofise

NEW YORK.—Darbo 
jų Vienybės Taryba ruošia di
delį išvažiavimą Darbo Dieno
je, rugsėjo 5 d., Pleasant Bay 
Parke. Išvažiavimas bus sy
kiu ir demonstracija uM Ko
munistų Partijos kandidatus ir 
platformą šiuose rinkimuose. 
Programa susidarys iš Frei
heit Choro dainų, darbininkiš
kų sportų, Kultūrinės Darbi
ninkų Federacijos parodų, šo- 

ikių, prakalbu ir kt. 
izacijos turi išanksto 
! tos pramogos tikietus. 
1 riuos duodama didelė

Komunistų kandidatas į gu
bernatorius reikalauja statyti 
daugiau mokyklų, nemažinti 
mokytojų skaičiaus, nekapoti 
jiems algų ir aprūpint bedar
bių ir vargingų darbininkų 
vaikus maistu, drabužiais, če- 
verykais ir knygomis už dy
ką. O kad gauti tam lėšų, tai 
numušt augštiem valdininkam 
algas iki $3,500 per metus ir 
apdėt augštais mokesčiais biz- 

kaip

BROOKLYN. — James Ra, 
kuris del visko “barberiauja,” 
yra teisman patrauktas, kaipo 
gengsteris. Jis su keliais kiA 
tais, važiuodamas automobiliu, 
ėmė šaudyti į priešingos šaikos 
gengsterius ir pripuolamai pa
šovė dvi mažas mergaites, kaip 
kad skundžia mergaičių moti
na Ph. Falis.

NEW YORK.—Miesto fi
nansų kontrolierius Berry kri
tikuoja zurza prieš majorą 
Walkerį, kad jis sutiko mokėt 
peraugštus nuošimčius ban
kams už paskolas miestui. 
Walkerio pagelbininkas C. F. 
Kerrigan atkerta, kad didžiau
sia finansinė atsakomybė pri
klauso kontrolieriui Berry, ir 
kaltina kontrolierių, kad jis 
Wall Stryte gembleriavo mies
to bonais. Tarp savęs susi- 
niovę politikieriai pasako kiek 
teisybės apie viens kitą.

MATHEW P. ŠALLAS 
(BIELA USKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iŠ visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOflLlŲ, 
KURIUO PĄTARNAUJAM NUVEŽTI (. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (. MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM. t

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Po No. 30 Moore St., penk
tadienį, 10 vai. iš ryto turėjo 
įvykt iš namų išmetimas be
darbio Ozarkos šeimynos su 
rakandais. Nors 6 policistai 
buvo prisiųsti dar prieš 10 
vai., bet maršalas nepasirodė 
be 12 vai. dieną. Tuom lai
kotarpiu prakalbos ėjo be su
stojimo. O kaip 12 vai. buvo 
išrinkta delegacija į miestinį 
Relief Biurą.

50 žmonių komitetas nuėjo 
išreikalaut čekio užmokėjimui 
rendos, ir susirinkusių beliko 
tik virš šimto. Tad maršalas 
manė pasinaudoti gera proga, 
bet ar išnešė nors vieną ra
kandą laukan? Ne. Mat, na
mas buvo tuojaus apgultas Be
darbių Tarybos narių ir sim- 
patikų; o mane pasiuntė prie 
Relief Biuro gauti pagelbos.

Kai sugrįžome, tai daug di
desnę minią radome, negu bu
vo pirmiau,—išviso jau virš 
300, kas įvarė gana baimės 
maršalui ir jo darbininkams, 
kurie atsisakė tokį purvihą ir 
pavojingą darbą atlikti. O 
namų savininkas buvo privers
tas duoti $20 Ozarkam pasi- 
jieškoti kitų kambarių. Per 
tai ir buvo susitaikyta gražumu 
patiems išsikraustyti.

Tai čion yra geras įrodymas^ 
tiems, kurie dar nežino, ką or
ganizuotai galima nuveikti.

Bedarbių Tarybos 
randasi po num. 
Ave., Brooklyne.’ 
žinote bedarbius 
greitos pagelbos, 
prie Bedarbių Tarybos 
kite prigulėti prie 
Tarybos ir patys prisitašykite 
Mokestis tik 5 centai įstojimo

J. Seeger.

Lietuvių Vote Communist 
Kliubo susirinkimas įvyks pir
madienį, rugpjūčio 22 d., 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, 46 Ten Eyck St., Brook
lyne.

Draugės ir draugai, Kliubo 
nariai ir nenariai, piliečiai ir 
nepiliečiai, visi esate kviečia
mi ateiti į šį susirinkimą ir pri 
sidėti prie šio svarbaus darbo. 
Taipgi atsiveskite kuo dau
giausia jaunuolių.

Kviečia visus ir visas.
Sekretorius.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiai ir chroniškai vyrg ir 

motam ligai kraujo ir odos. 
Padarau ištyrini* kraujo ir ilapune.

DR. MEER
44th St., Room IM
New York, N. Y.

Valandai Prišmimoi 
Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų n«« V 

iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniai! nuo 11 ryto Iki 1 po pietų 

Telefonas Lackwanna 4-2180

JONAS STOKES 
Fotografas

ftiuomi praneiu savo kostume- 
riams. kad verkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
®po numeriu 

512 Marion SU 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

NEW YORK
rius Vincent Astor, savininkas 
šimtų namų New Yorke, dide
lis skurlupis išnaudotojas, pa
siskelbė per spaudą, kad jis 
rems demokrato Fr. Roosevel- 
to kandidatūrą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus. Kokie 
neišmanėliai yra tie lietuviai 
darbininkai, kurie sako bal
suosią už “dimikratą?” Juk 
demokratai nei kiek negeres- 
ni už Hooverio republikonus.

Vien Komunistų Partija at
stovauja darbininkus ir kovoja 
už jų reikalus. Kiekvienas to
dėl darbininkas privalo dar
buotis tiktai už Kom. Partiją 
ir balsuoti už jos kandidatą į 
prezidentus Fosterį ir į vice
prezidentus už J. W. Fordą.
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