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Daugiau 90 nuošimčių visų 
Japonijos valstiečių negali pa
kelti skolų naštos. Daugelyje 
vietų biednieji valstiečiai ir že
mės ūkio darbininkai dirba tik 
už prasčiausią maistą, čočna 
sodžiaus gyventojai sako: “Jei
gu taip ilgiau bus, tai mes visi 
turėsime badu išmirti. Bet 
mums jau nebaisu mirti, lai gy
ventų tik mūsų vaikai. Didžiu
ma gyventojų neturi jokio mai
sto.”

KRISLAI
Badas Japonijoje.
Kulkasvaidžiai prieš Mus.
Vokietijoje Kratos.
Prieš SSSR ‘Dokumentai’.

Rašo D. M. šolomskas

Imperialistinė Japonija apie 
40 nuošimčių visų įplaukų iš
leidžia karo prisirengimui. Gi 
tuom pat metu šalyje valstie
čiai ir darbininkai badauja. 
Valstiečių delegacija aplankė 
premejerą ir įteikė reikalavi- 

. mus. Pagal valstiečių ir darbi
ninkų delegacijų davinius, vien 
Chokiado saloje yra 100,900 ba
daujančių vaikų. Mokyklas lan
kančių vaikų skaičius siekia 
200,000, kurio badauja. Pagal 
japonų laikraščio “Havan Hio- 
chi” davinius, badaujančių bus 
iki 400,000.

Taip tai dabar yra su Japoni
ja, jos imperialistai kardu švi- 
truoja į Sovietų Sąjungą. Bet 
tas imperializmas stovi ant mo
linių kojų. Jeigu jau šalyje 
šimtai tūkstančių vaikų badau
ja, jeigu jau* valstiečiai iš bado 
miršta, o darbininkai kovoja, 
nepaisant, kad kas mėnuo are
štuoja daugiau 2,000, tai Japo
nijos imperializmas karą pradė
damas tik sau sprandą nusisuks, 
žinoma, tas nereiškia, kad dar
bininkai neturi kovoti prieš ruo
šiamą karą.

Kuo didesnis, auga ekonomi
nis krizis, kuo daugiau darbi- 
ninku išmetama į gatves badau
ti, tuo pasiutesnis darosi Jung
tinių Valstijų imperializmas, 
tuo atviriau išnaudotojai puola 
darbininkus. Washingtone ar
mija skerdė veteranus. Illinois 
valstijoje šaudo kovingus mai- 
nierius. New Yorke, Brookly- 
ne, Philadelphijoje, Detroite, 
Pittsburgho srityje ir kitur 
buožėmis ir ginklais puola be
darbius ir masinius darbininkų 
susirinkimus. Buržuazija die- 
notvarkin pastatė kulkasvai- 
džius, nes jos apgavimo žodžiai 
jau neįveikia revoliucinius dar
bininkus. Bet tas neišgelbės pa
razitinę tvarką!

t

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, < 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Sšlaimėsite 
Pasauli!
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Plieno ir geležies darbininkai kalasi sau naują kovos įrankį prieš išnaudotojus, budavodami Plieno 
ir Metalo Darbininkų Uniją.

Farmeriai Kovoja prieš 
Deputus.

PUOLIMAI ANT MAINIERIŲ TĘSIASI j Japonija Užgirs Savo
* €. Padara < » 1 1 )

COULTERVILLE, Ill. —
OMAHA, Neb.—Streikuo

jantieji farmeriai laikosi 
tvirtai prieš puolančius ant’ mainierių kraujuose, 5 ties 
jų specialius policistus. Ka- Little Muddy upe. Jie puoli- 
pitalo bernai panaudojo 
prieš farmerius gazineš 
bombas, bet farmeriąi atsa
kė akmenimis ir pagaliais ir 
penkis užpuolikus sužeidė. 
Amerikoje darbininkų ir 
biednųjų farmerių kovingu
mas vis auga. Reakcija ne
gali priversti ramiai badau
ti tuos, kurie viską sutveria.

į Tūkstančiai Bedarbiu
Vokietijoj von Papeno Bu- u|aršUoja Meksikoje 
lieko vqIH*ziq naciloidn down * • J

MEXICO CITY. — Tūks-
Ber- i tančiai bedarbių vyrų, mote- 

iLrn%Hamburge’ Essene>. Kelnę» rų ;ir vaikų, vadovaujami

deliška valdžia pasileido daryti 
kratas po komunistų organizaci
jų namus ir gyvenamius.

Magdeburge, Bremene,* štetti- 
ne, Hanoveryje, Breslavliuje, 
Štuttgarde, Karaliaučiuje ir ei-

komunistų ir bedarbių or
ganizacijų, pradėjo marša-

l«je kitų miestų jieškojo gink- vim^ ant Meksikos sostinės, 
lų ir Kominterno dokumentų. Daugiausiai mat ŠUOja nuo, 
Vien Essene padaryta viena die-j Tampico miesto. Išnaudoto
na 36 kratos. Bet veltui, niekur jų valdžia, bijodamasi, kad 
ir nieko negalėjo surasti! Gi nepasikartotų ir jos fostinė- 
tuom pat kartu Dresdeno mies- je tokios kovos, kaip Wash* 
ce fašistai metė bombą į komu- į ingtone su veteranais, įsa* 
“ Sudaužė spintas, | kareiviums pastoti keliusnistų namą. 1 
stalus, langus išgūrino, kelis 
draugus sužeidė ir vieną pavo
jingai. Bet pas fašistus Von 
Papeno valdžia* kratų nedaro.

ir sulaikyti ; < mąršuotojus. 
Kapitalistai giriasi, kad viep
tomis tat’ jau atsiekta.

1 ■- ........--*■
Lenkijos fašistai subėgo į 

Gdynią laikyti suvažiavimą. Pil
sudskio varde kalbėjo genero- pan i jos atstovybės pasiuntinis 
las Ridz-Smilga, kuris buvo vie
nas iš komandierių kare prieš 
Sovietų Sąjungą 1920 m. Ir 
patsai suvažiavimas kaip tik lai
komas tuom laiku, kada 1920 

a metais lenkai “aplaikė stebūk- 
™ lingą pergalę ant Vislos”, Ja

me daromi suokalbiai, kaip pul
ti darbininkų tėvynę.

dinėjo tūla' ųstaiga su Ašfara 
persu priešakyje, t Nesenai Is-

nuėjo pas Ašfarą ir pasiūlė jam 
70 markių, reikalaudamas pada-

Ginkluotų šerifų vadas ir
Negana reakcijai to, kad iš- atšakomingas už pralietą

' ’ ' reakcio- perialistai užgrobė Mandžu-
1 vi i o iv ton ail v<tq ni'7Q na-

TOKYO. — Japonijos im
simaudė budeliški deputai

mus ir toliaus tęsia ant ko
vingų mainierių eilių. Už
puolė mainierių susirinkimą 
virš 60 •‘•'deputų1, laikydami 
rankose revolverius, ir išva
rė juos iš miesto į laukus. 

, Daugelis vyrų ir moterų su
badyti kulkų, nuę pirmes- 
nio puolimo, sunkiai serga 
ir neturi pagelbos.

Vienok kovinga dvasia 
viešpatauja mainierių eilė
se. Jie vienbalsiai nuspren
dė tęsti kovą ir toliau, kovo
ti prieš algų nukapojimą ir 
organizuoti naują, dar ga
lingesnį maršavimą į Fran
klin pavietą.

mainierių- kraują 
nierius Browning Robinson 
grūmoja kalėjimu, areštais 
ir pogromais visiems kovin
giems mainierių vadams, 
taipgi Nacionalės Mainierių 
Unijos nariams. Supranta
ma to budelio apetitai ’yra 
daug didesni, negu jis gali 
praryti. Mainierių eilės 
nesvyruojančiai rengiasi 
nąujoms kovoms. Mainie- 
riai dės pastangų, kad į 
naują maršavimą įtraukti 
savo draugus iš Kentucky, 
Oklahoma ir Indiana valsti
jų, kad sudarius galingą 
maršuotojų būrį ir atėjus 
savo draugams į pagelbą.

'riją ir ten suorganizavo ne
va neprigulmingą valstybę, 
vadina mą “Manchukuo”. 
Tai yra Japonijos imperiali
stų padaras ir jos valdžia 
niekas kitaą£ kaip Japoni
jos bernai. ? Jie jau dabar 
kaip koki gončai skalina 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie 
taip šoka, kaip jiems japo
nai griežia. Japonija sako
si oficialiai pripažins tą “ne
prigulmingą” valstybę ir jos 
valdžią. Patys sutvėrė 
patys užgirs.

ir

Naujos Prezidento 
Hooverio Apgavystės

Generalis Streikas Argentinoj

BUENOS AIRES. — Ko
munistų vadovaujamos dar
bininkų unijos paskelbė ge- 
nęralį ^’treiką. Ępe;š. rėąkcinę 
valdžią! ( 'Prjęš , ’ žiąųrįą^

dąrbo unijų.. Išnaudotojai 
bando imti ' streikląužius. 
Vienas štręiklaužis nušau
tas." Yra ir daugiau suslrė- 
mimij su policija. Darbinin
kai laįkosi tvirtai. U'

priemones ir nelegalizavjįjną

Dideli Mūšiai Brazilijoj
RIO - DE JANEIRO. — 

Brazilijos valdžios kariuo
menėj karo' orlaiviai ir ka* 
Puolės naudojamos prieš su- 
’kilėliusi .■ Mūšiai eina arti
mai miestų: i Sao Paulo, Sil
vera-ir Cruzeiro, .Guarantin- 
gueąstą ir. kitur. Padaryta 
daug nuostolių. Jau krito 
apie 15,000 žmonių, bdt Val
džios kariuomenė negali 
įveikti sukilėlius, ii ’('i

Vokietijos komunistinis laik
raštis “Trybuna” iškelia aikš
tėn, kaip Berlyne buvo dirba
mi visoki dirbtiniai dokumentai 
prieš Sovietų Sąjungą ir Ko- 
minterną. Jų 'dirbimu užsiim-

i \J įlieti K1Ų, r ClKctlclUGRiTlclS pHClcl- —* *1 * A •
ryti dokumentą, kuris surištų Bolivija Nepasitiki Argentinai 
Sevile miesto Ispanijos komuni
stus su Sovietų Sąjunga. Neti
krų “dokumentų” gamintojas at
sakė : ‘
kė Ašfara.-Ms- galite gauti bi- ■ gentinai ji man0, kad pas- 
le dokumentą, kad ir su paties? •• « '
Stalino parašu.- Pasiremiant!^1 Palaikanti:Paraguay, 
tais dirbtinais “dokumentais”;nes Pastaruoju laiku lS.’Ęą-

LA PLAZ, Bolivija.—-Bo-

KĄ DAROTE DEL 
“DAILY WORKERIO?”

■j Mūsų anglų kalboje vie- 
inintėlis komunistinis dien
raštis “Daily Worker” vis 
yra finansiniame krizyje. 
Kiekvienos darbininkų* or
ganizacijos ir pąvienio są
moningo draugo (ir draugės 
>yM pareiga , pajremti mūsų 

□vietų Sąjungą gerjtinos ąinkįaį ir karįnin- dienraštį/1 Kur yra proga, 
dėjimą. ( 1 kai gelbėja jos priešininkui? patinkite aukų! J * * ;

■j i

tokią sumą,—pareis- ijįvįjoS valdžia nepasitiki Ar

Sevile miesto, ispanų komunistų 11‘3-guay valstijos parvyko du 
organizacija padaryta nelęgale. Argentinos delegatai. • jBO" 
štai kur dirba visokius “doku- Hvij.a .bijęsų ar tik ne 
mentus” prieš So ’ 1 ~
ir komunistinį judėjimą. <

traukia darbininkus nuo ko
vos už tuoj autinę bedar
biams pašalpą ir darbininkų 
draudimą iš kapitalistų pel
nų ir valdžios lėšomis.

Drg. Fosteris sako, kad 
ne vien penkiolika milionų 
bedarbių susiduria su grieš- 
čiausia klasių kova, bet 
visa darbininkų klasė sto
vi prieš dideles kovas. 
Viešpataujanti klasė nau
doja ginklus neprileidi- 
mui darbininkų į komunistų 
susirinkimus, šaudo bedar
bių maršavimo eiles, žudo 
streikierius ir demonstran
tus! Gi kunigas Cox prieš 
tą visą nekovoja, jis ir ne
gali kovoti, nes jam apeini 
kapitalistinės sistemos gel
bėjimas, o ne bedarbių rei
kalai. Drg. Fosteris siūlo 
debatams 21-mą dieną rug
sėjo, kada jis vėl kalbės 
Pittsburghe, kad Cox stotų 

Suprantama, 
amerikinis Gaponas nestos, 

už Komunistų nes jis gali tik apgavinėti 
darbininkus, o ne savo pozi-

PITTSBURGH. — Drau
gas W. Z. Foster, Komunis
tų Partijos kandidatas į 
Jungtinių Valstijų preziden
to vietą, šaukia apgaviką 
katalikų kunigą Coxą į de
batus. Kaip jau žinoma, 
Cox vaidina amerikinio Ga- 
pono rolę. Jis patsai pasi
skelbė save “bedarbių” kan
didatu į prezidentus ir tam 
tikslui sutvėrė apgavikišką 
“Liberty Party”, kad sulai
kius bedarbius nuo kovų. 
Kunigo Coxo partija ir jis 
patsai runina ant kapitalis
tinės sistemos tvarkos plat
formos; jis, kaip ir apgavi
kai iš demokratų ir republi- 
konų partijų, tik daug žada, 
bet tikrenybėje nieko be
darbiams negali duoti.

Drg. Foster sako, kad tik 
Komunistų Partijos progra
ma yra kartu ir visų bedar
bių programa. Ir kas ban
do vienokiu ar kitokiu būdu I į debatus, 
atitraukti darbininkus nuo 
balsavimo 
Partijos kandidatus ,tas gel
bėja kapitalistams, tas ati- ei ją apginti.

ĮVAIRIOS ŽINUTES

Union City, N. J. — Po
licija sunaikino bedarbių na
melius, kurie išmesti iš na
mų buvo pasibudavoję sau 
gyvenamius. lentgalių ir 
blekiu. 1 į ,

Vienna, Austrija. — Dar
bininkai apleidžia pardavi- 
kiškas unijas. Bedarbė vis 
labiau plečiasi. Darbininkų 
minios kairėja.

Roma. — Fašistu teismas 
nuteisė du komunistu jau
nuoliu: V. Mascatelly ir 
Carlo Alpi. Pirmąjį ant 17, 
o antrąjį ant 20 metų kalė
jimo už propagandą tarpe 
kareivių.

1 I 1 [ • ' ! t

“ Paryžius.—Franci jos im*
perialistai vėl kalba * M)ie 
reikalą derybų su Italija ap
siginklavimo reikalais. Ita
lija vis daugiau ginkluojami.

Shanghai. — Chinijos bur
žuazija nusigandusi del ko
munistinių armijų pasiseki
mo. Ji planuoja prašyti pa- 
gelbos iš Cantono reakcio
nierių prieš komunistus.

- (• '■

Buenos Aires.—Automo
bilių gaminimo fabrikas už
sidarė ir paleido tūkstančius 
darbininkų. 1

Gelbėkime Draugę
Edith? Berkman

ĖOSTON.
elementas Doak rengiasi iš- 
deportuoti sergančią drau
gę Edith Berkman į kruvi
nuosius Lenkijos fašistų na- 

Net daktaras, kuris 
nėra bolševikas, sako, kad 
tai tikra žmogžudystė. Drg. 

Washington. — Jungtinė- Berkman yra areštuota nuo 
atvedė kapitalistinės parti-j se Valstijose yra milionas pereitų metų Lawrehce aū-

WASHINGTON. — Prieš 
pereitus prezidentinius rin
kimus Hoove ris prižadėjo 
Amerikos gyventojams “ge
rus” laikus ir “turtingą” gy
venimą. Dabar darbininkus

jos pfib’ to, kad milionai ba
dauja ir skursta. Tatai ži
no ii1 ponai Washingtone ir 
tolimesniam apgavinėjimui 
Hooveris sako, kad jau blo
giausi Ihikai praėjo, kad jau 
vėl prasidės “gerlaikis”. O 
tik pereitą mėnesį bedarbių 
skaičius paaugo ant 3 nuo
šimčių, o algos nukapotos 
dar daugiau. Bedarbė au
ga ir dabar, o ateinančią žie
mą. pasieks baisiausios pa
dėties. Bet Hooveris, tas 
stambiojo kapitalo kandida
tas, apgaudinėja. Visos jo 
kalbos nėra vertos nei išval
gyto kiaušinio. Kapitalisti
nėje tvarkoje negali darbi
ninkai nieko laukti iš išnau
dotojų pusės, jie privalo ko
voti ir tik per kovą page
rins savo būvį. I ’

Fašistinis

I

i
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Managua.—Amerikos im
perialistiniai marinai nušo
vė du nicaragujiečius, kurie 
kovę j a už savo, krašto lais- gus. 
vę.

• ateivių, kurie nemoka anglų dejų streiko ir ji pavojingai 
kalbos. Taipgi 869,86Š ne- sarga. Vienok reakcija ne-’
mokančių rašyti ir skaityti

Tokyo. — Vis daugiau 
protestu kyla pas Japonijos 
imperialistus prieš Jungti
niu Valstijų sekretoriaus 
Stimsono pasakytą prakal
bą.

London. — Anglijos jau
nas mokslininkas ii. G. 
Watkins prigėrė, kada jis iš
vyko valtyje medžioti ruo
nius. ' .

Olso, Norvegija.—Jau 10 
valandų virš laiko prabėgo, 
kain turėjo atskristi iš Am
erikos lakūnai C. Ą. Allen 
ir J. Bočhmaii. Veikiausiai 
jie jau žuvo

■

■
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paišo ir rengiąsi ją išvežti. 
Tik masiniai darbininkų ir 
darbininkių protestai gali 
išgelbėti jos gyvybę.

BAYONNE, N. J.
Bayonnės Lietuvių Darbi

ninkų Organizacijos prieša
kyje su ALDLD 212 kuopa 
rengia masines prakalbas 
“Vilnies” gelbėjimo reika
lais. Prakalbos įvyks ant
radienį, 30 d. rugpjūčio. L. 
A. U. Kliubo Svetainėje, 
197 Avė E ir kampas E. 
19th St. Pradžia lygiai 8- 
tą vaL vakare, Kalbės d. A. 
Bimba, “Laisvės” redakto
rius. Visi ir visos, daly- J

Z' vaukitė masiniai!

*
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KOMUNISTU PARTIJA IR VARGINGŲJŲ FAR- 
MER1ĮJ KOVA PRIEŠ BADĄ IR ’ IŠNAUDOJIMĄ sį

Dabartinė Iowa farmerių kova yra didžiausios reikš
mės ųiįestų darbinihkams. Prieš juos valdžia pastatė vi
sus tuos pačius žudymo ir naikinimo įrankius,įkokįus var
toja ivies miestų darbininkus. Paskutiniai pranešimai 
sako,•‘kad .Council Bluffs šerifas tūri prirengęs ’šfešis kul- 
kasv^jdžius žudymui farmerių, ir kad valdžia^ suorgani* 
zavo! ginkluotus būriuš fašistų, kurie lauki’a komandos 
puolikui ant farmėrių-streikierių. ž

* • • I ) . Į

Šitą farmerių kova už augštesnes jų produktų kainas

Kaip Prūseika Tarnauja 
Valdžiai ir Reakcijai

Valdžios ir Chicagos lietu
viškos buržuazijos užpuoli
mas ant “Vilnies” iškėlė, aik
štėn faktus, kurie parodo,

Prūseika, ’Butkus, ir
Strazdas begėdiškai tarnau-

ir reakcijai. Drg. Valdžia Globoja SaVO
A; is Chicagos rašo j 1 ■ . > į i t n ; . , J

į “Policija, puldama'ant dien-1 1 (UkiniDKUS

rių ir atvirai r^inąsi 
j likimu.' Ie , ' 'maišą, kad užtektų atmokėti I 

Šerus visiems■ “Laisvės” šė-l 
rininkams, kurie budavojo l Ką Ten Veikė Strazdas? 
“Laisvę”. Gi “Laisvę” bu
davojo beveik du tūkstan
čiai šėrininkų. Jos budavo- 
jimui jie Šerais sudėjo apie 
$22,000. z • t .
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yra kova pavergtųjų prieš alkį. Neišpasakytas skurdas bT]° rasYtač

. raščio, iš karto nepaisė, kas 
buvo rašytą apie' bpūlkh1.: Jie 
tai paliko tik pasktitin-e prie
kabe. Jie kamantinėjo apie 
mūsų santikįųs, (sju partija jįj 
‘užsieniu.’ Bet ant jų nelai
mės, jie nieko nepešė.” 

’^Vilnyje” iš rugpj.

i i Jeigu Jokį, “piąįšą pinigų” 
Angarietįs (davė “Laisvei,”» 
tai, savaime suprantama, ki- 
,tą “maišą” jisai pakišo “Vil
niai”. štai kodėl Chicagos 
lįetuviška buržuazija ir vai-, 
rlr/in i"\ n a o 4-
aries” gyvybės. Jie naudo-

SįJ. PIRMININKU D. YAROSLAVSKII) *
- - - -

Nesenai keli Amerikos pro- >,Jungtinėse Valstijose ir An- 
lesoriai-mokslininkai’ lankėsi' glijoje. Kaip jūs išaiškina- 
Sovietų Sąjungoje ir turėjo in-jte šjta apsireiškimą?
.tervių su draugu Emil Yaros-j profegorius Davis atsako: 
lavąkiu, pirmininku bedievių | Tag galima išaiškinti esa- 
drąugijos. Pasikalbėjimas ėjo m u k r i z i u . J ungtinėse 
apie tikėjimą ir bažnyčias. Valstijose daug bažnyčių 

.Svarbu ypap dąbAr, Kuomet nepajggįa užsimokėti nfld- 
popiėžius paskelbė meląį būk šimčiut' už žemę, ant kurios 
Sovietų valdžia esanti nutarus -

, tuojabš ūždąfyti Visas katali- j lau]<oį 
j kųi bažnyčias,1 pafiČkan( tik' 
( 20 visoj šalyj*

moji valdžią puls, . Ąmerikonų k 1 ąuBiimas-:'
Negali būti jokios Kiek pasisekimo jūs turite

y-

ir masinis badas šiandien smaugia ne tik miesto proleta
riatą, bet taip pat mases vargingųjų farmerių. Farme- 
riai su savo produktais* į marketą neįeina. Yra visokios

lg d; džią pasikėsino ant
I [ 

ja tą prakeiktą melą,: kru-į 
; “Laukis ima vertimus daryti,1 • ’

dėlto, kad jis moka rusų kąlbą. 
Svarbiausia buvo surasti to-

. H. . “T , “ UV^UU. XX« VA.VXUVO r()dy_

kapitalistines kompanijos ir korporacijos, kurios turi j t kokįus nors ry§ius su So-
monopolį ant marketų. Tie kapitalistiniai trustai atima' 
farmerių produktus beveik veltui, o mieste už juos plėšia 
augščiausias kainas. Badauja ir bankrutuoja farmeriai, 
badauja miestų darbininkai.

Pavyzdžiui, farmerys, kurie’ pragyvenimą turi pasida
ryti iš karvių pieno, už pieno kvortą nuo trusto gauna 
tik keturis ar penkis centus. O mieste darbininkai už 
kvortą pieno jau turi mokėti nuo, 10 iki 15 centų! Už 
tuos pinigus farmerys negali karvių išmaitinti, o kur jo Paleidi PlOVO-
ir jo Šeimynos'pragyvenimas, o kur morgidžių Ir taksų į, l» . » « 
atmokęjimas? i i i ihaClDj

Štaj.prieš kokį baisų išnaudojimą sukilo Iowa farmje-Į i" 
riai. 'Yra darbininkų, kurie mano, kad farmeriai,! kovo-provokatorišką melą primo
dami-Už augštešnes produktų kainai, kovoja prieš dar------- ^ži

bininkus. Nieko panašaus. Farmerių gaunaįmop kainus 
už jų produktus ir miestų darbininkų mokamos kainos 
už tuos produktus yra du dalykai, vienas ‘su kitu beveik 
nieko -bendro neturinti, • 1 ’ ‘ ‘ . L • . , ‘ J 
_ Tofiel Amerikos Komunistų Partija pilniausia remiai ir 
paliko šitą Iowa farmėfių.ikovą. Ji' šaukia kitų valsti
jų varginguosius farmerius vienytis ir kovoti prieš alkį 
ir skurdą. Mūsų partija rinkimų platformoje turi punk
tą, kiuris skamba:

“Greita pašalpa vargingiesiems farmeriams; paliūosa- 
vimas Jų nuo taksų ir nuo prievartingo rinkimo iš jų 
randųdr skolų.”

Kojnunistų Partija šaukia miestų darbininkus padėti 
farmeriams šioje kovoje. Jinai ragina farmerius pasi- 
liuosūoti nuo visokių apgavingų politikierių, kurie vadi
nasi “progresyviais”, bet padeda trustams nulupti visus 
devynis kailius nuo farmerių nugaros. Komunis
tų Partija šaukia farmerius šiuose prezidento rinkimuo
se balsuoti už draugus Fosterį ir Fordą ir suvienyti savo* 
spėkas su spėkomis mieštų darbininkų kovoje prieš be
darbę ir badą.

vietų valdžia. Vadinasi, Eval
das, pripasakojęs nesąmonių, 
skundęs valdžiai, kad ‘Vilnis’ 
gaunanti ką nors iš Sovietų.; 
čia, matote, tas pats blofas, 24 d.) : 
kuris pirmiau dažnai kartota, 
kad darbininkų organizacijos į 
gauną ‘pinigų iš Maskvos’ ”.

viną provokaciją renegato 
Prūseikos. O tas tik reiš
kia, kad Prūseika dirba vai* 
džios naudai. Štai kodėl 
valdžia jį ir jo draugus ima 
savo globom Ar ištikrųjų 
ima? Taip, jau paėmė.

“Vilnis” praneša '(rugpj.

“Įdomus, dalykas, kad klau
sinėjant areštuotus, statyta ir

1 tokis klausimas: Delko atsta- 
tyta .pirmesnis ‘Vilnies' mųna- 

j džeri's ir d,u redaktoriai.”

O atstatyta buvo Prūsei- 
~ , . , i -ii. ka, Strazdas ir Bacevičius.
O kas g! tą pralaktą, Ijj^otę,'valdžia jau tiesiog^ 

i- _ ■ . ... . .. . ,’jniaį susirūpino įu likimu,te .musų komunistmei^pau-lj u reikya^ja. mJūsu įstai. 
dai pastaraisiais laikais? ■ Juž ka £ £odel
Niekas, kitas^ kaip^renėga-1* v

Tą^patš Brušeika^kųrįs
)o- “Laisyėje” ių .“yįįny-

dai pastaraisiais laikais? 

taą PįTiseįką per į “klampy
nę.^ 
dirbo “Laisyęje’ . ..... v
jej”. štai ką ’ jis . melavo (ra
šė) “Klampynės” No. 6, (va- 
s’a'rip 11, 1932):

‘iAčiū Mizarai, kad parsive
žė ^kapitalo iš Angariečio (o 
d. AngaVietiš gyvena Maskvo
je 'ir yra f vienas vadų Lietu
vos Komunistų Partijos.—‘L.y 
Red.}. Tų pinigų dalis teks 
opozicionieriams. ‘Laisvė* bai-1 
šiai i 
žadėjo dalyvauti ‘Laisvės’ ben
drovės suvažiavime. Tai vi
siems žymesniems opozicijos 
žmonėms atmoka Šerus.*’
Tai buvo^ rašyta paties 

Prūseikos ant pirmo pusią-, 
pio “Klampynėj”.

Gi paskutiniam puslapyje 
taip pat to paties redakto
riaus stačiai pasakyta:

“Jei ne Mizaros kelionė pas 
v Airvgarietį,' tai ‘Laisvė* būtiį, 

buvus kapui'. ’*
Ir šito provokatoPiško 

juodašimtiško melo renega
tai niekados nėra atšaukę, 
Priešingai. Kuomet mes at- 
mušėmės ir pasmerkėme tą 
provokaciją, kuomet lietu- 

________  vidiį darbininkai pradėjo ūi- 
gwjQAJu pčLsnciuv naujoj ausicj. Jis Jčl begėdiškai ’drį-1 u?,.
pareikšti, kad “ekonominių naikinirrio* š^ėkty vėikiihaš lūinką ( siuridymą; jaldzios;

WALL STR. AGENTO HOOVER SENAS BLOFAS
Susišaukęs į Washingtoną porą šimtų “pramonės ir fi

nansų vadų” prezidentas Hooveris daro planus, kaip dau
giau prismaugti ir pavergti darbininkų klasę. Jis tą sa
vo konferenciją su Amerikos plutokratija vadina “krizio 
nugalėjimo konferencija.” , ‘

Rugpj. 27 d. prezidentas Hooveris išrietė spyčių savo/ 
kolegoms, Bet tai buvo spyčius visų pirma taikomas pla-: 
čioms’ masėms, kurios, jis* žino, dar didžiumoje tebetiki 
kapitalistams ir škaitys. čia Hooveris vėl šlykščiai dema: 
gogiškai paskelbė “naują aušrą ” 
s° 1 - , .- a \ ,
tapo sulaikytas”, kad “finąnsinis* krizis jap, nugalėti” jr 
t. t. Nusirinkę plutokratai ir valdžios šulai sutvėrė ucen- 
Jralinę karinę tarybą energingai naujai atakai ant {|o, 
kas dąr yra likę šios depresijos.” Taip' syįėtui raportuo
ja buržuazinė spauda apie Hooverio prakalbą toj konfe
rencijoj. _ :

Vadinasi, “krizis jau nugalėtas”. Tik prieš jo “likučius” 
prisieina kovoti! Tik didžiausčas apgavikas ir demagogas 
gali šitaip begėdiškai kalbėti šiandien, kuomet milionai 
badauja, kuoriiet alkanų vyrų, mo*terų’ir vaikų dejavihiąs 
didėja valandomis. Tiktai didžiausias mdnėlninkas gali 
šitaip apgaudinėti Amerikos žmones. į

Ir, Žinoma, bus milionai mūsų brolių ir sęsęrų, kurie 
patikės šitai Hooverio apgavystei. Jie lauks tos “naujos 
aušros” ir susivaržę diržus kentės alkį. rBet kiti milio
nai nebetikės šitam senam Hooverio blofui. Per visus pa
skutinius tris metus jis panašiai blofino: Daigeliui /jo 
tas blofas jau nusibodo ir dasiėjlė.iki ,gyyo, .kaulo.. ,

Darbininkai,“alkani, žudomi/ mušaMi -H f4^ofehbjąirif 
miestų gatvėse, tūkstančiais atmes Hooverius jr RoOse- 
vol .us ir rems Amerikos Komunistų Partijos kandidatus 
šiuose prezidento rinkimuose.

gas aiškintis, uz ką ir Roąei •
Ries juos išvijome, atstatė- :
mej prašalinome. Ąr nė dzios naudai

J ■* ■

Dar • daugiau., Pąąišįų, 
kad laike puolimo ant “Vil
nies”, laike kratų, Strazdas 

ižu j o—kelis sykius praėjo 
pro “Vilnį”... Matomai 
jūnr buvo pasakyta, kad bus 
krata.” Taip praneša “Vii- j 
nis”^ kurios darbininkai ma
tė Strazdą zūjant tieš ^ViL 
nies” ‘ ofisu ; laike : kratos. 
Vadindbij zi'itojb S^r^žęlas,; 
Prūseikos agenths Chicagūj,' 
kad kruvinoji valdžią' puls 
“Vilnį.” Npo^nli hiifi inkins 
abejonės, kad jisai dalyv'avoi savo ūnti-rėligihiam darbe 
kartu su Evaldu, ir ’ Kitais i tarpe valstiečių? 
lietuviškais, buržujais suę- , ^hroslavskio atsakymas: 
kalbyje įskųsti “Vilnį” vąl- šiuo tarpu 'miš /turime 
džiai ir užtraukti kratą ir 
areštus ant “Vilnies.”

Tai šitaip dalykai stovi. 
Mes* persergątime darbinin
kus, kurie priklauso prie 
“Klampynės” ,ir jų draugi
jos, kad jie saugotųsi. Jei-, 
gu Prūseika, Butkus ir 
Strazdas šiandien provoka
cijomis ir susidėję su lietu
viška buržuazija drįso už
siundyti valdžią ir reakciją 
ant ; .mūs’ų i; komunistinės 
spaudosptai rytoj, ( už ųią- 
žiausį jiems: nepaklusnumą, 
jie tai,pačiai? valdžiai; begė-i 
diškai išduos jusi Jeigju jau 
valdžia atvirai į susirūpino 
Prūseikos ir Strazdo likimu, 
tai turi būt. aiškų kiękvįe-, 
nam, kadj dirba tos vaj-

apię 'tikėjimų p
, Svarbu ypdČ dąbai’> kuomet

1 . /’
Sovietų valdžia esantį nutarus jos pastatytos, nes jų įb-

V’sumažėjo. Kitos 
bažnyčios, užsidarinėja to
dėl,) kad ; negali išsimokėti, 
savo skplų. Yzra buvę tokių- 
atsitikimų, kur . kelios baž
nyčios sualjungė ( į daiktą; , 
ekonominiais-; išrokavimais, 
o kartais delei to, kad suma
žėjo žmonėse susidomėjimas 
religija. : n . ’

Profesorius Scheimann: 
Profesorius Meyer mane in
formavo, kad nuo 20,000 iki 
25,000 bažnyčių Amerikoje 
yra tuščios.

Prof. Davis: Nėra abejo
nės, kad bedievybės įtaka 

■yra padidėjus, bet 20,000 
ilki 25,000 yra perdėjimas.

Kitas amerikonas profeso-

i ffhroslavskio atsakymas:
b

5,500,000 narių Bedievių Są
jungoje. Tačiaūb tas dar 
nereiškia, kad tik ztiėk tėra 
bedievių visoj SoVidtų Są
jungoj. šitoj skaitlinėj ne- 
p r iškaityta ’mažiausia de
šimts milionų bedievių, ku
rie yra kolektyvuose.1; Mes 
turime tokių sodžių^ kurie * 
žinomi kaipo “bedieviški,” į 
kuriuose visi gyventojai yra; 
bedieviąi. i Nors tie vak’ .ie-i . . ..
ęįai yra bedieviai, tačiaus :į’lus2 Jungtinėse Valstijose 
ne viki priklauso prie Bedie- j žemės ūkio srityse^yra už- 
vjų Sąjungos. , >■ / ‘ °

kokiame laipsnyje tebėra 
už(sįlikus miesto vaikuose re
liginė tendencija?

Yoroslavskio atsakymas: 
tarpe miesto vaikų, tikim- 

iš^ įįkihčių šeimynų. Gi be-^!

, J 1 - - r - /fąidarę apie 25,000 bažnyčių 
.Arne r i k onų klausimas: j t°del> kad jų pasidai ė vii š- 
‘ v r-r; " ■ ! perdirbis.’, palyginus su

viršperdirbiu automobilių. 
O tas viršperdirbis pasida- 
'rė delei neapsakomo augi- 
imo protestonįško sektantiz- 

v. < .v . , . . ,ino—kiekviena parapija pa-

dieyių namuose visai nėra 
tikinčių ^aikų. Tačiaus 'nė 
visi vaikai, auklėti religiš
kose šeimynbse, yra tikinti, 

j f juos daro didelę įtekmę

___________________ : V .

Rašo P. Buknys .
Sovietų mineraliniai van- tytojų. Skaitykite laiškus: į viėšošios ‘ mokyklom, pionie- 

“Gerbiama ‘Laisvės’ Redakci-; rilį- judėjimas ir jųjų aplin- 
ja! Pagaliaūs prisiunčib $6'už!kybės abelnai. Nors Sovie- 

_________ir Bridgewą- ‘Laisvės’ prenumeratą ir dolerį Į tų Sąjungoje yra šimtas mi- 
užsimokū bausmės už tai, kad ■ lionų žnjonių, kui’ie mažiau 
neatsiriaujinau į laiką. Dėka- arJdaugiau tiki, ir nors ši- 
voju už palaukimą' mano-prenu- .tas. skaičius sudaro daugiau, 
merą tos. Draugiškai, Justin kaip pusę VISU gyventojų,

tačiaus mažiau, negu pusė 
Sovietų vaikų podo religiško 
palinkimo.

Amerikonų klausi mas: 
Seniau^* Maskva turėdavo 
labai daug bažnyčių. Mums 
įdomu žinot, kiek bažnyčių 
šiandien yra atdarų Mas
kvoje?

Yaroslavskio atsakymas: 
Pagfal pranešimą draugo 
Vūksmano, kuris yra prezi
dentu Maskvos Bedievių 

“Qerb. ‘L.’ Administracija! Į Sąjungos, šiandien Maskvo-

denys jau pasiekė Worces
ter, Binghamton, Hartford, 
Wilkes-Barre ir 
ter. Juos reikia duoti pub-

i išsigando, kad opozicija i likai visuose miestuose mu-
sų draugijų parengimuose. 
Juos* tai]) pat reikia laikyti 
aptiekose, grosernėse, res
tauracijose ir kliubuose. 
“Laisvė” aprūpins Narzanu 
ir Boržomu. Turėsite ant 
jų ir vidutiniai gero pelno. prenumeratą, 
Tuojau rašykite Laisvei ]abaį sunku su pinigais.

‘p siunčiu $3 už prenumeratą pu
sei metų ir dolerį paaukoju sa
vo dienraščio palaikymui. Drau
giškai, Petras Taųrinskas, Bris
tol, Conn.”

Gedmin, Oglesby, Ill.’

reikale kainų.

“Brangi ‘Laisve’! Gailiuosi, 
kad į laiką negalėjau atsimokęti 

šiuom laiku 
. Pri-

.
" Prof. ‘Davis: Ar jūs ne
manote, kad kova prieš re
ligiją yra tokios pat svar
bos, kaip kova prieš kapita
lizmą? ■ • ,•

Yaroslavskio atsakymas: 
Mes neatskiriame kovos 
priešlapi talizmą nuo kovos 
prieš religiją.

Įftof. Schulz: Aš noriu pa
sveikinti jus už šios šalies 
.(Sovietų Sąjungos) dieglius 
atsiekimus. Aš norėčiau 
matyti, kad jūs ar bile ku
rie kiti Sovietų piliečiai at
vyktų į Ameriką ir susipa
žintų su ten esamomis są
lygomis. *

Bloga yda pas visus' įsiga
lėjo. Draugijų komitetai 
nepaiso į laiką atsiteisti bi- 
las už spaudos darbus ir 
skelbikus. Prašoma ir ra- j 
ginama atsiteisti, bet vis 
-dar yra eilė draugijų; ku
rios skolingo^ dar nuo ;pa- 
vąsario ir nesirūpina tų sko-

Peršilta,lų likvidavimu

jūsų atvifcūtę, kadAplaikiau 
mano prenumerata pasibaigė, 
čia prisiunčiu $10 čekį. $6 už 
prenumeratą;, p $4 iaukoju die n-,

je randasi 87 bažnyčios, ku
riose laikomos pamaldūs. 
Deš*ėtkai tūkstančių] bažny
čių, yra atdarų Sovietų Są-

PLAINS, PA.

Rugpjūčio 20 d. buvo šauk
tas bedarbių masinis susirin
kimas. Publikos susirinko tarp 
3-4 šimtų. Buvo užsikimšus 
visa gatvė žmonėmis, bet į 
svetainę negalėjo įeiti, nes bu
vo durys užrakintos. Nors sve
tainės savininkas buvo paėmęs

ų 1 <vi avimu. er 1 a, raščiuL’j Bu pagarba- ;jums, įtingoie. Jeigu pridkaitysb dolerį ant rankos už svetainę, sunku komisijom rokuhdas- p^illlis>!, , i,.. £O1SUS irki-- bet miesto valdžia įsakė, kad

prie$ mūsų dienrašciuy, tai. 
vietpj . atšaukti,. “Kląmpy-' 
nės”; N7 ’(vasario 1$, 1^32), 
Prūseika dar pakartoja,, dąr 
patvirtina ir pąbriežia Wo 
proVokaciją. . Jis rašo:

^Angariėtis juk yrd 'idėjinis 
bimbininicii vadas. K*im' jis ne
gyventu, bet logiškai kalbint, 

1 .tai jis ir turi rūpintis * Lais
vės* reikalais. O kadamgi.-.. 
‘idėjos tampriai rišasi su pini
gų maišu,* tai kodėl Ahgarie- 
tis neg a lėj b4 parinkti Mizarai 
bent tiek kapitato', kad ^atmo
kėti ir išvyti iš ‘Lcti's'bėf? tuos 
šėrininkiis, '' kurie ‘ budavojd' 
‘Ldisvę!*^ Visai ndturtdu. 't
Vadinasi,, . Ąngarie|i$ 

jMaakVbją “pę^ėjo su: 
Ye’’ ir surinko ir pridavė 
Mizarai parvežti Amerikon 
mūsų spaudos'reikalams* di- 
džiausį maišą pinigų, tokį

vesti—pasiteisina • bavė kai 
kurie draugdi’.' . ' '

“Laišvfe0 kompanijom! uz 
'popierą. tiįri į ląik^ ^primokė
ti >bilaš,’ mašiųų .ųųsidėvėjų5; 
sias dąlis. būtinai> reikia dą- 
pirkti veik kasdięn, įgesą ir 
elektrą, tuoj ąu. turį apmokė
ti arba jie bus uždaryti. Juk 
ir darbininkam, kad ir men
kas algas, reikia atmokėti, 
procentų už ?skolas irgi nie- 
kaįb nelaukia. P r a š ome 
draugų tai įsitėmyti ir' su
prasti, kaip lab&i yra reika
linga “Laisvei^’ kiekvienas 
doleris^ tų pinigtį,' kuriuos 
draugi j oš yra skolingos už 
skdlbimSs. spaudos; dar-' 
būš. kuo greičiausią steng- 
kitės 'apmokėti užsivilkusias 
Was/-

Petčhiulis^ <

, “Gęrb. ‘LaisVės’ Adręj. 1 Labai 
gaila', kad užtrukau su atsinau
jinimu i prenumeratos. Taigi' 
dabar prisiunčiu' $6 už prenu-i 
Yrieratą - ir $1 aukoju, viso $7. 
Draugiškai, K. Laukienė, Chica-I 
gb, III.” : / J i-

Brooklyhiečiai; draugai N.1 N.1 
ir K. Mockus paaukojo po $1. 
Ši paranU pribuvo taip svar»- 
\bip momentu, kad ji įvertina
mą, keleriopai daugiau,, negu 
kąd bi kada anksčiau gautos au
kos. Dirbantieji draugą! pri- cijos dienose. (Pav., tapo 
valetų pasekti draugus, kurių uždarytos tos bažnyčios, ku* 
vardai augliau Skamba.

me moskus, ših'ogogus ir ki-Tbet mięst° valdžia įsakė, kad 
tas1 hieldimOsi vietas, tai tas1 
skaičiui fbus clūug didesnis.'

Amerikbhū klausi mas:
Kiek bažnyčių tapo uzdary- t-f kad kapita)izmą remiBnti 

‘ta Maskvoje? -: r * ......
<r Yaroslavskio1 atsakymas
Maskva' 'neva' ’turėjus^ tūks
tantį bažnyčių. BefJtikre- 

[nyb'ėjė buvd daug mažihu. 
Buvo tokių bažnyčių, kūrių 
valstybė nekontroliavo. Bu
vo koplyčių prie mokyklų, 
ligoninių jr prįvatiniuose 
pirklių namuose. Jos tapo 
uždarytos pirmose revoliu- 

. (Pav., tapo

Nors leidimo buvo reikalaut 
ta pas vietinę valdžią*''laikyti 
bedarbių susirinkimą, bet, rta-

lt

.rioK buvo surištos su milita- 
fįnęniis sjiėKbniįs). Iš viso 

. , . . ., ,, t 4, ū^ar^ta ,300 bažnyčių. , 
n#* f- j ar ąs galėciaųj jųsų

n iai kaliniai j)askelbė bado tąip: pat paklausinėt i apie 
streiką prieš fašistų terorą. Ameriką^ Aš

_ ■ < i -

valdžia pasibijojo leisti- bed ar- <
biąms susirinkti. >’ tį

žmonės pasipiktino tokiu 
valdžios pasielgimu prieš be- •• 
darbius ir ėmė šaukti, kad rei
kia laikyti susirinkimą lauke, 
kas buvo ir atlikta. Tik ką jau 
buvo vėlus laikas ir tamsu, tai 
nebuvo galima tarimų padary
ti. Bet žmonės, nors ir tamso
je, klausėsi kalbėtojo ir nutarė 5 k 
laikyti Kitą susirinkimą sere- 
doj, 31 d. rugpjūčio, antrą va
landą po pietų, toj pačioj sve
tainėj, kur buvo bandyta lai
kyti šį kartą. Jei nebus gali
ma gauti leidimas iš valdžios, 
taiMienps lAike bus galima at
laikyti lauke ir padaryti tari-

■ -'-rr

•«

• esu skaitęs mus, ką turės bedarbiai dary-

i maldavietė.9 ū ž s i d a rinėja V. G.

’ T ,7 , ».**<**vv? iuu», na. turės ueuaruiai m
Paramos vis dar gauname ViWra kalėjime streikuO- keliuose' laikraščiuose, kad ti, Kad apsiginti nuo bado.

nuo draugų dienraščio skai- ja 20 politkalinių.

■mn
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Policija Paplukde Bedarbius Kraujuose SOUTHBURY, CONN CLEVELAND, OHIO
Nežiūrint, kad policija hu

muse

bus nominacijos

Visi nariai būkite iki vie-

PHILADELP1A, PA
. t ' k < '. ,

Philadelphijos , Organizacijų . 1.00

.10.751 d.

.351.50

.351.25

.20 .5

būtų duodama pašalpa, bet jos gaivas bedarbiams, mina ark-' darbininkai turi žinoti, kad jie tenkinti, nes mes turėsim daug .20 .10
tyėra.

Žvalgas.
BALTIMORE, MDAr taip 2.00 .35

1.50 .25

.351.50

000,000 ižde del kontraktonų, centrai! grąžintos iki • Kaškiaučius, dainuos 
nnt O va r] r* 4- nllrnvAU rln v* O _ atsiektas'

3.00 1.00
kuomet

2.25 .50

1.00 .15

1.75 .50

2.00 .50

2.00 .50

1.50 .35

1.25 .25

ne 1.50

Žinokite apie Piety Ameri-
1.00

1.00 .15

giną ^meriKOS u.e paiuu.avu, nepaisai u, nau R & taria y. uvuaiuiai
įstatymus. Bet pasirodė, kaip legijomenar nutarė prieš bo-f gyvenančius ir kovojančius . „ ir taisykitės.

į

.35

reika-
.2k

Lasky,'

Southburio

S

S

5

5

S

jau buvo skolinga už literatū
rą ir kuopai liks keli doleriai.

1.50
1.00

.35 
.5 

.10

15
1Q
10,

H

$5. 
tie

ba
kas

ir butą 
gyvenimui, tad ir pasipriešini
mo jokio nedarė policijai .

ro policiją į Reyburn

ti iš dabartinės mokesties. Tai- 
i gi ir kuopos iždas jau beveik 
tuščias. Už tat, draugai ir 

; draugės, atsilankydami pikni-

.35

.25

yra pažymėta plakatuose, ku-' tai rengimo komisija pražus, 
rių pas mus paskleidėte apš-( Laikykitės vyrai! 
čiai. O jeigu to visko nebus, •.................. Kodeine.

adatų, trys mastai siūlo:—bal
to ar raudono būtinai 
linga.

Nepamirškime, kad 
Požėla risis su < Tony
Jonas Bagočius su Dany Wi
ners, o kur kumštininkai— 
Jack Brown su George Jan
son.

T e n a i tinis “referee’ nei j

vas? Jūs sakote, kad nėra I 
ižde pinigų duoti bedarbiams 
maisto. Gal būt ir nėra pini
gų ižde. Bet jūs radote $5,-

nus. Pasirodė Raudonasis Kry- 
_____ žius ir vaikai “skautai.” Ka- 

smukles, pi|alistinė spauda rašp, |<ad
“referiųi,” būtinai 

reikalinga.
Todėl kiekvienai, o ypatin-'

turės pasikalbėti.
Šlubis

R 
ilg 

Bet kriaušiai vyrai ir mo- Cj 
terys, nepamirškime,, jog mū- . u

.20 
• 10 
.10

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip 
‘ • /f 1 . . a • * 1 -a V 1

Mes tiek .esame apsivertę kUQPa atsimokės skolas.^ Mat, 
gali brftį) tame, kad legionie- rie ištikimi vergai kapitalistų, visokiais Savo darbais, jog 
riai sakosi “giną Amerikos Jie parodavo, nepaisant, kad į pamirštame mūsų draugus,

Kuomet policija daužo }jajs moteris ir kūdikius. Jūs,! yra mūsų priešai, 
bedarbiams galvas ir areštuo- džentelmanai, kalbate, kad rū-
• _ 1 1 • Y U _ ____

kus jų pačių kraujuose. Dar- nos už $30.00; gi kitos kny- 
apstatyta bininkai jšsiskirstė, bet ne ant gėlės turį tik UŽ $10.00 ver-

Turi 628 pusi. Apdaryta

Parašė d. A. Bimba'.
I puslapių. Gražūs apdarai
KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.

Pusi. 246.
Parašė M. Po-

Extra ALDLD. 22 Kuopos 
Susirinkimas

1 Į ’ I ■ ' 1(30 d. rugpjūčio (utapiinke),

f:

.2

.5

mhNmmmmnhhmhH KumkImmi

PHILADELPHIA. — Rug- Nežiūrint, kad policija bū- 
pjūčio 25 dieną buvo alkanų vo’ginkluota, bedarbiai i pį-aši- 
bedarbių demonstracija prie ““ ’ “ • - -
•liesto sales, Keyburn Flaza, 

urie susirinko reikalauti, kad 
jiems būtų duodama bent ko- 
kia^Mpagelba. Jau daugiau, 
kaip du mėnesiai kaip iš be
darbių likosi atimtas ir pasku
tinis kampelis duonos, kurį jie 
gaudavo nuo vadinamo “re-Į trypė arkliais moteris 
lief” komiteto, Lloyd Commit- į kius ir gainiojo po 
tee. Dabar tie desėtkai tūks-! 
tančių bedarbių miršta badu ir 
jų šeimynos. Jie likosi išmes
ti iš namų į sąšlavyną, į išma
tų vietas, šimtai jų apsigyve-. I yra mirtinai sumušti 
no įvairiose miesto, dalyse iš-' 
matų lotuose. Ir ten susista- i 
tė sau “namelius” iš tomeičių !
dėžių ir kitokių blėtgalių ir -ne vesti kovą su ginkluota po- , 
Lflksų. Jų maistas yra tai

kus jaunus pratina prie tų 
darbininkų klasės neprietelių. 
Mes turime, draugai, smerkti 
tokias parodas. Reikia draus
ti vaikus nuo jų ir patiems nei-- 
ti jų žiūrėti, nes mes patys di
diname jiems publiką.iesto salės, Reyburn Plaza, Ęlaįa ir iškėlė ant rankų kąl- 

Nespėjus pasirodyti 
kalbėtojams, kazokai - ii? * poli
cija puolėsi ant bedanbtiį, įtar
si įsiutę šunes, draskyti savo 
auką. Daužė lazdomis, “blak- 
džiakiais” bedarbiams galvas, 

kūdi- 
daržą.

Bjauriai sumušė jaunuolį neg
rą 18 metų Brown, mokytoją į darbininkų» kovose.
pionierių' ir Bedarbių Tarybos .'kia, kad pratiname vaikus ko- 
sekretorių. Parks. Abu jiejVOti už savo reikalus, . Taip 

i. 10 areš- veikdami mes galėsime pripra- 
tavo bedarbių. '' tinti jaunuolius: prie darbiniu-

Kadangi bedarbiai susirinko ?eikimo f' ™ o^nizaęŲų.
- -i O'čia y^a musų pareiga, Mes

... ... . ..... ., turime .veikti, kad patiems dar-licijA nuo galvos iki kojų, bet .... ! 1 L,' " . >- - ................ > - - ; -bimnkams butų nauda.
Šita paroda niekas daugiau, 

kaip tik' militaririė kapitalistų 
paroda. Tai yra manevrai ka
ro prisirengimui. Ne vien ka
rui su ]

LDS. 93, kuopos narį Petrą 
Fox patiko nelaimė, dirbant 
prie būdavojimo naujo Uiltoį. j 
Tapo pavojingai sužeista^ rug-^ iSO vai. vakąre, yra jšaukią- 

‘,'į
Kuo- į narių susirinkimas labai svar- 

i Jos yra blėdingos darbi- pa pasiuntė du draugus patir- biu klausimu, i Taipgi šiąrpė 
ti, kaip atsitiko., Rašančiam susirinkime bus nominacijos 
šituos žodžius da neteko su at- Centro valdybos, 
lankiusiais draugais kalbėtis, 
bet kiti draugai sako, kad la- nam, nes šis susirinkimas yra 
bai sužeistas ir net nekurie šaukiamas labai opiu—svarbiu 
kaulai yra sulaužyti. Draugai klausimu kiekvienam ALDLD. 
ir draugės, mes, kurie važiuok'22 kp. nariui,

. i ALDLD. 22 Kp. Org.
• J. Mažeika.

1 Progresyviai lietuviai darb’L pjūčio 18 d. ir dabar randasi'mas Extra ALDLD. 22 kuopos 
ninkai turi vengti tokių paro- Waterburio ligonbutyje. n n n 1 Ir i via n v v n

dų^i 
ninkams. Darbininkų pareiga 
dalyvauti darbininkų . , klasės 
demonstracijose ir parodose. 
Dalyvaudami darbininkų de
monstracijose, meš mokiname 
save ir1 šavo Vaikus dalyvauti 

■Tai ireiš-
jame j Waterburj su savo rei- 
kąlais, turime nepamiršti at
laikyti mūs draugą ligonbuty- 
je., Petrą Fox. ,

' ■ : . I >. i I I • 
Waterburio ligonbutis vi

siems mums yra žinomas. Mes 
tupime atlankyti mūs draugą, |1 
nes to. reikalauja mūs draugi
jos tikslas ir darbininkiškas 
solidarumas, i i

-v. n«-. Taipgi, draugai ir draugės,
kitų šalių kapitalistais, ILDS. 93 kuopos nariai, katrie 

Tuomi pat kartu bedarbių'bet manevrai karui prieš dar- esate išrinkti dirbti piknike, 
delegacija buvo nusiųsta į kon-jbininkų klasę, 
sulmanų posėdį ir reikalavo,' bininkai 
kad bedarbiams būtų duoda-i kuomet jie kovos už kąsnį tent: 10 vai. ryte.' 
ma tuojaus pašalpa ir butas. duonos, tai tie patys legijonie-! prasidės 11 valandą, 
gyvenimui L, zxi»r’ v’imo vtigIzq v* i t* o vi rr i i

, reiškė: “:
bedarbiams telmanai, policija

ką susirenka iš išmatų. ‘Šim- susirinko reikalauti, kad mies
tai ir tūkstančiai nakvoja mies- to konsulmanai tuojaus duotų 
te, gatvėse. Tuom pačiu kar-į bedafbla™s+ PfŠalp_? .5. bu}/ 
tu policija areštuoja desėtkais 
ir kalina, kaipo valkatas ne
naudėlius, draugijos išmatas.

Philadelphijos kapitalistinė 
spauda tankiai paverkia, ypa
tingai “Record,” vienas žy
miausių demagogiškų laikraš
čių, kuris veik kasdieną ap
rašo bedarbių padėtį ir būtent 
reikalauja, kad

Kųomet dar- kuris įvyks rugsėjo 4-tą dieną, 
bus streiko ’ lauke, prašomi pribūti anksčiau, bū- 

kovos už kąsnį tent: 10 vai. ryte./ Piknikas 
J prasidės 11 valandą. Mes tu- 

Drg. Powers pa- riaį ir kiti kariniai ginklai bus rime viską prirengti kuo ge- 
žiūrėkite, jūs džen- j naudojama prieš darbininkus, riausiai, kad pribuvusius drau- 

t jau daužo. Jie šaudys darbininkus. Tad gus ir drauges galėtume pa

ja, kalina už valkatystę pjnatės bedarbiais. Ar taip, 
tuos, kurie niekur neturi prie- kajp lauke policija daužo gal- 
glaudos, nakvoja gatvėse ar
ba miesto sodnuose, tuomet 
tas pats “Record” užgiria po
licijos gabumus už “apsaugoji
mą” miesto nuo “valkatų ir 
riaušių.” Tai bjauriausias ka
pitalistinis laikraštis Philadel- 
phijoj. Jis nuduoda geru prie- 
telium darbininkų ir tuom pa
čiu kartu plukdo darbinin
kus jų pačių kraujuose.

Nežiūrint, kad leidimas ne
buvo duotas susirinkti bedar-1 
biams prie miesto salės ir rei
kalauti, kad bedarbiams būtų salės! 
leikta pašalpa tuojaus, rtūk.Srį-, Konsulas pakriko keletai mi- t 
iančiai darbininkų susirinko iš nųčių. 
įvairių miesto dalių su šeimy- J, . 
nomis. Apie 2 vai. po pietų bedarbių demonstraciją, 
apie miesto salę gatvės buvo1 plukdant beginklius darbiniu- knygelių yra nevienodų, vie- 
užsikimšę žmonėmis. Rey
burn Plaza buvo 
kazokais ir policija, kad neda- 
leidus bedarbių prie miesto 
salės. ] 
taip ir raitoji buvo ginkluota donus duoti pašalpą!” 
nuo galvos iki kojų. * Reporteris. ’

bet nerandate del alkanų dar-r ( 
biųinkų. žiūrėkite, svetainės i 
langai likote užblakiuoti kliks- 
mu išbadėjusių kūdikių ir. mo
terų, kuriems policija ___
daužo galvas.”

P ;
Pirmininkas Cox suriko 

“Nutilk, ir tave išmesime iš

VISOMS A. L. D. L. D. 
KUOPOMS

Draugai ir Draugės! ’ No
minacijų blankos privalo

115-tai dienai sekamo mene
sio (rugsėjo). Jeigu kurios 

* i kuopos dar neturėjo nomiJ 
dabar nacUM, atlikt? jas.1

! Antra, visoms , ALDLŲ 
'kuopoms yra iššiuAtineta 
Komunistų Partijos Rinki
mų Kampanijos knygelės su 
tikietais. Laiškuose !bu^d 

, J pažymėta, kad kiekvierfa
Policijai pavyko išblaškyti knygelė turi $30.00 vertės 

paT kjipohų. Bet pasirodo, kadV V • • w •

M.IVI.ąĮI IVIM iui MM M IMI M M M M .M.RJĮI M KĄ M M M M MKRI*

Naujas Nupiginimas
Knygų

Eikime; Į Darbininkų Mases su Apšvieta, Siūlykime 
jiems Klasinę;Apšyietą Tiekiančias Knygas 

jkengJkimę,Jyęs Kovai, už Pjasiliuošąvimą 
iš po Kapitalistines Priespaudos

Atyd.ai,
Ateinantį ketvergą, 

rugsėjo, yra šaukiamas visų’ 
darbininkiškų organizacijų' sii- 
sirinkimas delei “Laisvės” pik
niko prisirengimo.

Atsilankykite, draugai ir 
'draugės, kuo skaitlingiausiai, 
nes reikės parūpinti nakvynes, 
pasidalinti darbais ir kitais 
reikalais.

Susirinkimas prasidės 8 vai. 
vakare, 995 N J 5 th St.

Komisija. I
(205-206) I

svečių piknike iš apielinkės 
miestų bei kaimelių. Jau dau
gelis klausia laiškais kuopos 
raštininką, kokia pragrama 
bus, kas kalbės, dainuos ir t.t.

Nekuriems atsakyta laiškais Dėka Philadelphiečiams 
ir šičia da pakartosime, kad 
piknike kalbės daktaras J. J.

1 Choras
Daina iš New Haven, po va
dovyste drg.iJ. P. Latvio. Bus 
ir angliškoj kalboj kalbėtojas 
ir puiki muzika grieš lietuviš-1 
kus ir angliškus šokius. Taip
gi jau turime mes, ūkininkai, 
prirengę visokių valgių ir sal-1 _ >. u . . , . rjj v. . . (( .ji „ . pareiškė (ir labai ghrsiai),dzios ir naujos saldes pn- f . v. .. , ., , (<. . . ;. v. . jogei šiandie priklauso “mumsspaudę ir laukiame svečių kuo * f .. . .. y, 5. • s .j . , šokikai, kalbėtojas, nstikai n**?au.Fia^iaj S.W V1S" kuom. visi tie ‘kreps’ai,”'kurie’ ramiai 

.'svecuįd spatentansihi. įsau plilduriuoja . pMapakJ
Kuopa turi bedarbių ir jau' vandanyje?\

senai moka riš kuoptos iždo įi —Kas daryti?—kalbą mūsų 
centrą.. Vienas draugas atsi-1 draugai.—Eiti į derybas? Bai- 

| lygino dalį skoloj; kiti da sko- su! Neisi—viską pralaimėsi, 
j lingi, mat, kad ir dirba, tai Užsileisti sarmata. Derybos,.
mažai gauna mokėti. Neuž- sutartinės maršas—linksmina-

sarga Baltimoriėčiams
. • • 1 

į

Obalsis “važiuosim į Balti- j 
morę”, pilnai tapo 
21 d. rugpjūčio.

I Dar anksti . rytą,
j baltimoriečiai ramiai sau ilsė- j

I z ■ J■ josi, o philadelphiečių ląenas Į 
juos jau budino.

Ne tik muzika, bet draugai
• Y1 •*"» j • 11 • : L. * 1

i ; ; . ; ! < : { . . K A
( | , Pirmiau

ALIEJUS, Puiki apysaką. 800 puslapių
l apdaryta. ’ Kaina 1 ! ' . ’ 1 $2.50
. ATMOSFERA ARBA;ORO GAZAI. IR 

JŲ YPATYBĖ^.. ; Parašė Dr. A. Pe- < 
trika.

ISTORIJA SOCIALIZ 
SĘ f VALSTIJOSE, 
popieros 450 pusi.

Pusi. 128. Apdaryta
A SOCIALIZMO SUVIENYTO- 

Rnyga ąnt. geros j 
Apdaryta

Be apdarų 
TEORIJOS SISTE- 

Apdaryta

Dabai

visados? Visi pareiškė, kad tęs tikietukų po 25 centus ir mažai gauna mokėti. Neuž- sutartinės 
“mes sugrįšime keliolika kar- p0 59 centų. Del to nesu-! tenka nei ant darbinių drapa- mes visi. • 

Policija, kaip pėsčia,'tų tvirtesni ir priversime vai- sipratimo nebus. Kiekviena 0 aP^e šventadienes cjra-' T^~1 
kuopa atsako už knygelių p,a^as’ ,tai ?®5a ka nei. saPnu°" 
skaičių, o ne uz tą sumą, 

I kiek tikietukų vertes yra. 
Taigi, platinkite ir išplati
nus knygelių vii sėlius su ga- ( ^an> paremsite kuopą finansiš- 
lais prisiusite į centrą, tas ^a^ ^a(j gai§tų kuopa savo na- 
patsai reikės padaryti ir sū rjus bedarbius ir ant toliau pa- 
neparduotomis knygelėmis, laikyti Susivienijime.

D. M. šolomskas, 
ALDLD C. Sekr.

Manevrai Karo Prisirengimui
I

Juno Connecticut valstijos kon
vencija. Konvencija taip pat 
laikyta militarinėj įstaigoj— t
State Armory svetainėje. De-'monstracijos> 
legatų jie turėjo iš visos vals-i„^^„ 
tijos apie 300.

WATERBURY, Conn. — tai tuoj šitas klausimas padė- 
Rugpjūčio 18, 19 ir 20 dieno- tas į priimta rezoliuci-
mis čia įvyko Amerikos Legi-; . v ja prieš mokėjimą bonų.

Paskutinę dieną apie 3 va
landą prasidėjo karinės de-

visas jėgas kurios yra ginkluo- DarbiniDnŲ KoV§ 
tos visokiam karui. Į šią pa-

Nieko naujo, kad čia laiky- 'rodą suvažiavo visos jėgos. Šu
tą konvencija. Bet naujiena ,'važiavo ir karo veteranai/ ku- •

tik priešingai. Vietinis legi- 
jonieriij lokalas prieš konven
ciją įsteigė kelias i
kad būtų kur pasigerti jų de- dalyvavo šioje parodoje apie 
legatams. Mat, kuomet jų 6,000, bet tai daug perdėta.
cklegatai girti, tai nereika
lauja, kad valdžia mokėtų ka

taro veteranams bonus. Taip 
I pat jie nereikalauja, kad bū

tų įvesta bedarbiams socialė 
apdrauda.

Parodoje buvo labai- daug 
‘girtų legijonierių, kurie! eida- 
jmi svirduliavo. Reikia paste-, 
bėti, kad šioje parodoje ma-; 
tesi ir lietuvių darbininkų sun
kaus darbo vaikų. Buvo net

Atsidarius konvencijai, pir-'ir darbininkų, kurie skaito 
miausiai kalbėjo stambus ka- į darbininkų laikraščius. Tai 
pitalistų atstovas, kongresma- jau perdaug. Jei darbininkai 
nas ir misingio pramonės fa- negali išaiškinti, ką reiškia to- 
brikantas J. Gross. Tai jaUjkios kapitalistų militarinės pa- 
ai^ku, kad legijonieriai susi-! rodos, tai labai didelis apsi
rinki ne darbo klasės reikalus 
svarstyti, bet kapitalistų. Jie 
čia peržvelgė savo jėgas, kiek 
jie yra stiprūs ir organizuoti 
prieš'darbininkus.

Kilo klausimas apie mokė
jimą karo veteranams bonų,

I leidimas. Juk čia parodavo 
aršiausi darbininkų ir, tų vai
kų mirtini priešai.

Yra labai blogas dalykas ir 
eiti žiūrėti šitokių parodų. Tė
vai, kurie veda sąvo vaikus į 
tokias parodas jau savo Vai-*

usivienijime.
Rugpjūčio 7-tą dieną įvyko 

ALDLD. 225 kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Pikniko ko
misija pridavė atskaitą iš pen
kių metų sukaktuvių atsibuvu
sio pikniko. Pasirodė, kad 

/ i kuopai liko keli doleriai! (47 
i dol. ir 55 centai) pelno. Taigi ’ v • • . V —. i 1 -M W a

Dabar ateina rugsėjo 4 d. 
—Philadelphijos eilė. Ren
giama piknikas Vytauto Par
ke. Mat, daug pranašauti ne
mėgstu, bet atvirai pareiškiu, 
jogei skirta virvė mums, 
maloni liks jums, nors upė to
li, bet baltimoriečiai drūti.

Todėl atsilaikymui prieš! 
mus, sukvieskite visus Phila-1 
delphijos drūtuolius, (neimant 
J. Bagočius, už kurį skaitysi
me penkis savuosius), kad 
pasirodyt, jogei dar jūs nesa
te “flat”.
' Bet baltimoriečiai, klausyki-1 
te, jeigu mes apsileisime šį 
kartą, tai sekančios derybos) 
bus baisesnės, nes philadel-. 
phieČių diktatūra aštri. Todėl,1 
dirbantieji, pinigus kraukite; 
bedarbiai — kurpes — tarbas

Pietų Amerikoje. Jiemy 
tenka darbuotis be galo sun
kiose sąlygose. Reakcija 
ten; dar daugiau • įkaitus, ne
gu Jungtinėse Valstijose. 
Vielok mūsų draugai nėnu-.l

siems draugams ir draugėms, 
taip skaitlingai atsilankiusiems i.
ki™žym«ik”rkUs flktas* kad sų pag<?lba drau«ui 'Gėgžnai, i 
Kia žymėti ir tas taktas, Kad buvusiam .<referii1i>” būtinai 
mus kuopos nekune draugai i

i labai gerai dirbo del praėjusio
I pikniko. I Būtent: J. Ivanaus- . . . . mer„inai nakuti,.

leidžia, rankų.’ Po trumpos (kąs> >kuopos iždininkas, suor- i 1
pertraukos, argentiniečiai. ganizavo Seymorėj busą ir 
vėl išleidžią “Rytojų.” Laik-1 pardavė 50 įžangos tikietų; 
raištis vedamas gana rūpės- taipgi J. Kaytis, pardavė 43 

Plačiai nušviečia- Įžangos tikietus; -kiti draugai 
pardavė po mažiau. Buvo ir 
tokių kuopos narių, kad boi
kotavo savo parengimą, bet 
neatsieke savo tikslo, žinoma, 
kuopa dovanoja, bet ateityje 
bus kuopa ąnt sargybos ir to į.

į KAROLIO MARKSO
; MA. Parašė L. B. Budin.
Į 336 pūsi.
! SOCIALDEMOKRATIJOS ŽLUGIMAS 
: IR REVQLlUCIJOS KOVOS VOKIE

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

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

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

LIUD; BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANC1JOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksai. 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- 
, I JE.1 Parašė d. A. Bimba. Turi 608

I _ puslapi
* X.A.XXX.X. A'J. A >

Parašė U. Sinclair.
RUSIJOS ISTORIJA.

i : kroyski. 320 puslapių, Apdaryta 
LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR- 

j B AI. Parašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalingą perskaityti kiekviė- 

“• nam darbininkui ir darbininkai. uiTari 
' 433 puslapių. Aapdaryta , ,

, PASAULIO STEBUKLAI. Pakai E. He- . 
kelio parAšė Dr. J. J. Kaškiaučius 
Knyga labai naudinga. Ji turi 416 
puslapių. Apdaryta f 

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

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

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

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

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NE
LAIMĖJE. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Išleido “Laisvė.” Knyga turi 

\ 126 puslapius, aprašyta 200 ligų, pa
duota ir patarimai, nurodymai, bei 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal
bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira
šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. Perkant jos kaina 

JANONIO t'AšTAl. 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.

' I : .ii 1 . . :
KĄS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi. 
Ki Markso “KA^ITAIaS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. ■ Paraš?

; L. Andrejev.. Knyga turi 56 pusi. 
SODŽIAUS DARBININKĄ! IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi.

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

Baks. Turi 66 pusi. * •
NAUDOTOJŲ TIKYBA.
TAUTŲ LIUOSUOTOJA1.

.50

.5

.2

tingai.
mos Pietų Amerikos darbi
ninkų kovoct Nemažai ra
šo apie lietuvių darbininkų 
gyvenimą 4r veikimą.

Kurie “Laisves” skaityto
jai išgali finansiškai, turėtų 
užsiprenumeruoti “Rytojų”.

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

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

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano
dus Kuopa ąni sargybos ir to įiek nelaimingesnis, negu pas j 

------ ------------------ ... 1daU^au nebus gąlnna toleruo- mus Todel_ padgkavodami 
užsiprenumeruoti “Rytojų”, ti. Bus tokie draugai sudisci- 
Metine prenumerata $2.50. Jei&u PatYsv nepa-
Adresas toks: B. A.'Tarno- vari"sj« t0'<lus,, sposus> j 

Correo žailn^us kuopai, tai kuopa su 
Buenos jjąis

šiunas, « Casilla de 
No. 15,. sucursal 15, 
Aires, Argentine.

jums, Philadelphijos draugai 
ir draugės, už jūsų atsilanky
mą pas mus ir rengimą taip 
gerą ir įvairią programą 4 

! dienai rugsėjo, prižadame 
jti liūdininkais to visko,

D. M. ŠOLOMSKAS
46 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N
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piknį-FOREST CHY, PlA. Buiski Vertė D. M. šolomskas

BALSAS

I AISVES NAUDAI PIKNIKAS
14 — ,, -  . ,   ————KZ

PHILADELPHIJOS APIELINKĖJE

Ned ė 1 ioje, 4 Rugsė jo=Sept., 1032
RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS 
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BROOK LYNO KOMEI!

Sietyno Choras iš Newark, N. J., Yra Pakviestas Dainuoti šiame Piknike

SHENECTADY, N. Y
Choras, Vadovaujamas J. Jiirčikonio. Taipgi dainuos pagarsėjęs Brooklyno Merginų Sekstetas

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Jonas BagoČius
Pasižymėjęs ristikas

Karolis Požėla
Lietuviu čampijonas

no savo parengimuose 
kuose.

nesu
vie

* J .»

p lapą

HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILA

Lietuvos Darbininkų ir KftlmO 
Biednuoųjįenės Dvisavaitinio Laik- 
: : : raStis (su paveikslais) : r :

Iš Brooklyno busai išeis 9-tą valandą 
ryte. Kelionė j abi pusi $2

Puikūs moderniško įtaisymo busai 
su radio muzika.

Tuoj aus užsiregsitruokite, norintie
ji važiuoti į Pikniką

išrinkta: P.
Masililinas, J

M. Gudžinskas ir A

nike,, širdingą ačiū. Taip pat 
ačiū tiems, kurie atsilankė.

Forestcitietė.

Binghamtono LDS. 6 kuopa 
pasiūlė mūsų kuopai surengti 
kokią pramogą—pikniką arba 
kokį išvažiavimą, nes jie pri
žadėjo pas mus atvažiuoti apie 
100 draugų skaičiuje. Todėl 
kuopa, pamačiusi auksinę pro
gą, rugpjūčio 5 dienos susirin
kime vienbalsiai nutarė reng
ti parengimą ir išrinko komisi
ją. į komisiją 
Romanas, *Z 
Batenas

programos dalyvius ir kad turėtų’pasitenkinimo. Svečių patogumui bus pastatyta keletas 
vežimų, kurie nuo gatvekarių vežš publiką į pikniką. Tie vežimai eis kas 15 minučių.

KELRODIS: Gatvekąriais važiuokit iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite 
karą No. 06 City Lipe 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
7, '^7.77 '7.17 77 *.777'’ 1 . ' 7 „ * *’.važiuokit keliu: No. 513: apie

j. Galimą'važiuoti Jį RopseveltoIbulvąttf ikP S^ffi^Lan^korhe ir sukit į Bellevue 
įriei j kelią: No. 513 ir važiuokit 4 mylias'į‘pikniką.

LA risis su TONY LACKY; JONAS BAGOČIUS risis su DANY WINERS 
JACK BROWN kumščiuosiu sų GEO. JANSON.

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

SHENANDOAH, ! PA.
• 4 * \ t x ' i I » f ' • i : *

) 1 » r« \ . 4 i ( - 1 ‘ ■
Pakeičiama i Pikniko Dienos 
vo pranešta’ ‘‘L^ipvėj,0 kad lįr-

BALSO” KAINA AMERIKOJE
Metams ......................... 11.50
šešiems mėnesiams . . .80'
Pavienio num. kaina . .05

daug susirinkę.
Eidamas namo

socialistų prakalbas. Jie nie
kina komunistus. Bet jų pu
blikos labai mažai. Tik sau- 
jalė.

Komunistų Partijos kandi
datai ir mūsų mieste bus pa
dėti ant baloto. Darbininkai 
turi darbuotis, kad komunis-

Iš Pavykusio Pikniko 
i - ' t ‘

ALDLD 219 kuopa surengė 
pikniką 21 dieną rugpjūčio. 
Piknikas įvyko Kundrotų far- 
moj.

Reikįa pasakyti, kad šitas 
piknikas buvo rengtas labai 
trumpu laiku ir netikėtai, nes 
draugai bijojo, kad toks blo
gas laikas, bedarbės, tai ma
nyta, kad nebus pasekmių. 
Todėl nebuvo: nei gerų skelbi
mų, bet (draugai kuopos susi
rinkime apkalbėjo svarbą pa- į 
rengimo. Reikalas verčia vei-| 
kti, reikia pinigų j rinkimų j 
kampanijai, Daily Workeriui, j 
‘^Vilniai”, “Laisvei” ir tt. Tadi 
ir nutarta ruošti šį pikniką. |

Draugai visi gerai dirbo, 
išskyrus vieną porelę, kuri 
sabotažavo. Draugai aukavo j 
piknikui vietą veltui. Maistas, 
kaip valgiai, gėrimai, taip pat 
suaukota. Todėl vietoj prusei- 
kinių pranašystės, kad pikni
kas “eis į skylę”, padaryta 
gražaus pelno. Piknikas duos 
apie 50-60 dol. pelno. Tai ga
lima pasakyti, kad mes nie
kuomet nepadarėme tiek pel-

Bąlsą: Tilaįl
Balso” Redai?

rius. Germany.

Laukiant “Stebuklingosios”
Ustinovkos miestelyje laukė* atnešant 

“stebuklingo” madonos paveikslo, kuris pa
garsėjo Aksakijos .miestelyje. Jos pasiti
kimą kunigija ir išnaudotojai rengė iškil
mingą, nes iš priežasties piliečių karo jau 
du metai, kaip ji neparodė čionai 'savo juo
do veido auksiniame ir sunkiame rėme.

Nebuvo kada galvoti apie “šventuosius” 
metu plėsnojimo piliečių karo gaisro. O, 
matomai, ir pačiai “stebuklingajai” “i 
gaus karalienei” buvo svarbesnių reikalų, 
kaip jos atsilankymas į Ustinovką. Ir ji 
buvo priverkia eiti karan prieš bolševikus. 
Nuo to laiko, kaip caristas generolas Kras-i 
nov paskelbė mobilizaciją “Dono kariuo
menės” ir kad tos kariuomenės priešakyje 
bus pati “stebuklingoji,” eilėje Fickelau- ■ 
rinės baltųjų divizijos, ji buvo marše lin-1 
kui Maskvos.

Bet nevyko jai naujas darbas, nors eina 
kalbom, būk toji “stebuklingoji” net į Pa
ryžių buvo nugabenta su pergalingais ru
sų pulkais 1815 metais, kada buvo mušama 
Napoleono kariuomenė. Bet kažin ar da
bar laikai jau buvo kitoki, ar todėl, kad; 
bolševikai netiki į “šventuosius ir stebūk-' 
linguosius,” ši “dangaus karalienė” dabar; 
jau negalėjo rodyti pirmesnių “stebuklų.” 
Nepagelbėjo baltųjų generolui “stebuklin
goji” ir jo ženklą, kaipo Ukrainos hetmano, 
išlaikyti. O prie Caricino (Stalingrado) 
vos pati nepateko į bedievių bolševikų ne
laisvę, nes keturi atamanai, kurie nešė ją, 
kada pamatė Raudonosios Armijos raite
lius, metė “stebuklingąją” ir patys pasilei
do gelbėtis. Jie jau netikėjo į “stebuklin
gąją”, bet dėjo viltį ant savo kojų. Iri 
būtų pasilikęs Donas jau be savo “ste-! 
būklingosios,” jeigu raudonieji raiteliai 
nors kiek būtų kreipę domės į “stebuk
lingosios” paveikslus. Ji gulėjo nu
mesta, kaipo niekam nereikalingas daik
tas. Bet laimė jos ir tų, kurie su “stebuk
lingosios” pagelba darosi sau biznį, kad j 
raudonieji raiteliai, visai nekreipdami do
mės į “stebuklingąją,” nusivijo baltųjų 
kulkasvaidininkus ir armijos komandierius 
bei jos likučius. Tik todėl sekamą dieną 
pavyko surasti “stebuklingąją”, ir paimti, 
bet jau nešti veidu ne į Maskvą, ale atgal' 
linkui Dono. O komandieriai pasirūpino | 
ją pasiųsti atgal į užpakalį, kad dar dau-: 
giau neužrūstinus jos ir -taip jau rustų' 
veidą. Jos sugrąžinimas į baltųjų armi-i 
jos užpakalį ir suteikė progą kunigams, I 
kaip ir Ustinovskos kunigui Palladijui aiš- i 
kinti, kad tik “stebuklingosios” pagalba' 
o ne Franci jos, Anglijos, Amerikos ir kitų; 
imperialistų durtuvais, laikosi priešbolše-1 
vistinės Denikino spėkos.

Suprantama, dabar Ustinovkos kunigas | 
ir jo pagelbininkai rengėsi iškilmingai pa-■ 
sitikti “stebuklingąją.” Bet ne jos “ste-į 
būklingumas” juos prie to akstino, o kiek! 
anksčiau gautas laiškas nuo baltųjų ko
mandierius. Iš to laiško kunigas ir vie
tinis? atamanas sužinojo,- kad dabartinė 
“stebuklingosios” kelionė nuo miestelio } 
miestelį nėra paprasta, bet tai vienas iš 
būdų apsaugoti Dono gyventojus nuo “bol- 
ševistinės ligos užsikrėtimo.” Tai viena 
priemonė sudrutinimui baltųjų galios. 
Baltieji komandieriai nepamiršo ir tą at
žymėti, kad jie galės spręsti apie gyvento-

darbininkų ir kaimo biednuo ! * i T i
Adresas užsisakyt
Pr., Męmelstr. 2f.
cįįa, Max Labo

Kaa užsirako
tuom pat remi. ______ .
binfriką spėudą 1/ padeda Ją 
kovai prieš fašistu valgią, 
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD. 77 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, 30 d. rugpūčio, Mažeikos 
svetainėje, 185 Jersey Ave., 8 vai. 
vakare. Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra labai' svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi bus nominuojami kandidatai 
į Centro Komitetą 1933 metams.

: j , , , Sekri Dzevecko.
(204-205)

BROOKU’NLAgOR- LYCEUM 
; DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų; Vestuvių Susirinkitaų įr 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo-

* lių alįeya.

KAINOS, PRIEINAMOS.

94d-95ė"Willoughby Ave,
Tel., Stagg ĮSU

Tod,el reikia pasakyti tin
kamą padėkos žodį draugams 
darbuotojams ir svečiams, ku
rie atsilankė į šitą pikniką.

Draugai, kurie gerai darba
vosi ir aukojo yra sekanti: 
Draugai Kondrotai davė vel
tui viėtą piknikui. Jie parū
pino ir muzikantus. Reikia 
pasakyti, kad muzikantai nė
ra nei mūsų tautos ir nėra na
riais šios organizacijos, bet jie 
patarnavo veltui. O mūsų na
riai tuo ; pačiu laiku atsisakė 
savo organizacijai patarnauti.

Draugai, kurie aukojo pik
nikui reikalingų daiktų yra: 
P, V. Tamošiūnai, K. Kerevi- 
čius, J. Gulbinas, A. ' Žilinskie
nė, M. Kazlauskienė, N. Aš- ( 
menas, A. J. K. Navalinskai ■ 
ir J. P. Kandrotai. Draugai, 
kurie dirbo, tai yra sekanti: 
P. Kandrotienė, V. Tamošiū
niene, P. Tamošiūnas, J. K. 
Navalinskienė, J. Kandrotas,. 
K. Ašmenas.

Reikia tarti visiems drau
gams ir draugėms, kurie vei
kė, aukojo ir dirbo šiame pik

tos Choras rengia pikniką rugsėjo 
4 ir 5 dienomis, šiuomi praneša, 
kad mūsų piknikų dienos pakeičia
mos. Piknikas įvyks rugsėjo 10 ir 
11, nes pirmiau skelbiamomis dieno
mis pikniko vieta užimta kitų. KUjrip 
dalyvausite Lyros piknike, įsitėmy- 
kite dienas: šeštadienio vakare, rug
sėjo 10 ir sekmadienį, 11 rugj^, nuo 
10 vai. iš ryto, šalę rusų kapralų.

Lyros Choro Koresp.
< ‘ (204-205)

Pas mus, kaip ir kitdr, be
darbei siaučiant, darbininkai 
pradėjo daugiau bruzdėti. Pra 
kalbų įvyksta net po kelias 
kiekvieną savaitę. Čia jau kal
bėjo Komunistų Partijos kan
didatai į prezidentus ir vice
prezidentus—Fosteris ir For
das. Kalbėjo ir kandidatas į tai Kautų kuo daugiausiai bal 
New Yorko valstijos guberna-lslJ • 
torius I. Amteris. Taip pat; 
kalbėjo ir vietiniai kandidatai,! 
kaip tai: Jack Raud, Maroni 
Lettlle ir kiti.

Komunistų Partijos eilės di
dėja. Taip pat Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas su
stiprėjo ir stiprėja.

Rugpjūčio 22 dieną buvo 
paminėjimas Sacco Vanzetti. 
Reikalauta paleisti Scottsboro 
jaunuoliai, Tom Mooney ir ki
ti kaliniai. Darbininku buVo

l jų atsinešimą linkui jų iš 
skaitlingai jie pasitiks ją.

—Taip, ant kiek skaitlingai pasitiks, ant 
tiek dar jie nėra bolševizmo suėsti,—pra
bilo vietinis atamanas.

Ir, suprantama, kad “stebuklingosios” 
pasitikimai būtų skaitlingas ir “dievobai
mingas,” ne tiek rūpinosi jau kunigas Pal- 

j ladii, kiek karinis baltųjų atamanas, ku- 
' ris buvo pasirengęs viską . padaryti,, kad 

dan-į tiktai pasitikimas atsibūtų kuopųikiausias. 
i Po to, kaip jis gavo iš Novočerkasko nup 
javo komandierių laišką, “stebuklingoji” 
jam pasidarė, kaip kokia Denikino jpati, 

I kuriai reikia atatinkamai pasitarnauti.;
' —Pirmiausiai reikia patirti, kiek kuni
gų ir kitokių dievo avinų tą “stebūklingą- 

■ ją” atlydi nuo Novočerkasko ir Rostovo. 
I O, matomai, jie yra pavargę ir supranta
ma, alkani,—nusprendė atamanas.

Atamanas pasitarė apie tai su savo pa- 
gelbininku, maisto perdėtiniu ir žandarų 
viršininku, o vėliaus apskaitliavo po kiek 
žąsų, avių ir kitokių gyvūnų reikia del 
“stebuklingosios” palydovų. Per dvi die
nas po šio viršininkų pasitarimo Ustinov- 
koje nesiliovė moterų aimanarvimas ir bė- 
davojimas, bet užtai atamano kiemas, ap
suptas augšta tvora, kuriame iki šiolei tik
tai buvo giridimi nagaikų švilpimai ir kan
kinamų darbininkų ir valstiečių dejavimai, 
dabar jau prisipildė paršų kriuksėjimo, 
avių ir teliukų bliovimo ir žąsų, ančių, viš
tų, kalakutų ir kitokių paukščių balsais.

Svarbiausias pasitikimo “stebuklingo-, 
sios” darbas jau buvo atliktas, o likusie
ji prisirengimai jau mažesnės reikšmės. 
Atamanas, kunigas ir jų artimi vienminčiai 
jautėsi pasitenkinusiai.

Atamanas įsakė prie įvažiavimo į mies
telį padaryti tam tikrus vartus, ’kuriuos 
raudonai-mėlynai-geltonai nudažė, pavy- 
dale baltųjų vėliavos ir ištepliojo valsty
binius herbus. HeLbuS tepliojo jo rašėjas 
ir jie atvaizdavo’ draskančius arus, kas ata
manui labai patiko. Kunigas įsakė nuimti 
naujus Dono “valstybes” herbus, kurie at
vaizdavo plikus kazokus, sėdinčius ant vyno 
bačkų ir laikančius .rankose ginklus.. ?Ata- | 
manas tų herbų turinį aiškino sekamai: 
kazokas gali viską pragerti, apart ginklų. 
O kunigas Palladijus sekamai:

—Netinkami, nes mes stojame už “vie
ną nedalinamą Rusiją.” O pagaliaus tie i 
Dono herbai netinka ir todėl, kad čionai 
yra religinis apvaikščiojimas. Prie to, jie 
perdaug vedanti prie pagundos, nes kazo
kų paveikslai išteplioti pilnai—atvaizduoja 
plikus vyrus.

Atamanas nors ir buvo Dono “valstybės” 
atstovas, bet jis su kunigo dėstymais 
sutiko.

Moterys ir merginos apipynė žaliumo 
vainikais prie kelio tvoras. Taipgi papuošė 
ir atamano kiemo tvoras. Valstiečius ir 
miestelio gyventojus išvarė parvežti po 
vežimą baltų pieskų ir išbarstyti miestelio 
purvinas gatves. Ustinovką pasipuošė ir 
rengėsi, kaip jaunoji prie vestuvių. Į ją 
rinkosi iš kitur “svečiai,” visokie arklia
vagiai, valkiojantiesi kunigai ir minikai, 
kišenių kraustytojai, visokios rūšies žu- 
likai ir dezertyrai.1

(Tąsa bus)

Gudžinskas. Komisiją 
pamačiau ir rado piknikui tinkamos 

tos, tai padarė kitękį j 
Nutarė susidėt po $1.5.0 ir už 
tuos pinigus surengti miesto 
sode pietus ir vakarienę. Va
kare bus galima persikelti į 
Lietuvių svetainę 1^ baigti va
karą su šokiais. Binghamto- 
niečiai su ta propozicija sutin
ka. Todėl ta visa iškilme įvyks 
rugsėjo 4 dieną. “Laisvės” 
200 num. telpa pranešimas. 
Jei kas dar nematėte, tai gali
te perskaityti. Visi rengkitės 
šiam pokiliui. Kuopa savo su
sirinkime aukavo ir į bedar
bių fondą $5. Jei liks pelno 
nuo šio parengimo, tai dalį rei
kėtų1 skirti tam tikslui.

Viekas iš Rengėjų,
mylę ir pusę uantrų tfęįcių svičiaus, įietoli bažnyčios, sukit po^kairei ir 
pusantros mylios. G 
Avė., po deš:
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Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys
o

st.

elementas pabėgo, o gal bu-

į pjflčio, . Flusįnngo kapinėse, j melus ir skleidžia,' ,Bet kas

Miškeliunie-

narės suaukavo ir nu

s

427 Lorimer St.,

PHILADELPHIA, PA
“Laisves” Pikn’ko Kelrodis

• '.I .1' f ‘ O ;

Andružka,

Iždo

1307 Davis Avenue
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tinę “Laisves” linija ir

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

Organizatorius, M. Šleiva,

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

šaltinių

pritarimo.
Policininkas Sudraudė 

Kalbėtoją

NARZAN pagelbsti viduriams maistą virškinti, 
akstiną žmogaus kūno veikimą ir priduoda 

jėgoo. Kaina 15 centų už puskvortį.

ganizuotis pasaulin, karo vete
ranams j darbininkų

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

BORJOMĮ daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bonką

danii kelią 513. ' 
.Sįte pikniko iškabą.

Važiuodami iš Eastoh, Va-!

P. MARČIUKAS, RESTAURACIJA
417 Lorimer Street, kampas Ten Eyck St. 

gInkus palace confectionery store 
495 Grand Street, kampas Union Avė.

K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ
62 Union Avė. kampas Scholes Street.

Ligonių Lankytojai 
Varnienė,

1326 McReynold Avo. į

1351 Broadway Ave.

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y.

M.

va- j.
.va-!

|T. Griifilfltl,Į'i
*(A. Kaupas,

k

' » : i ■ ' - f
Drg. V. Andriulis, “Vilnies” Redaktorius

—L—

dirba, tai uždirba tik tiek, kad 
/ negali padaryti pragyvenimą.

Jei mainieriai dar pragyvena, 
nusiperka maisto, tai nemoka 
randa arba kitu kokiu būdu ną. Ir čia darbininkų bruz- 
turi gauti daugiau įplaukų, nes1 dėjimas prasideda platesne 
iš uždarbio negalima užsimo- Į papėde.

į keti randas ir ištekti ant mais- 
i to.
I . Mainieriams yra tik viena
i išeitis. Tai reikia organizuo-

bių Tarybą ir stokite savo kia-' Nrjlpifln
sės organizacijon! .Klasių ko-' ncicluu .
vos aidai pasiekia jau ir, iki VatlllQ
šiol buvusį pasy^į, Binghamto- v . ’auuo

ALPLD. Kuopos Protesto 
Rėzdiiųięijos 

"•■l';/ f

ALDLD. kuopa savo susirin■ * JL A * K * IV • * *• V VV M TV | ~1 1 '

į tis ir pasakyti baronams, kad 'kime 11 d. rugpjūčio vienbal-|įi* 
! mes nepriimsime jų algų kapo-'šiai nutarė pasiųst protesto Tek

. I įima. Mes turime pradėti tą'zoliuciją prezidentui Hoove- į 
! kovą sekamai. Kiekvienas unl-' riUi prieš žiaurų užpuolimą ka-I 
jos iokalas turi priimti rezoliu- ro ’

Puslapis penktas

Trustisai: ’ 80 Eenrtan St.
'J. Ružinskas, J. Urbonas, T. Rasikas, J. 1 Iždininkas B. Bartulis, 
rr ii t n t ' ' • ■ GCrawford ot., Korsikas, J. Rusockas,: , ^Finansų raštininkas. A. Siekis.

Revizijos Komisija: . j , P. O. Box 4,
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius. .Protokolų raštininkas. S. ĮUsinyvičhJ^ 

Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno ■ 
mėnesio antrą utarninką, savam name, , 

: 1057-63 Hamilton Ave.
SOUTH RIVER, N. J.___

Šimtai streikuojančių mote
rų kovingai deinobštravo ir 
kovojo su užpuolusia pdlici- 
ja. Norėta areštuoti siuvę- i. Pirm., pagem m. raistcims, v ourwn ov.
111 vndovp^ fid .Tponpttp Rll- Užrašų rašt. Jį, 3rQ«ku9. 20 Faxpn St. ją VdUUVtJb UU. JCcUlCllC IVU į Finan^j raSt( j. Strtpinls, 49 Sawtell Ave.

fiV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

V at DY-3A 1931 METAM :
V. GetafeevftiuB. ?51.,ębendale St. 
pagelh ' M. Miškinis, 9 Burton St.

Rin ir Teita TČmnlr Ą-Tnfnci 1 iždininkas Tg. Petrauskas, 22 Merton $t.Oin 11 Mid r i JUK, 2W4VO5 LIgotlių ragt. A. Baronag, 20 Faxon St.
Darbo Induštrities' Darbi- 

- .................. - -• - įninku Unijos vadus, ir d. P.
jvo vvn.c/1^© >uuii piumvi xi*-! * v veteranų, ir antrą rezoliu-j Daibo Unijų Vieny-
cijai prieš algų, kapojimą. Rei- ciją prieš Dies bilių, kuriuomi bes L-ygOS vadovę. Bet dar

bininkes pūęrė ant pplicij'os, 
pradėjo mušti ir draskyti iš-!

Susirinkime-buvo paskelb- naudotojų berntis, šaūkda- - . „ ... ... » //Tlflr- T • • 1 v.

kia pasisakyti,, kad mainieriai norima suvaržyti : ateivių tėi- 
’ •• . 3es. ■ < ’ i ' -• i i h f . :nepriįnps algų kapojimą.

Kitas mūsų reikalavimas tu-
. L i ) .i . . . . ..'< . > J.ri įiyti’, tai reikalauti, kad ^i-Ta/fkad 43 nariai jau? yra užsi-1 mow “Meš tieleisim’e areš-1 
.ta konferencija būtų vieša del ■ Mokėję duoklei už šiuos nie-'-tuoti mūsų vadus!”’ 'Polici-
! vAi.VxUlrMn 11Y11111 irnL. ' < ' *’ ' n-v t «r t ■*/**-< 4- r'i n i 4-11 1 r! publikos., Tuomet unijų va-ĮtUs 
dai negalėtų taip parduot dar-'/ 
bininkų reikalus. , p

Taip pat labai svarbu orga- : 
nizuoti Eilinių Narių Komite-! 
tai (Rank and File). Jie rei-j 
kia organizuoti kiekviename

I lokale. O jei negalima suor
ganizuoti tokie komitetai, tai 
tenai: reikia organizuoti eilinių 
narių opozicijos grupės. Grei
tai bus (kitą mėnesį) Eilinių 
Narių Komitetų susirinkimas. 
Reikia gerai prie jo‘ prisireng- 

Tokio- mitingo .laikas ir 
vieta bus paskelbta vėliaus.

’ / JE. Miller-

i RINGHAMTON’N.Y., 
! T* k n V <

Fašistinė lietuvių buržuazija užsimojo sunaikinti darbinin
kų dienraštį “Vilnį” Chicagoje. Sau į talką jie pasikvietė 
valdžią. “Vilniai” daroma du primetimai: 1, būk ji leidžiama 
Sovietų Sąjungos pinigais (tai Pruseikęs išperėta provokaci
ja.) ; 2, kad “Vilnis” esanti bankų bankrutavimo priežastis. 
Šiais paikais melais remdamiesi fašistai ’užsiundė ant “Vil
nies” valdžios agentus, padarė raidus, užgrobė archyvus ir 
suareštavo redaktorius V. Andriulį, P. Krakaitį ir admiųistra-

1 torių J. P. Miller. Kiekvienas iš jų padėti po $3,000 kaucijos, ti.
Antras pasikėsinimas daromas areštuoti visus “Vilnies” redąX- 
torius ir bendrovės direktorius. * '

Ginkime savo dienraštį nuo reakcijos! Gelbėkime areštuo
tus draugus! , ! į

Connecticut valstijoje įvyks masiniai protesto mitingai šiuo
se miestuose: ‘

Bridgeport, 30 Dieną Rugpjūčio
Lietuvių Jaunų Vyrų svetainėje, 407 Lafayette

New Havene, 31 Dieną Rugpjūčio
Lietuvių svetainėje, 243 Front $t. : ’ | ' U ' ‘

Hartford, 2 Dieną Rugsėjo
Laisvės Choro svetainėje, 59 Park St.

Kalbės drg. P. Bubnys, iš BrpoklynQ. į t i > Į -y“ t o-^-—

Darbininkai! Skaitlingai dailyvąukįme.šiose' prakalbose, ii* |vteWs dr^ugaį pas^keį Ui 
’išgirskime, kas tokie yra mūsų klasės neprieteliai. ‘ fprakalbėles. Ragino dai

i Į ja buvo priversta pasitrauk- 
i ti iš streikierių svetainės, 
i Siuvėjų streikas plečiasi 
■sėkmingai, drąsiai ir ener
gingai moterys demonstruo
ja-savo solidarumą ir vieny- 

Patiko didelė nelaimė drau- bę.
i gus Marcinkevičius 11 dieną --------- -------------

Žmona.

GREAT NECK, N. Y

DARBININKAI GAUSIAI REMIA SAVO SPAUDA
_ . M---- ! 1 H I ciklai

i > ' / > • « x v
| Bedarbių ' Tarybos „Prakalbos

•į ' ’ • * ' " * '■ : ■ t '

23 d. rugpjūčio įvyko Be
darbių Tarybos prakalbos ant 
Court • House ’SĮąųąiįeį. - Publi- 

! kos buvo skaitlingas būrys, bet 
galėjo būti ir skaitlingesnis, 

įnęs ,bi|vo' grąžus vąka?as, k 5 i 
* ' ‘ ' ’' “ tęųmpaš

lagino’darbinin- 
j ku^ organizuotis, rašytis į Be- 

TĮ3 ! dąrbjitR Tapybą. . <ŠiMūe rpįtibi !
Ige nedaug matėsi lietuvių dar- 

r^bipmkų., O. tai nėra ger^s.zęp-

Nežiūrint blogų skonominių .kavimd dėl darbininkų revohu-'Į vi 
laikų, darbininkai supranta cinės spaudos: 
savo klasės užduotis ir remia nei, Dobinienei, Janušonieiiei, 
savo spaudą visomis išgalėmis/Žukauskui, Janušiunui,, Miške; 
ALDLD. II Apskritys surengė i liun-ui, Urbonui, Skairiui, Ma- 
pikniką 14 d. rugpjūčio pare- j kutenu), Kirmelai, Pinkiui, 
mimui darbininkų komuiiisti- į Depsui, Dobinibi, Jamisonui, 

j čiurliui, Nakui ir Lideikienei.
Jie dirbo daug ir sunkiai.,

Negąlime pamiršti ir darbi
ninkiškų chorų. Jie taipgi 
gausiai prisidėjo prie rėmimo

■ darbininkų komunistinės spau- 
i dos. Aido, Sietyno, Bangos ir 
Pirmyn chorai sudarė puikią 
darbininkiškų dainų 
mą: sudainavo

i dainų.
Į programa. ( I

Kaip šis komunistinės dar-! 
ninVn enonrlnc niknilriis n a-j

nųs spaudos. Nors ir nelabai 
paranki vieta privažiavimui iš 
tolesnės apielinkės, vienok pri
važiavo tiek daug žmonių, kad 

. visi turėjome stebėtis.
Atsižvelgiant į tą faktą, kad 

įžanga buvo labai maža, tik! 
25 centai ypatai, tai kiek su-; 
rinkome pinigų del spaudos ir 
Kompartijos N. J. distriktoi 

^yra labai daug. Visiems trims' 
laikraščiams padalinus, “Dai-- 
ly Workeriui,” “Vilniai” ir: 
“Laisvei,” išeina po $37 kiek-' 
vienam;
priedu nuo pikniko pelno, New' 
Jersey Kompartijos distriktui*

esyvjai
i viaf, kurie* ilgainiui sakė, klad 
“patiems amerikonams vei
kiant ir mes galėtume daugiau 
padėtoj”’' turėtu Būtinai į'Šito
kius mitingus lankytis, idant 
sudaryti skaitlingą publiką, 
idant priduoti' daugiau - -ūpo LJ 
veikimui tiems, kurie veikia. ,0 
yeikįnje. y ta įėję .jau žymi da
lis amerikonų. Reikia jiems Draugai Marcinkevičiai yra

• . • . . z . < • -IO-

lugpjūčio. Pasimiiė jų sūnus, pokpiyn ir NlpklHA Snvipfll 
Antanas, 26 metų amžiaus, j 

pačioj jaunystėj, palikdamas1 Sąjungą 
savo tėvelius ir 2 jaunesnius 
brolius. Tėvai dėjo visas pa
stangas, kad išgelbėti savo sū-! 
naus gyvybę, bet visos pastan-! 
gos nuėjo veltui. 

Į }

Pereitais metais birželio mė
nesį Antanas susirgo šalčiu ir 
paąikįitė j plaučių uždegimą. 
Iš to Antanas sirgo su viršum 
metus, laiko jki pūliai dasiga-i 
vo i smegenis. Ir čia . prade-1 
jo augti votis ant smegenų, | džisf naskalusl būk 
kur. uz.ba.ge jaunuol.o gyven.- kag„ yra suh.’. Matyti> tag 
JL11 • «• - - -

’ vo išvytas, tai dabar tokius

Palaidotas be jokių bažnytinių j0 pajSo, ten yra tūkstančiai 
ape.gų. Tėvą, yra laisvi,; tad užsienio inžilįięrių, . kurie 

:Sriu“ pa!Xkte) kad Sdar' pt-1 daugelį kaistų . pąsi^ak^ 
mos tokios Great Necke ;šer--luz- Sonetų ■ Sąjungą... .. • 
r^efiys. Draugai Marcinkevi-1 e < ’ ‘ ‘ ■ i '■ i
čiąi yra mūsų darbininkiškų Mirė drg. N. KavalillkūS > 
organizacijų nariais, kaip'tai,1 * ' -
ALDLD. 72 kuopos, ILD,’ 48 
kp. ir draugė Marcinkevičie
nė yra narė LDSA. 64 kuopos. 
Todėl 
pirko, kaipo užuojautą moti
nai, raudonų gėlių vainiką prie 
sūnaus grabo.

VIENVBFS DRAUGYSTE 
MONTELLO. M«»".

Valffyfca 1931 metams 
W. Gelueevičia. 61 Glendale St. 
pacgrlb. A. Sauka,

Į 266 Ame» St. w _
49 Sawtclle Ave. 

Turto raįt. K. Venelauekia, 
12 Andover St.

i Ligonių r«št,. M. Jazukevičla, 
____ I 153 Ames <St.
18 Intervale ' Iždininkas M. Miškini., 

i - 9 Burton fet. ,
Iždo globojai; P. Kruša.. 141 Sawtelle Ave., 

B. Zdanavičia, 11 Glendale St.. J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalką A. Barkau.ka., 
102 Hantington St. 
Viii Montell. Ma...

; Pirm.
Pirm, 

t r~ 

I Nutarimu rašt. j. Stripinii.

Iždo Globėjai; F. Alusevičin............... ..........
$t.; S. Mačiulaitia, 57 Arthur St.; S.
Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka
P. KrU^afi, 141 Sąwtell Aws. . , 
Visi Montello, Mass.
Draugija aųąirinkimus laiko kiekvieno m6- i 

nėšio plrmjĮ seredą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių 
Tąųtiškaęo Name.

PJTT$BURGHO IR APIELINKfiS 
prIešfAšistinis k-tas, 1931 ?

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
i ' Ave., Wilmerding, Pa.
Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 

' Broadway, Pitcairn, Pa.
Prot. sekr. A. K. ^liekienė, 3121 

roy Ave., Pittsburgh; Pa.
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 

Carnegie, Pa.
j Fin. sekr. - J. Urbonas, 1925 Harcum
1 Way, S. S Pittsburgh, Pa.

414

Ei- 

st.,

Amerikinis inžinierius La- 
į bei pabėgo iš Sovietų Sąjun- j 
gos ir dabar niekina ją. Sa
ko, kad jam Sovietai mokėjo 
po 250 rublių į mėnesį lai- ’ 
ko, tai yra apie $130,00, bet.! 
jam to neužteko. Jis mano,' 

. kad pasakys inžinieriams, ir! 
j jie jo paklausas—nevažiuos] 
i daugiau į SSSR. Taipgi lei- 

“vis-

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų. » 1
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta

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

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. , Ona Gyviutė, 7148 

Mackenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

“Raudonasis Artojas” iš 
Sovietinės Baltarusijos pra
neša, kad nuo džiovos mirė 
nenuilstantis draugas N. 
Kavaliukas.a /Energingai jis 
kovojo už proletarinę revo
liuciją Rusijoje, taip pat su 
visa energija gynė Lietuvos 
Sovietų valdžią, ir darbavosi 
Utenos apielinkeje. Po re
akcijos laimėjimo Lietuvoje, 

skaity- jis ^irbo PaSrindyje, buvo 
areštuotas ir laikomas KaĮu- 
no kalėjime, kur įr pakirto 

Dabar gyve- 
| no Sovietų Sąjungoje.

užuo- ----- ----------------

geri simpatikai Komunistų 
Partijos ir remia ją gausiai

i aukodami. Taip pat jie yra 
j “Laisvės,”' “Daily Worker” ir

Kuomet Bedarbių Tarybos, “Vilnies” nuolatiniais :
Jie sutinka su dabar-

smer-
ir jos1 jam sveikatą.

pi ogra,-,.,prakalbose d! Maxian pradėjo j tojais.
apie dvyliką j kritikuoti miesto viršini'nkūs. ;

Tai graži buvo dainų i§a}-e j0 stovėjęs pplicmąnas! kia “Naująją Gadynę” 
sudraudė jį< liepdamjas nekal-1 taktiką.
bėti apie miesto viršininkus.! Tad reiškiu giliausią

IIHBHIBIIIBIIISmBmBHtailtBlliniligiHBHtBmBIHBIIIBIIIBHigillBIIIBIIIBIIIBHldUiainBiilOK
’— **»**—■ »■ ■ ii— ——i - . —...«. — .,__.

i bininkų spaudos piknikas pa- Kaj šitokis sudraūdimas reiš-! jautą draugams Marcinkevi- Lnnmia Crnnima fhinmi 
vyko, būt labai puiku matyti, Irin *? 4* Oi U r* zJ Lx/l ' A i <-» v-v\ n iii i-niiIim n i nnlnirvAnn ** J v J“ ; taipgi su aukomis ir;Vy^0’. būt labai puiku matyti, q reiškia tai, kad be- cianas jų nuliūdimo ir nelaimės

priedu nuo pikniko pelno, New ! .Ir.klt! mŪSU Spai? °S P?k"1 darbiams norima atimti žodžio . dienose.
Kompartijos distriktui h^aų Icunų yra rengiama ke-]aisvę> kad bedarbiam8 nfeva. | ’ S. Petkienė,

paskirta del rinkimų kampani-i S1U° tarpu aip g P Jlia susirinkus pasikalbėti apie į 
jos su virš $24. Taip, tai labai vyktlį- savus reikalus, kurie yra su-i
gera suma pinigų del taip^pui- /r m nn’An«kr Pirm lrišti 8U mIest° vIršininkais> su į 
L-oiic rUrklninVn i - - AL4J.LU, Į1 ApSKl. 1 n m. • f p-i Vi o m o < i r $ n H amn t-pi-kti>■ * - ! jų teikiama'ir'žadama teikti

------------- ! bedarbiams pagelba. O ar bu- 
nnr vrc ninns n* ’ vo' bėiit kokie kalbų draūdi-

: WILKES BARRE, FA-. J; mai JL d? rugpj|ū.čio< kųoipeL
, ( • < • i 1 . . J 4.1 I »t ■ t LI W

t! I / - l ' ' ■ 1 i ' 'Ti , » f -'Ui , ..... ,
Visuose kapitalistiniuose lai- tanČių darbininkų? Ne, nes 

kryčiuose mes, jau matome,' ttūeąto, yiršinį^kėliai ipątė,. kad 
khd an^lieš bardnai. frenfeiasfi, čia j4’a 'pTaČiofe ’darbininkų mi- 
numušti darbininkų algas ant nios ir Čia -’’‘.džentėlrnohiški” 
20 nuošimčių. Tpkios žjnios draudimai gąli nepavykti, K^as, 
galima. pastebėti kiekviename (kita draudįmų^ ’ p’radJSti' pra'-' 
laikraštyje. Maintį* savininkei ■ vfešt’i 'ten, 'kuf ’ mitingas nėra 
mano taip padaryti su mąini^-, labai s^ąitlihgas.. Šiame, ai
riais, kaip jų pačių draugai tinge buVo ' pirmas su^raū’di-

kaus darbininkų reikalo." ’ i
Apskričio. Komitetas ir Drau

gai Gerai Darbavosi 
l k ? 4 /I

ALDLD., II Apskričio komv- 
tetas dėjo visas pastangas pa
daryti šį spaudos pikniką pel
ningu; ir jų tos pastangos, 

l^kaip matome, nenuėjo veltui, 
žinoma, jeigu apskričio kuo
pos nebūti^taip stipriai pagel
bėję, vienas apskričio komite
tas nebūtų ko daug nuveikęs, 
tas turi būti pripažinta. Bet, 
toks sutartinumas ir turi būti į padarė minkštųjų anglių kasy- 'nįąs, o .kitapie galj bįti kitąs 
visados visose darbininkų or-’klose. *■
ganizacijose, tai darbas visuo
met bus pasekmingas. įsais padarytas toks kontrak-'arit popiėrbs .

Turime nepamiršti ir tų tas, kad jie gali sueiti su mai-, v 
jdLraugų, kurie dirbo pačiame ,nų operatoriais ir tartis apie tatai nepasikartotų, turime 
piknike. Jiems tikrai priklau-' algų nukapojimą bile kada. O skaiflingiaų dalyvauti visūėse 
so padėkavonė huo darbinin- tikrai, tai tas kontraktas ture-; dafbinftiką fnftįngudse! ‘ 
kų. Atsižvelgiant j tai, koks tų būt padarytas ant penkių' . . .
,. , .... . . . • , ' . _ . — ................... (IrpanizuOiami Karo Veteranaididelis piknikas buvo, tai dar--ir puses n^ętą.
bininkų labai mažai tesirado turėtų pasirūpinti, kol dar nė-: 
del tiek daug darbo. Visi dar-į ra vėlu. J’ 
bininkai stoję prie darbo iš-Iręs su unijos vadais konferen- 
dirbo visą dieną be permainos, ciją ir nutars mainierių algas 
ir labai sunkiai dirbdami. • j nukapoti.; ’'; " C 111. 1 i! i

a Siems draugams priklauso’ Darbininkų mainierių padė- 
iFp^Jgarba už taip gerą pašiau-tis yra labai bloga.

TOKYO. — Japonijos im
perialistai vėl įteikė protes
tą reikalavimą Chinijai. Jie 
reikalauja sustabdytį boiko
tą Japonijos tavorų, o jeigu 

i ne, tai jie pradės prieš Chi- 
niją naujus puolimui. Gau- 

- ) AtvažiuoJajitL su automobi- ta žinių, kad chinM persi- 
..pančiu ii pi isjujiAiiuėimi pn - 

New Yorko ir jo apielinkiĮų, | mesnius karo baisumus, jau 
važiuokitė per Trentoną, Lih-fbėga iš Chapei mieštoj 11 - 
coin Highway keliu ,ir pavą- 
žiavę 8 mylias nuo Trentdnp, 
|ęi|j bus .Soijth Langhorne’ ir 
sukite pb kairei į Bėlląvtfe! 
Avė. ir važiuokite 4 myįiį^,' 
laikydamiesi po dešinei, šeįk-' 
danii kelia 513 Ten nasteBė-1 LIE?TUV0S StW IR ^KTERŲ darni Keną ren pastele draugija. GRAND rapids, Ml- 
site pikniko iškaba. ; I chigan. nauja valdyba dėl A - T., s . . 1932 METŲ YRA SEKANTU

, Chas. Margis, 
1323 Muskegon Ave.

Vice Pirmininkas, • A. J. Kareckas, 
730 Nason St. N. W.

A t v a ž i a vę ' ekskursiniais: K"'RR“lk“;. 9. 8ūX 1I7.
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 

ir Svetainės Randavotojas,
1108 Elizabeth Ave. 

Iždininkas Ant. Daukša,
1131 Walker Ave.

• i . . JJGQNIU ;LAN,88hrdetaocm

įjjnitippap sųsjųięjp'įŠjkęĮių tQHs- liais; jį,7“Ląiąvesv pikniką Jšįgando ir prisimindami pir-

Draugi jų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organa

į ir, , bematant, pžišljūsimė, . i«»iu.umąuH .» ^vu,
Lewisines unijos vadų su bo- kad ; laisvės žoddžio nėra nei, žinokite iki Nashaminy ir ! ĮŠ Pirmininkas, 
i-- —.A*.—v.—a^.i. I—zz—/tėh paimkįt kelią Ž63 ir juo1 

Darbininkai, jei norime> kad įvažidosit iki keliui 513.
iil1 A t v a ž i a vę ekskursiniais

Jiems tikrai priklau-Į algų nukapojimą bile kada. O skąitlingiau dalyvauti visūėse traukiniais, paimkite ant Mar-^ 

važiuokite ikix galo ir teji pa-win peiiKių ur. . • vaziuoKive ijk,l getu; ir ten pu-
Darbininkai. Karo Veteraną, imKft 66 ir va^įU^i-

, ...7 : Vienas Bedarbių Tarybos te iki galui,’d .iš,ten mūšų ve-
Nes bosai greitai tu- kalbėtojas M^kiPd 'reikalą oV-1 žiniai nuveš į pikniką'.

Automobiliais irgi gali 
lygą žiuoti ta pačia vieta, kurie

guė). Viši lietuviaf, karo've-
Kurie darjteranai, susižinokite su Bedar-

Komisija.
(206-208) 1108 Elizabeth Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
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 1136 
Keystone—Main 1417

■BWM



VIETINĖS ŽINIOS

dar

kalingų išlaidų 1931 metais.

Generolątas prieš Terorą
Elks

bininkas Pat. Costello netyčia

abudu tapo ’elektros užmušti.

Sugrįžo drg. J. Nalivaika

(Central Revolutionary, Cultural Organ in English)

Laisvei.

o

MARXIST LITERARYWORKER’S STRUGGLES.
THEORY AND ANALYSIS

o

kokia
o

NEW MASSES, 63 West 15th Street, New York Cityo

Kwiir-niH
Telephone, Evergreen 6-5310

NEW YORK. — Bedarbių
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GRABORIUS
(UNDERTAKER)

& South ' 
South 3rd 
& Catharine * 
South 3rd

Noble Streets
Noble Streets 
Fairmount 
Green
Parrish 
Poplar

NEW YORK. — Betaisant

Penktadienį atsilankė į “L.” 
įstaigą drg. Jurgis Nalivaika, 
ką tik sugrįžęs iš po apsilan
kymo ir paviešėjimo Sovietų 
Sąjungoj ir Lietuvoj. Keliais

u
THE INTELLECTUALS COMING OVER TO US

15c. a copy, $1.50 a year. Special rates on bundles 
of 5 or more

Valandos:
Subatomis
Apart Nedčl dienių

par-
Kitas darbininkas

Wurtzberger pabandė

yoyM/VVVVVvvvvVVVV AAAAAAAAAAAAAAAAA

NOTARY
PUBLIC

MEYER
208 West 54th St 

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

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagyslės, niežint: ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų suy 
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yra gy

domi be operacijų
DR. O.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

BROOKLYN. — čia
Kliube eina šios valstijos Ame
rikos Legiono suvažiavimas. jške]tą elektrinį gelžkelį, dar- 
Eiliniai nariai ex-kareiviai 
baubė ir kitaip

Puslapis šeštas LAISVI Pirmad., Rugpjūčio 29, 1932a

Du Seniai Pavargėliai 
Bandė Sykiu Nusižudyti

Parodykim Darbininkišką Vienybę, Dalyvaudami 
Darbo Uniją Vienybės Rinkiminiame Piknike
NEW YORK.—Darbo Uni- veda narsias kovas su Darbo 

jų Vienybės Taryba turės di-| Unijų Vienybės Taryba prie
delį pikniką rugsėjo 5 d., La
bor Day, Pleasant Bay Parke. 
Piknikas bus panaudotas ir 
darbininkų mobilizacijai bal
suot už Komunistų Partijos 
kandidatus šiuose rinkimuose.

BROOKLYN. — Valentine 
Ehringer, 65 metų amžiaus, ir 
jo moteris Dorothy, 70 metų, 
neturėdami jokio darbo nei pi
nigų ir negaudami pašalpos iš i 
miesto, nusprendė užsitroš-Į 
kinti gazu, po num. 178 Nos-i 
trand Avė., Brooklyne. Bet' 
kaimynai laiku užuodė gazą; i 
atplėšė duris ir pašaukė gydy
toją. Sakoma, kad seniai 
nemirsią.

Aidiečiai džiaugiasi, kad vėl, me perkeliamas j pirmadienio | 
turės gerąjį “beisą” choristą. • vakarą, 29 d. rugpjūčio, 7:30 ‘ 

Drg. Nalivaika atrodo žy-;val. vakare. Isitemykite visi 
miai pataisęs savo sveikatą.

Draugas.

ALDLD. 1 Kuopos Nariams

___ Įsitėmykite visi j 
ir visos ir būtinai dalyvaukite į 
ALDLD. susirinkime, nes bus 
nominacijos Centro Komiteto 

i kandidatų del 1933 metų. 
ALDLD 1 Kp. Valdyba.

kyje. i
Minimame piknike bus spe- 

cialė paroda su švyturiais va
kare, iškeliant ir pabrėžiant 
Komunistų Partijos reik ai avi- | 
mus, kuriuos ji stato šioj rin-'n i- • n ♦ Sionahi 
kimų kampanijoj. Parodai va-!r«*syvI UdlMO Olgnaiai

Visiems žinoma, kad Darbo! dovaus Darbininkų Muzikos- Kaštavo $651,550 
Unijų Taryba yra komunisti-! Lyga. Pačiame piknike bus; _____ _
niai vadovaujama ir ačiū to- • darbininkiškų sportų, judamie-1 . , '
kiai vadovybei paskutinėmis ji paveikslai, revoliuciniai see-' NEW YORK. — Sulig _ intuu«o pumim 
savaitėmis padarė didelių lai-' nos vaizdeliai, dainos, muzika, ■ rin.inkų valdybos apskaitliavi-• skintų visokįo 
mėjimų kailiasiuviai, moteris-1 šokiai ir kt. Tikieto kaina išjiTio, pernai buvo duota ugnia-jbai žemą 
kų drabužių siuvėjai ir kt.' anksto 25c., o prie vartų tą I gesiams 13,030 falšyvų gaisro 
Čeverykų darbininkai dabar pačią dieną perkant, 35c. 1 signalų, kuomet jokio gaisro
t __ __— 'nebuvo. Tai7 kokių šelmių dar-,
_  . . . . . « „ . įbas

Draugai ir Drauges! Iš prie- 
i žasties šaukiamo masinio su- I 
i sirinkimo “Vilnies” reikalais i 
į 25 d. rugpjūč o, Grand Assem- į 
bly svetainėje, tą vakarą nega- • 
įėjo įvykti A.L.D.L.D. 1 kuo
pos susirinkimas.

ALDLD. 1 kuopos susirinki-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, * “Laisves” Name 

BROOKLYN, N. Y. . .

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandosj PARDAVIMAI

■ BIZNIAMS IR ŠEIMYNOMS 
[ Galime pristatyti jums į biznio vie- 
i tas: grosemes, restauracijas, vaisių 
j krautuves arba šeimynoms tiesiai į 

gaiš- i namUs puikiausių iš savo sodno nu- 
is rūšies \obuolių, už la- 

Tikieto kaina išimo, pernai buvo duota ugnia-,bai žemą kainą. Taip pat ir vyn-į 
. Obuoliai ' 

tinkamai sutaiti ir pristatomi visiš- I 
kai sveiki ,bė jokio sugadinimo. Šei- ; 
mynoms tinkami laikyti kad ir per 

Tie neteisingi signalai j visą žiemą. Obuolių vardai: Ma- 
•ei-, kintash, Cortland, Red Dilisz, Fall

j pippins, R. Island Greenings, North
• Western Greenings, Baldwins, Wolff 
Rivers. Tuojaus rašykite šiuo ant
rašu: F. A. Blozneley, R. F. D. 2, 
Catskill, N. Y. 1

Šiandie Brooldyno Be- Legionieriai Buvę Karei- padarę miestui $651,550 ber

darbių Tarybos Protes- viai Baubė prieš

BROOKLYN. — Bedarbių 
Taryba ruošia šiandien, pirma
dienį, protesto susirinkimą 
prieš policijos terorą ir prieš 
areštus, padarytus pereitą ket
virtadienį, laike bedarbių de
monstracijos. Pro testuojant 
prieš policijo žvėriškumą, sy
kiu bus reikalaujama prašalin
ti ir suniekšėjusius Relief Biu
ro viršininkus, kurie praryja 
daugiau, negu pusę bedarbių 
šelpimo pinigų ir dar elgiasi, 
kaip gengsteriai prieš alkanus 
bedarbius, ateinančius reika
lauti pašalpos.

Šis protesto ir pasmerkimo 
mitingas įvyks Workers Kliu- 
bo svetainėje, 43 Manhattan 
Avė., kampas Moore St.

J. Seeger.

I. R. T. “Subvią” Kom 
ponijos Bankrotas..
NEW YORK. — Interbo- 

rough Rapid Transit požemi
nių gelžkelių ir “eleveiterių” 
kompanija pasidavė po ban- 
krutu, perėjo į “resyverių” 
globą. Tą kompaniją kontro
liuoja J. P. Morgan, didžiau-1 
sias Wall Stryto bankininkas.

Kompanijos vadai nori pa
siekti dviejų tikslų per šį “ban- 
krutavimą.” Vienas—tai. per
siorganizuoti taip, kad nerei
kėtų atmokėt 50 mil. dolerių 
skolų. O jeigu ne bankrutavi- 
mo ceremonijos, tai turėtų tas 
skolas atmokėti. Antras tiks
las—tai atsikratyt nuo opera-

.. . , ,« . ” kurie kom pranešiniaS Majorui apie
normai naclriiriniaic Imlrtus na_ * •

Rugs. 10 d. Demonstracijų

Elektros Nutrenkti Du 
Eleveiterio Darbininkai (-203-209)

12th St. 
ir 3rd Avės 
YORKE 

nuo 10 iki t
Nuo 4 iki 8 

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

patinusias gyslas ičirškinimaia

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

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

ofise

Brooklyn, 
“Laisvės”

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

* Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

TEL. STAGG 
2-5043

pro^es^avo uždėjo koją ant trečios, elek- 
prieš generolą John F. O Ry- trjzuOtos relės ir tapo 
aną, kuris savo kalboje šne- trenktas, 
kėjo. kad buvusieji kareiviai į " 
neturi reikalaut iš valdžios (jostellą nutraukt nuo relės, ii* 
tuojaus bonus išmokėt.

Suvažiavimui buvo įteikta 
rezoliucijos su protestais prieš 
Hooverio terorizavimą ex-ka- 
reivių Washingtone. Tačiaus 
vienas iš komandierių M. G. 
Hubbard pareiškė, kad tos re
zoliucijos nebus leidžiamos 
balsavimui.

Tarp eilinių legionierių pra- žodžiais jis papasakojo savo 
sideda judėjimas, bet fašisti- įspūdžius apie tas dvi šalis: ke 
niai elementai vis dar vyrauja, tino apie tai plačiau parašyti 

iTas matyt ir iš rezoliucijų, ku- 
, rias priėmė šis suvažiavimas, 
būtent: įvest visuotiną tarna
vimą armijoj, tuojaus suregis- 
trūot visus ateivius ir nutraukt 
jų pirštų antspaudus.

Bet reikia mrnėt, kad suva
žiavimas žymiausia dalimi su-i 
darytas iš viršininkų, viršinin-! 
kėlių ir šaip parinktinų, kapi
talizmui ištikimų žmoniij.

Yra numatoma, kad legio
nierių suvažiavimas, mulkin
damas exkareivius, pasisakys 
už išmokėjimą jiems bonų, bet į 
stengsis suturėt bent 
masinę kovą už bonus. O be 
kovos juk Washington© 
džiai nebus ko skubintis su 
nų išmokėjimu.

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
Sth 
7th 
7th 
7th 
8179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Frnnklin fb Vin

panijai paskutiniais laikais ne
neša pelno.

Sulig naujausio finansinio 
raporto, ši kompanija pernai 
metais pasidarė $3,351,469 
gryno pelno. Pasinaudodama! Taryba pranešė miesto majo- 
bankruto įstatymais, ta kapita-1 rui Walkeriui, kad jis neturi 
l’Stų grupė toliau tikisi dar ge-į išvažiuoti vakacijoms gale sa- 
resnių pelnų.

Du Budeliai Policmanai 
Lieka Išteisinti

vaitės, rugs. 10, bet tur būt Ci
ty Hali tą popietį ir priimt 
darbių delegaciją, kuri bus 
daryta iš 100 žmonių.

be
su-

MINEOLA, L. I.—Prisieku
siųjų teismas, sudarytas vien 
iŠ biznierių, jau išteisino du 
policmanus, kurie sykiu 
trimis kitais, baisiai mušdami, 
migalabijo jaunuolį Hyman 
Starką. Jis buvo nužiūrimas, 
kad sumušė ir apiplėšė 
detektyvo motiną.

Darbininkų ir kaimo biednuo- 
menės dvisavaitinis laikraštis

i “BALSAS”
Kiekvienas lietuvis darbininkas 

privalo skaityt “Baisa”. Atskiro ekz. 
kaina Lietuvoj — 15 centų. “Bal
są” galima užsisakyti Vokietijoj Til
žės mieste šiuo adresu: Deutschland, 
Redakcija, Max Laborius. Užsaky- 

; mus galima daryt ir per paštą.
“Balso” kaina 1932 metams

Tilsit, Pr., Memelstrasse 26, “Balso”
Vokietijoj, Francijoj, Belgijoj, 

Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj: 
metams — 2 markės; 6 mėn. 
markę; atskiras eks. |0 fenig.

Amerikoj ir kitose valstybėse: me
tams—-!, dol.; 6 mėn. 
ekz.—5c.

SSRS.
—1 rub.

GO cen.; 1 

metams — 2 rub.; 6 men. 
1 ekz—10 kap

vieno

Nuvogęs $20,000
NEW YORK. — Arthur H. 

Boyer, buvęs, kaaierius Statė 
Banking Kompanijos, 
tas už tai, kad jis 
$20,000 iŠ to banko.

Tą dieną, kaip jau buvo ra
šyta, įvyksta didžiulė visa-mie- 
stinė bedarbių demonstracija 
—maršavimas ant City Hali 
su bedarbių reikalavimais tuo-

su jautinės piniginės ir reguliarės 
pašalpos iš miesto iždo.

Kad geriau susitelkti į tą 
alkanųjų maršavimą, dabar 
kasdieų įvairiose miesto daly
se yra laikomi bedarbių ir dir
bančiųjų mitingai, kaip atvi
rame ore, taip ir svetainėse.

Lietuvių darbininkiškos or
ganizacijos turi išanksto mobi- 
Ifcuot savo narius ir pašalinius 
darbininkus masiniai dalyvaut

' “KOMUNISTAS
LKP. CK. organas
Eina kas antras mėnuo

Kaina 1932 metams: Lietuvoj: ats
kiri ekz. — 25 cent. Amerikoje: me
tams—60 cent.; atskiri ekz.—10c.; 
Vokietijoj: metams — markė; atski
ri ekz — 20 f.; SSRS.: metams — 1 
rub.; atskiri ekz.—20 kap.

areštuo- 
nuvogęs tame maršavime, kurio planas 

bus paskelbtas kiek vėliaus.

“Partijos Darbas
LKP CK. organas paskirtas dar

bo klausimams
“Partijos Darbą” privalo skaityt 

kiekvienas LKP ir komjaunimo są
jungoj narys.

Kaina 1932 metams: Lietuvoje: at
skiri ekz. — 25c.; Amerikoje metams 
—1 dol.;' Vokietijoj: metapis—2 m.; 
SSRS.: metams—2 rub.

“Komunistą” ir “Partijos darbą” 
galima užsisakyt “Baiso” adresu.

*

Telefonas: 8tagg 2-9165

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.
Pėhktadieniaiu ir šventadieniais 

tik susitarus.

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

ir Mcdi-

INC

o

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją
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SUBSCRIBE TO .THE

ANTI-WAR ISSUE (August) : An Eye-Witness Ac 
count of-the BEE, by Felix Morrow; The Soul of 
New Russia, by Moissaye J. Olgin; Toward a 
Proletarian Novel, by V. J. Jerome; Literary 
Class-War, by Philip-Rahv; Fire Sermon, by S. 
Funarof. Two Short Stories by Myra Page and 
J. S. Allen depicting the class struggle in the 
South, and

SHERWOOD ANDERSON’S—“A WRITER’S NOTES”
Cartoons by Burck, Klein, Soglov, Quirt, Kruckman 

and others. Book reviews and other features.

MATHEW P. BALLAS 
(BiELAUSKAS) 
G R A BORIUS 

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

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA - 
PASIUNČIAM V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINl AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS IxMUS, O MES 
KUOGĘRIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

KRAUJO . SPECIALISTAS 
Gydau Omlai Ir chroniikaa vyrų ir 

matarų ligai kraujo Ir adaa.
Padarau lityrimų kraujo 4r ilapnaa.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room S9I 

New York, N. Y.
Valandai PrlCmimot

Ryte nuo 10 Iki 1, Po pietų nuo t

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

PRIVATIŠKĄ ,

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
f o numeriu 

!2 Marion SU 
kamp. Bro ad- 
way, Chauncey 
Street stotie 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija dau£> 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai;

Sekmadieniai* nuo 11 ryto ik! 1 p« piitrj 
Telefonas Lackwanna 4-2180

J., GARŠVA
Graborius

BROOKLYN, N. Y.

ihhehe

DeKAVOJU pacientams

Telefonas, Midwood 8-6261

UįOli

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.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamtoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
1

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
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DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

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

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

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

' BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI*
. “LAISVŲ.”




