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KRISLAI
Padėtis N. Y. Valstijoj. 
ALDLD Reikalai. 
Komunistų Kovos.

Rašo D. M. šolomskas.

Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian 

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių
Komunistų Partijos New Yor- 

ko distrikto organizatorius ir 
kandidatas į gubernatorius d. 
I Amter važinėjo su maršrutu 
po New Yorko valstiją. įdomus 
jo raportas apie Hooverio 
“gerlaikį”. Schenectady mies
te seniau General Electrię Co. 
masiniai išnaudojo darbininkus. 
Ta kompanija per pastaruosius 
6 mėnesius pasidarė gryno pel
no $8,490,000. Bet dabar yra 
pavarius 20,000 darbininkų 
laukan ir palikus bado globai.

Troy mieste iš 65,000 gyven
tojų yra tūkstančiai bedarbių 
padėjime. Amsterdam mieste 
yra 10,000 bedarbių, bet val- 

‘ džia užregistravus tik 1,700,

IŠ LIETUVOS
Gręsia Badas

Rugiai, miežiai apie Tau
ragę visi nupjauti stovi tau
kuose, nes beveik antrą sa
vaitę lietus trukdo suvalyti^ 
Šiaip šiemet rugiai buvo 
gražūs, žmonės tikėjos?! ge
ro derliaus, bet jei dar lie
tus kokią savaitę, ir iš rugių

JAPONIJA RUOŠIA NAUJĄ ŽUDYNĘ ĮVAIRIOS ŽINIOS
TOKYO. — Japonijos in

dustrija pilnai pakinkyta 
karo įrankių gaminimui ir 
ruošimui naujos kraujo sė
jos. Kareivių divizijas siun
čia Japonijos imperialistai į 
Mandžuriją, ten pravesdinė- 
ja naujus gelžkelius ir kito
kius kelius karui prieš dar-

kurie gauna mizerną pašalpą. nieko jau da^ bininkų tėvynę-Sovietų Są-

samdydavo iki 12,000 darbinin
kų, o dabar dirba tik 400. San
ford Carpet Co. pirmiau išnau
dodavo 6,000 darbininkų, o da
bar dirba tik 500, prie numuš
tų 20 nuošimčių algų, kad vos 
gali pusbadžiai gyventi.

Be to čia siautusi audra 
su ledais išdaužę daržus, 
ypatingai Klaipėdos krašto 
pakraštyj. Kai kuriuose 
kaimuose ledai net langus 
išdaužė.

Hudson miestas turi 12,000 
to skaičiaus 
Ten yra dvi

gyventojų, ir iš 
3,000 bedarbių, 
cemento fabrikos, vienoje dirbo 
1,200 darbininkų, o-dabar dirba 
tik 500. Jiems algos nukapo
tos šiais metais ant 25 nuošim
čių.

Gloversvillėje darbininkams 
algos šiemet tapo nukapotos ant 
30 nuošimčių. Newburgh mie
ste iš 35,000 gyventojų tūkstan
čiai yra bedarbių eilėse, daugiau 
pusės darbininkų paleista. Pir- 
miaus Du Pont chemikaliuose 
fabrikuose darbininkai uždirbo 
nemažas algas, o dabar gauna 
nuo 10 iki $16 savaitei.- Bet ge- 
neralė alga mieste bus $8 
į savaitę laiko.

Susipyko, Nuodijusi ir 
Nenusinuodijo

Raseinių miesto gyvento-j 
ja S. Tarnapavičienė, rug- 
pjūčio mėn. 4 d. vakarą iš
gėrė acto, norėdama nusi- 
nuodinti. Pamatęs jos? vy
ras tuoj išvežė ligoninėn, 
kur jai buvo suteikta pirmo
ji pagelba.

Muitas Litas, o Arklys 
5 Litai

Būna atsitikimų, kad kai
mietis atveda arklį turgun 
ir už jį pasiūlo 5 lt., o už

jungą, taipgi sukrušinimui 
Chinijoje revoliucinio darbi
ninkų ir valstiečių judėji
mo. Japonija veržiasi į Je- 
hol provinciją, kad tokiu 
būdu prisiartinti prie Sovie
tinės Mongolijos ir užpulti 
ją, kuri yra draugiškuose 
ryšiuose su SSSR. Barga 
srityje japonai mobilizuoja 
baltagvardiečius mongolus

ir rusus, ir ten rengiasi su-1 . Tokyo.--Japonijos impe- 
daryti 50,000i armiją, kuri, n^bstai siuncia-J Ameriką 
tarnaus jų reikalams. | admirolą Kishisaburo Na- 

Tuom pat kartu Japonija iHa(i pagerinus danti
jau vėl veža savo marinų 
būrius į Shanghai miestą ir 
grūmoja pulti išvien s?u 
kraugerio Chang Kai-sheko 
gaujomis ant Sovietų Chini- 
jos teritorijų, kad ten nu
vertus sovietinę valdžią ir 
grąžinus išnaudotojų ir gal
vų kapotojų režimą. Taip 
tai rengiasi karan Japonijos 
imperialistai, kurių užpaka
lyje stovi Franci jos, Angli
jos ir kitų šalių plėšikai. 
Tuom par kartu Japonijoje 
valstiečiai badauja, vaikai iš 
bado miršta ir bjauriausiai 
puolami darbininkai.

ATSIDARĖ pasaulinis prieškarinis 
KONGRESAS

kius ir 
prieš Sovietų Sąjtmgą.

susitarti

Mukden. Sukilę Man- 
džurijos gyventojai užpuolė 
japonus Mukdene ir padegė 
eilę namų. Padaryta už
puolimų ant Japonijos? armi
jos ir kitose vietose.

New York. — 216 ateivių 
atvežta į Ellis salą, kad 
juos deportavus iš Ameri
kos. Reakcija prieš atei
vius vis labiau auga.

Sovietų Sąjunga Tvirtai Stovi už Taiką
MASKVA. — Nepaisant 

nuolatinio ir atviro Ja
ponijos grūdimosi prie So
vietų Sąjungos rubežiaus, 
Sovietų Sajų nga stovi 
tvirtai už taiką. Kad ati
tolinus karą, tam tikslui pa
daryta su Japonija ir žvejo
jimo sutartis. Japonijos įsi
veržimas į Mandžuriją ir

Pdughkeeps’ej muitą ūkininkas siimoka’1 užgrobimas Rytinio Chinų 
mieste iš ^0,000 gyventojų 5,000 I lt. Jeigu is penkto karto QPixi<pun kuris vra nusiau 
yra bedarbių, kurie badauja, kaimietis arklį parduos už chinHns nnsifl„ Sovietu

Tokis tai yra Hooverio “ger- 5 jt; tiek pat sumokgE1 
laikis” N. Y. valstijoj, negeriau i- . *
yra ir kitur.

Worcesterio ALDLD 11 kuo
pai gręsia “pavojus”. Iki šio
lei worcesteriečiai buvo prieša
kyje naujų narių gavime. Jie 
nuo naujų metų gavo 13 naujų 
narių j ALDLD 11 kuopą. Bet 
šią savaitę, iš Cleveland© d.

1 Chinijos ir pusiau Sovietų 
, Sąjungos, nepakeitė SSSR 
tvirto nusistatymo už taiką. 
Japonija, pagriebdama tą 

EASTONO MIESTELI igelžkelį, paralyžavo jo vei-
VALDO KUNIGAS (kimą, ir tokiu būdu padaro 

----- daug del’SSSR lėšų.
Jeigu karas dar neprasi- 

Komunistų Partijos sekcija dėjo, tai tik todėl, kad Japo- 
atsikieipė pas majorą, kad ------

ir už muitą.

EASTON, Pa. — Vietos

Dalyvauja 2,000 Delegatų Nuo 35-kių Šalių. Atstovauja 
30,000,000 Darbininkų. Kongresas Atsidarė Su “Inter
nacionalu”. Tvirtas Nusistatymas Prieš Karą
AMSTERDAM, Holandi- gras McFarlen ir veteranas 

ja. — Rugpjūčio 27-tą die- Stember, ir eilė draugų nūė 
ną tapo atidarytas Pašau- ! kitų šalių.
link- Prieškarinis Kongre-j KAn„voaaa iniVnrtlaa Ral- 
sas. Dalyvauja virš 2,000 
delegatų nuo 35 šalių ir at
stovauja daugiau 30,000,000 
organizuotų darbininkų. Ne
paisant sabotažo iš sbcialis-

. . 0^7/T * 1" J I • i prieš imperialistinius karus

Kongresas laikomas Rai 
svetainėje, ji išpuošta rau
donomis vėliavoms ir prieš
kariniais obalsiais įvairiose 

l kalbose. Pas delegatus ma
tosi tvirtas nusistatymas

Sioux City, Iowa.—Strei
kuojančių farmerių eilės 
tankėja. Jie pastojo visus 
kelius linkui miesto Dės 
Moines ir nepraleidžia įvež
ti žaliadaikčius. :

nija jau patyrė, jog Sovietų 
Sąjunga yra daug galinges
nė, negu ji buvo pirmiau. 
Antra, nuolatinis kilimas 
Mandžurijos gyventojų 
prieš imperialistus japonus 
ir trečia, pačių imperialistų 
tarpe įtempti santikiai. 
Jungtinės Valstijos, nepai
sant, kaip jos neapkenčia 
Sovietų Sąjungos, bet tuom 
pat kartu bijosi ir perdide- 
lio įsigalėjimo Japonijos, ir 
todėl jų reikalai Su Japonija Paraguay armijų, 
daugiau paaštrėjo. Dar ir 
tas kliudo karo pradžią, kad 
pačioje Japonijoje vis dau
giau kovoja darbininkai ir 
valstiečiai. Tas viskas su-1 
taiko Japoniją nuo atviro 
puolimo, bet ji prie jo ren
giasi.

Roma. — Fašistinė val
džia su darbdaviais nukapo- 
ja visiems audimo industri
jos darbininkams algas ant 
10 nuošimčių. Darbininkai 
padedami į bado sistemą.

La Paz. — Bolivia atsisa
ko apleisti tris fortus, ku
riuos ji yra užėmus nuo Pa
raguay. Matomai vėl prasi
dės mūšiai tarpe Bolivijos ir

K. .Graibus, sekretorius A. L.-1 išduotų leidimą laikyti pra- ‘ -it i*, n i !•*! r Šlyno,
D. L. D. 57 kuopos—kliubo pri- kalbas miet<o sodne. Kai- lUOlIIllHl MfipSklftO B U u C USKSS pUOllITIHS (par] 
siuntė trečią blanką duoklių ir bėtojum buvo apsiėmęs d
7 naujų narių duokles. O ka- 

• dangi jie jau nuo pirmiau tu
rėjo 3 gavę, tai reiškia ALDLD 
57 kp. turi 10 naujų narių ir 
atsistoja greta prie 11 kuopos. 
Aš asmeniškai • manau, kad 
draugai clevelandiečiai pralenks 
worcesteriečius. Dalykas yra 
tame, 57 kuopa susiorganizavo 
tik 1931 metais, birželio mėne
sį, o dabar jau turi 57 -narius. 
Tai į vienus metus išaugo į ga
lingą organizaciją! Na, drau-|ja yra ne Amerikos partija 
gai worcesterieciai, turite ak- įr reikalauti neleisti kalbėti, 
tyvų konkurentą, laikykitės, jei- žinoma, jo reikalavimas iš- 
gu nonte u.la.kyt. garbę! i Jneg matyti jig yra

Clevelande yra . dar dvi' diktatoriununiesto tarybo- 
ALDLD kuopos, būtent 22 ir j®* . ^et tas nesulaikyy dar- 
190. Carlotiečiai (57 kp. teri- bininkų kovas, komunistai 
torija) smarkiai kimba į akį ir pasieks darbininkus ! ir ne
seniems veteranams, kur yra maskuos išnaudotojus ir jų 
tbki draugai, kaip: Mažeikai, j reakcinį 
Petrauskas, Žebrauskas, Kirstu
kas ir kiti. Ir iš tiesų pas 
draugus carlotiečius darbinin
kiško pasiryžimo yra, kaip vei
kimui, taip ir naujų narių ga
vimui.

W. Wicks, komunistų Mainierių Kovos Dvasią Ant Detroit Darbininką
kandidatas į Pennsylvania 
senatorius. Majoras atidė
jo tą klausimą del miesto 
tarybos. Kada ten pribu
vo dd. Morris ir’B. Sinkevi
čienė, tai prieš komunistų 
susirinkimus išstojo presbi
terionų reakcinis kunigas H. 
M. Prentiss, jis pradėjo 
rėkti, kad Komunistų Parti-

religinių burtų
i skleidėją. 1

Lenkas orlai-

GILLESPIE, Ill. — Bude
liškas puolimas ant Illinois 
mainierių ir jų šaudymas iš 
kulkasvaidžių nepakirto 
darbininkų kovingąją dva
sią. Jie rengiasi ir mobili- 
zuojasi kovai, nepaisant k^^ pribuvo £00 policijos raįtos 
pitalistines valdžios, anglies «r anį. motOrinių dviračių ir 
baronų m pardavikų is Umt-1 prad-jo budelišką puolimą. 
ed Mine Workers unijos §auj§ revolverių, daužė 
zyguį- v Anglies baronų i gaivas buožėmis ir blakdžia- 
agentai išsprogdino namą d. ,'kįais įr mindžiojo arklių ka- 
Ray Rambozži, kuris buvo - 
vienas iš orgąnizatorių mai- pavojingai peršauti; dęvyni 
menų Thylorville miėstely- sumu§tį įr 21 darbininkas

Y1?1 Pu°biu’ąi n^sU“ yra areštuotas, štai budė
tai o mainienus nuo^ stoji- į jįgko puolųno pasekmės?! Už- 
moj kovingas eiles rėyohu-')puj|.į , darbininkai ? gynėsi 
cines Nacionales Mamienų pjytomjs įr akmenimis. Dęt- 
Umjos ir organizavimo ko- ^to draugai prisiunte 
vos batalionų. > mums kapitalistinio laikraš-

DETROIT. — Penktadie
nį policija puolėsi, kad iš
mesti iš namų J. Mitchell 
bedarbio šeimyną. Darbi
ninkų minia susirinko j iki 
2,000 ir pasipriešino. Tada

EXTRA!
* . Va

' 7 y
MUNICH;Vokietija. — 

400,000 fašistų koncentruo
jama maršavimui ant Ber- 

, * jeigu Reichstagas?
(parlamentas) nepasiduos 
Hitlerio fašistų valiai. Hit
ler sudarė sąjungą su kleri-- _ v. . . . v . -
kalais ir jų vadu Brueningu,' Trečiadienį, r u g p j u c 10 
ir stengsis iš parlamento pa-1 (Aug.) 31-mą dieną, įvyks- 
daryti savo ;

atvyko 370 socialistų darbi
ninkų, kaipo delegatai nuo 
eilinių narių.

Prie didžiausių ovacijų 
garsusis Franci jos rašytojas 
H. Barbusse atidarė kongre
są. Vokietijos Raudonojo 
Fronto delegatai sveikino ir 
visi dalyviai entuziastiškai 
sudainavo “Internacionalą”. 
Entuziastiškai delegatai pa
sveikino senutę komunistę 
Klarą Zetkiną ir Francijos 
proletariato kovotoją M. Ca- 
činą. Taipgi delegatai reiš
kė didelį pasipiktinimą Ho- 
landijos valdžiai,1 kad ji at
sisakė įleisti Sovietų Sąjun
gos delegaciją,' priešakyje, su 
dd. Maksim Gorkiu ir. Šver- 
niku, ; , Y.. r 7,♦ 11 . j

Į prezidiumą tapo išrink
ta sekami draugai: M. Gor
kis. nors ir nedalyvauja, R. 
Rolland, Barbusse, Cačin, Chinijos revoliuciją ir gel- 
Zetkina ir /M^nU-'-. ,/LNuo bėja galvų kapoto jams, šia- 
amerikinės dčlegacijbš'į pre- me kongrese dalyvauja kai- 
zidiumą išrinkta Sherwood (no delegate nuo Arilerikoš 
Andreson,. profesorius Da-! lietuvių darbininkų organi- 
na, T. Dreiser, Gardner, ne- zacijų drg. K. B. Karosieiie,

ant 100 mylių pločio pilnai 
uždengia saulės šviesą, o ki
tur tik dalinai.

ir už apgynimą Sovietų Są
jungom. 1 • ’

Laike atidarymo kongre
so, lauko pusėje buvo su
rengtos didelės demonstra
cijos per Holandijos Komu
nistų Partiją ir protestas 
prieš neįsileidimą SSSR de
legacijos.

Į kongresą pribuvo ir d. 
Ada Wright, motina dvie
jų negrų jaunuolių/ kurie 
yra nekaltai nuteisti nužu
dymui Scottsboro byloje. Ji 
atsikreipė į delegatus?, pra
šydama pagelbėti kovoti 
prieš išnaudotojus ir ap
ginti dęvynis nebaltus jau-t 
nUoJius. 7, ?,, p j v

, Chinįjos, delegatai smar? 
kiai atakavo Francuos, An
glijos ir kitus imperialistus, 
kurie visais būdais puola

vienas iš orgąnizatorių mai- nopomis.i . Du darbininkai

Rytoj Saulės Užtemimas

s parlamento pa-; (Aug.j oi-mą cueną, įvytfb- nij ‘ Ftarkimnlrai 
paklusną įrankį.*ta saulės užtemimas. Jis1116110 UdlDllllIlKal

Gi jeigu tas^ jiems nepavyks, bus matomas visose Jungti- Paneria ei Pria Knvne 
tai fašistai maršuos ant nėse Valstijose ir Kanado- IivIlglaM 11 Iv lYUVvo
Berlyno, spėka išvaikys par- je. Vietomis bus pilnas už- 
lamentą ir paims į savo ran- temimas. Žinoma, įvairioseIcUllCllld ii pailllb Į bavu Iclll- ucmnuao. uniuina, paniucv lUADOTM
kas galią. Tokis yra Vokie- vietose bus skirtingai mato->| WARREN, Ohio. Masi- 
tijos fašistų pasimojimasJmas: Vermonte, Maine ir‘nįs plieno darbininkų susi-
Taip darė fašistai Rusijoje 
prie Kerenskio, kada marša- 
vo generolas Kornilovas ant 
Petrogrado, bet' ten bolševi
kai juos sumušė. Taip fa
šistai maršaVo ir Italijoje, 
kur jie laimėjo. Vokietijoj 
ne taip jau lengva bus fašis
tams laimėti. Vokietijos 
Komunistų Partija ir prole
tariato masės stos kovon.

Berlynas.
vininkas F. Zvirko laimėjo 
orlaivių lenktynes.

Ispanijoje monarchistinį su
kilimą padėjo nuslopinti darbi
ninkai, vadovaujant komunis
tams. Sevile mieste darbininkų 
masės, vedamos komunistų, su
pliekė sukilusius monaPchistus. 
Bet Ispanijos buržuazija savo 
iltis atkišo į komunistus, nes jai 
prie širdies monarcistai.

Sevile mieste komunistai rei
kalauja mirties monarchistų 
sukilimo vadui Sanyuryo. Pa
leisti tas karo jėgas, ku-

dalyje Mass, valstijų bus 
pilnas užtemimas. New 
Yorke saulė užtems ant 95 
nuošimčių, Philadelphijoje 
93, Chicagoje 79, Detroite 
85, Cleveland e 87, Lop An
geles tik 15 jnuęšimcių^ Ame
rikoje pasidės (užtemimas 
2-rą vai.; ir 4 ųiįnųtes po pię- 
tų, pagal (Eastern Standa/d 
laiką ir baigsis 4 vai. ir 2 
minutes. 3

Mes perspėjame savo vi
sus skaitytojus, kad nežiū
rėkite paprastai plikėmis 
akimis, nes būna atsitikimų, 
kad akis visai sugadina. Ge
riausiai žiūrėti per aprūky
tą stiklą arba tamsias fil-v 
mas bei galima gauti dešim
tukų krautuvėse tam tikrus 
stiklus. ■ 1 ’
Mokslininkai smalkiai ren

giasi prie šio užtemimo, kad 
kiek galima daugiau paty
rus ir suteikus mokslui ži
nių. Užtemimas įvyksta to
dėl, kad mėnulis savo kelyje, 
uždengia saulę ir jo šešėlis!

Philadelphijoje

rinkimas griežtai atmetė iš
naudotojų padarytus žygius 
nukapoti jiems 6, nuošimčius 
algų ir rengiasi kovai. Dar
bininkai jau ir dabar yra 
bado padėtyje, vienas‘paro
dė savo algos čekį,1 kuris yra 
tik $1.65; o antrhs $4.00, ir 
tai1 už keturias dienas dar
bo! Bet išnaudotojai pasl- 
rįžo priversti darbininkus 
dirbti visai veltui. Todėl 
plieno, geležies ir blekės 
darbininkai organizuojasi, 
stoja į revoliucinę Plieno ir 
Metalo Darbininkų Indust
rinę Uniją ir rengiasi kovai 
už gyvybę. • . ■ ’’7

i

Anglijoje Streikuoja 
200,000 Audėjųčio aprašymą, sužeistųjų ir 

areštuotų tarpe yra ir lietu
vių darbininkų vardų. Kas 
parodo, kad lietuviai darbi
ninkai vis daugiau įsitrau
kia į tarptautines proletari
ato kovas.

Mussolinis Prisirengęs 
Karan

GUBBIO, Italija. — Faši
stinės Italijos karo manev
rai baigėsi milžiniškomis ar
mijos parodomis. Pro krau
gerį Mussolinį ir jo štabą 
pramaršavo: 50,000 karei
vių su 300 lauko kanuolių ir 
200 tankų, o viršum skrydo

šimtai
rios palaikė monarchistus. Ap
ginkluoti proletariatą ir 
neralė amnestija visiems pro- 

1 e t ari nams politiniams kali
niams. Bet buržuazija tą atme
ta, ji neva nuteisė tą generolą 
mirti, vienok sprendimą greitai 
pamainė. O reakcines spėkas 
atsuko ne prieš monarchistus, o 100 karo orlaivių. MussolL 
prieš komunistus. Ji eina ni yra patenkintas ir pareiš- 
renskio pėdomis ir prieis savo ke, kad Italija yra prisiren- 
liepto galą! . / gUSį jr ga]į kariauti? ( • ’

ge-

Rio De Janeiro. — Brazi
lijos valdžia pradėjo žings
nius, kad susitaikius su su-> 
kijeliais. Matomai, kad ji 
negali įveiktii sukilėlius. Mū
šiai eina ant 800 mylių išil
gai Amazonką* upę. •; j

LONDON. — Du 
tūkstančių audėjų paskelbė 
streiką savo išnaudotojams 
Lancashire ir jo apielinkė- 
je. 700 fabrikų ir dirbtuvių 
tapo sulaikytos. Komunis
tai stoja priešakiu streiko ir 
kovoja ne tik prieš išnaudo
tojus, bet ir prieš pardavin- 
gus senų unijų vadus. Tik 
vienos savaitės streįkas pa
darys 50, milionų dolerių lė
šų išnaudotojams. ' ■

Helsingfors. — FinliandL 
jos imperialistai nusigando, 
kad Sovietų Sąjunga sėk
mingai baigia pagilinti upes 
ir prakasti kanalą, kurta tu
rės 600 kilometrų ilgio ir su
jungs Baltijos su Baltomis 
jūromis, { Kanalas .bus baig
tas šį rudenį, i ;

v
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ALDU). II APSKRIČIO VEIKIMAS

‘Nuosavybes Iš- ti, 0 stačiai kankint tokį po- Į 
A/TzxI^a.1 144-Jvii IznlivU Vari Lnia lz€Jn_

j imą, butų sur

Apskričio pfa^ynią.

jieškojo galutinųjų atsakymų į Bernoto, išdavystę , po ko- mą pakėlus, kad reikia gelbsti
Mokykite Duokles.

'jw

3, D. M. šolomskas ir eii< 
kitų. ,

“Vilnies” dienraščio klausi

“Lytiės MokslAs”,

O jis psichologiniai buvo tokis 
žtnogus, kuris bent protiniai

stiprumo ir pasiryžimo; šiaip 
taip žmogus užgniaužė tą savo 
dvasinį konfliktą ir pasiliko ant
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r - t

D ir abejpąm; darbininkų jų

Kaip tai, yįsų myjimas Į)r. J. 
k ^aškiaučius, R, Mizara, A.
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Štai Kokie Jie Šmugelninkai:mas pilniausiai atatinka jo 
• a • i 1 - • dvasiai ir nusistatymui. Tasir Apgavikai . mums senai žinoma.

Chicagos lietuviška bur-! Kas liečia poną Da., tai 
žuazija ir kunigai, bjauriai j Ts pasako. nemažai kruvi-

• ■ *• ’• ■ nos teisybės. Jis sako tei
sybę, kad Vokietijos social
demokratams nerūpi kbva 
prieš buržuaziją , ir kad jie 
padėjo išauklėti Hitlerio 
bandas.

apiplėšė tūkstančius lietu
vių darbininkų ir smulkių 
biznierių. Jie tą atsiekė pa- 
gelba Universal State Ban
ko. Pasirodo, kad banko di
rektoriai, kunigai ir advo-

kišeniuje špygds rodypitL Gi 
darbais Štiiėtdriai talkinin
kauja. Vadinasi, didelio 
skirtumo nėra tarpe vienų ir 
kitų.

4. Netiesa, kad socialde
mokratai reichstage kovoja 
prieš buržuazinją ir prieš ją 
kelia ranką. Ir reichstage 
jie eina išvien su buržuazi
ja ir rankas kelia ne prieš 
buržuaziją, bet su buržuazi
ja prieš darbininkus. Reich
stagą jie išnaudoja ne ko
vai su buržuazija, bet 
bininkų klasės reikalų 
davimui buržuazijai..

Tai tokia* yra tiesa 
Vokietijos socialdemokratus 
vaduš. Todėl Hitlerio ban- ; 
dos žudo “kaip šunis gąL . 
vėj” ne , socialdemokratus ; 
vadus,t bet > eilinius narius; » 
kurie tai šeri, tai ten per sa- ' ; 
vo vadų galvą paduoda ran
ką komunistams ir bendro
mis spekomiš priešinasi; 
toms bandoms, p. Da. pa
slepia tą nuo Lietuvos dar
bininku. j

dar- 
par-

f . <

s>rfrx*

to' ,

: i .

katai rengėsi prie banko už- Bet p. Da. nepasižiūri pats 
darymo ir nužagimo pinigų, i veidrodį. Jis štai ko ne
savo įdėlius gražiai išanks- mato bei tyčia paslepia nuo 
to išsiėmė ir paskui banką Lietuvos darbininkų: > 
uždarė. 1- Vokietijos socialdemo-

Štai ką pripažįsta net kratai begėdiškai kruvinai 
San- pardavinėja ir žudo darbi- 

•ninkus jau nuo 1914 metų.
Tačiaus nei p. Da., nei kiti
Lietu vos socialdemokratų Katalikų kunigų 22 kongre- 
vadai to kruvino darbo nėra 
pasmerkę.

’kad bankas ėmė- ( 2. Ir šiandien pat Lietu-iį^ą.
Į vos • socialdemokratai pri- 
i klauso prie to paties Ant- 

‘”| rojo Internacionalo su tais 
(vokiečiais Hitlerio bandų 
auklėtojais.

3. Lietuvos socialdemok
ratai pasirodė kaip tik to
kiais pdt! pardavikais ir bu
deliais, kaip ir* Vokietijos. 
I^etųyos ! socialdemokratai

• i pagelbėjo s išauklėti 
žmogžudžių bandas, kurios 
yra :
nos bandos:” Jie irgi pade-‘šia pritaria visiems Smeto 
jo, būdami valdžioj sų liau
dininkais, surengti žudymą 
revoliucinių d a r b iri i n kų, 
kaip “šunų gatvėje”. Po
nas? Da. apie tai gražiai nu
tyli. Jis su savo bičiuliais 
piestu stoja prieš Vokietijos 
Hitlerį, bet ant kelių šliau
žioja prieš kruviną Smeto-

Chicagos tautininkų “, 
darą” (rugpj. 26 d.):

Ir ištikro, direktoriai nebu
vo be kaltės. Jie ne visuomet 
veikė gerais norais ir sulig 
įstatymų. Rašančiam šitą yra 
gerai žinoma, f 
nuo depozitorių pinigus pasi-1 
dėjimui po tai, kaip buvo pra-i 
šyta bankas . uždaryti. Tame i 
nebuvo gerų nbrų. ’ Antra ver-. 
tus, banko valdybos draugai I 
žinojo iš anksto, kada bankas i 
užsidarys ir turėjo galimybės! 
ištraukti saVo pinigus pirma j 
jo užsidarymo. Vienu tokių 
buvo prelatas Krušas, kitu bu
vo SLA iždininkas p. Gugis. 
Tokių buvo ir daugiau.

■ Vadinasi, pralotas Krušas 
ir kiti kunigą^ išsiėmė pini
gus iš Universal State Ban
ko ir atsargiai paslėpė ren
giamą banko uždarymą nuo 
parapijonų, kurių tūkstan
čiai turėjo ten pinigus pa
sidėję. Socialfašistų vadai 
su Gugiu priešakyje jrgi ži
nojo išanksto apie banko 
bankrūtą ir pasiskubino sa
vo įdėlius išsiimti, o savo

Kunigiškai Slepia Talkinin
kavimą Fašistams

Amerikos Lietuvių Rymo

Naujoji Mandžuri jos. valdžia, tai Japonijos įrankis puolimui ant Sovietų Sąjungos. Tą valdžią ant vir
vutės laiko japonai militaristai. .

sas priėmė rezoliuciją Lie
tuvos reikalais. Kalbama 
apie Smetonos vįešpatavi- 

Sako, kad “jau aepty- 
neri metai, kaip tautininkų Į 
partija neteisėtai valdo Lie-1 
tuvą”. Tautininkai kuni
gams bjauriai suvaržę lais
vę ir baudžią juos del pa
mokslų bažnyčioje.

Du dalykai verti pastabos. 
.Vienas, kunigų. kongresas 
nė .žodelio nepasakė prieš 
Sųietohos gaujų;terorą prieš 

.LiętiivcĮš darhįiįiinkus ir val
stiečius. Tasitarudo, kad 

žinomos kaipo “Smeto- j Amėfikos klerikalai pilniau-1 
h.nnrinc ” irai ncfrip-iftia Dritatna visiams Smpfn-1
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patekėjams apie tai nepra-|nąį
nešė ir leido jų sunkiai už- • Jeigu Vokietijos socialde- 
prakaituotiems c e n t a m s mokratai “kovoja” su bur- 
pražūti! Tai šitaip lietu- žuazija tik reichstage “ran- 
viška buržuazija, kunigai ir kų pakėlimu”, tai Lietuvos 
menševikai apskuto Chica- socialdemokratai “kovoja” 
gos lietuvius darbininkus. | prįeš Smetonos bandas tik
Tai matote, kokiais išroka- 
vimais jie šaukia “savi pas 
savuosius.”

nos gaujų kruviniems dar
bams prieš vargdienius.

Antras, kongreso rezoliu
cijoj nė žodeliu neprisime
nama apie tai, kad 1926 me
tais jų bičiuliai Lietuvos ku
nigai su peiliais ir revolve
riais padėjo tautininkams 
užviešpatauti ir žudyti re
voliucinius? darbiniu kus. 
Lietuvos komunistų vadų 
krauju suteptos rankos ne 
tik Smetonos, bet ir kunigo 
Krupavičiaus. To niekados 
neužmirš Lietuvos varguo
liai.

Chicagoj nusižudęs Daktaras 
Antanas J. Karalius, 42 metų 
amžiaus, yrą suvaidinęs tam ti
krą rolę tarp pažangesnių Ame
rikos lietuvių darbininkų. To
dėl ir “Laisvėje” tenka apie jį 
pasakyt keletą žodžių.

Kas privedė jį prie nusižu
dymo, tatai aplamai, nors tik 
dalinai jis pasako savo palik
tame laiškutyje:

i
“Patyriau, kad šioje ašarų 

pakalnėje pinigas visokius ide-

ŽVALGYBOS AGENTAI IR SOCIALDEMOKRATAI
KALĖJIMUOSE ' ..

Iš Knygos “Lietuvos žvalgyba” ir kiti rašinėjo žvalgybai 

čiai išnaudojama visokiu žvalgybai daug medžią^
vietos, pastaraisiais laikais dau- Ęašistų laikais labai pla-1 visokius laiškus ir juose teir 

. : 1 čiai išnaudojama visokiu;^'žvalgybai daug medžią^
savo moksliniais, I : . .v*Lntl.ir dailėrasčio mekšli. (Provokatorių, isda-Įgoa I -

JL v X į *• C

alus valdo; kad teisingam žmo-j priešdarbininkišką Ma i kra’štį 
gui nėra progų žmoniškai gy-1 Nors niekada! jis* praktikoj ne- 
venti.” •—--n-i--

Aišku, kad profesionalų gyve
nimo pasunkėjimas dabartinių-Į 
me kapitalizmo 1 
svarbioji priežastis, del kurios 
Dr. Karalius nutraukė sau gy
vybės siūlą. Prie to prisidėjo 
ir šeimyniški n'esmagumai—jis 
išgėrė nuodų, sugrįžęs iš teismo 
rūmo, kur per.siskyrusioji mote
ris reikalavo iš jo pensijos pra
gyvenimui.

Prieš Hitlerį Piestu, o 
Prieš Smetoną ant Kelią

Chicagos menševikų 
zieta cituoja: iš Lietuvos so
cialistų “Socialdemokrato” 
(No. 33) straipsnį apie įvy
kius Vokietijoj. Straipsnio 
autorius tūlafs< A. Da. kala 
prie išdavystei stulpo ;ąavo 
draugus vokiečius socialde
mokratus. Jie, pasak pono 
Da., “buvo ir tebėfa iki nu
garkaulio smegenų persi
sunkę reformizmu.” “Vi
soks revoliucinis veikimas... 
jiems tebėra svetimas.” Jie 

5- “kovoja su buržuazija” tik 
P‘ “reichstage rankų pakėli

mu. Jiems... maloniau

giausia sand arbininkaudamas 
“Naujienoms 
filosofiniais _ _______ _ # e v
straipsniais. Tuo’ būdu sūži- vil^U ir šiaip < žyaįgybps 
niai ar nesužiniai (gal riianyda- agentų) tupdymas į bendrais 
mas, būk dirba “bendrąjį §vie-|politiniu kalinių revoliucio- 
timo darbą”) jiš tai-navū dartl^,^ę^

nių kąĮinių’ reyoliucionięrių 
tiupdymas į judošių ir so-; 
c i a 1 d e. m o kratų Manieras, 
Kad geriau suuost, kas de
dasi politinių kalinių revo
liucionierių eilėse žvalgybai 
įsakius arba ir savo uolumui 
parodžius kalėjimų adminis
tracija nuolat į bendras ka
meras sodina savo agen- 
tus .užverbuotus į 
žvalgybą iš p r i s i pla- 

įkusių prie revoliucinio ju
dėjimo asmenų. Jų parei- 

Kada 
politinai kaliniai varo juos 
iš savo kamerų, tai kalėji
mo administracija varu grą- (

pasirodė, kaipo veiklus socialfa
šistų reniėjas. , ,

. . i Buvo laikai, kada Dr. Kara- 
kuzyje 1 uv° j iius bendradarbiavo “Kovai” ir 

revoliuciniam žurnalui “Nauja
jai Gadynei” (prie drg. Kapsu
ko). O kadtx Amerikos komu
nistinis judėjimas, drg. Rųthen- 
bergo vadovybėje, pradėjo iš 
pagrindų eiti į viešumą ir tuo’ 
pačiu laiku įsisteigė Amerikos! 
Darbininkų Partija, Dr. Kara

šiaip žvalgybos
*1 > -•

Tai buvo tie laikai, kada 
pirmą kart Lietuvos sbciaL 
demokrktija taip tampriau 
Viešai susimo -ąu ąvalgybąJ 
tai buvo ' ,tię: laikai, kada

CK tupėję žvalgy
bininkai, kaip ana, Plečkai
tis. ' \ \ . .■ '■ ( ./V"

( !

is ALDLD. 17 Kuopos 
Susirinkimo

Rugpjūčio 21 d. šios kuopęs . 
susirinkimas nebuvo toks, ko
kis turėjo būti, palyginus su 
kuopos narių skaičiumi. Bet 
žiūrint kitais žvilgsniais, susi
rinkimas buvo sėkmingas. Iš 
kp. komiteto raportų paaiškė-

buvo jautraus būdo, daugiau ar
tistiško, negu medikalio cha
rakterio. Tas jautrumas stum
davo jį susiraminimo j ieškot 
svaigaluose ir į santikius su 
“gražiosios lyties” atstovėmis. 
Nuo visa to ilgainiui jo nervai 
vis labiau kentėjo.

Jog kapitalistinės “tvarkos” 
vis didėjanti blogumai ir žiau
rumai darė Dr. Karaliui skau
džių įspūdžių,—apie tai neten- 

. ka abejoti.
Jis, kaipo profesionalas, ne

buvo kokis godus dolerių me
džiotojas. Jis skelbdavo žmo
nėms gamtinius užsilaikymo ir 
gydymosi būdus, mažiau tikė
damas “stebuklais” daktariškų 

į receptų bei aptiekų. Tokis gi 
1 jo nusiteikimas taipo pat turė
jo blogai, atsiliepti į įplauas.

Dr. Karaliaus politinis 'ir eko
nominis supratimas būtų , turė- 

i jęs atvesi, jį į kom’unistinį ju
dėjimą, - bet 'jkni ? trūko galios 

■' > • 1 ’< a ');■ ’> i ■ d ’ ■< 5. j ‘ .
.... „ į ......... ;

Komunistų Partiją. Tačiaus 
! mūsų draugai Chicagoj dar ne
sutiko įsileist jį į slaptąją Par
tiją, o siūlė įstot į viešąją Ame
rikos Darbininkų Partiją. Bet, 
veikiausia profesionaliais sume
timais vaduodamasis, Karalius 
nesutiko j stoti į; viešąją Parti
ja. .

Dr. Karalius buvo pasižymė
jęs, kaipo laisvamanis švietėjas. 
Jis parašė eilę veikalų bei pa
darė vertimų lietuvių kalbon, 
kaip kad: “Draugijos ir Orga
nizmų Evoliucija”, “Moralybės 
Išsivystymai, 
sivystymas 
ir t. t.

Jeigu

žiną išvarytus; pačius gi po-'J°> i kuopą narių yra už* 
litinius kalinius smarkiai si.nt°!c?jusll? už ši?os. metus 
baudžia, kam jie nenor lai
kyt, savo eilėse judošių.

Būna dar ir taip. Kad 
smarkiau nubaust tą ar ki
tą politinį Halinį, jį sodiną 
į-visokių judošių ir social
fašistų kameras. Tų judo
šių ir socialfašistų tokiu at
veju pareiga jau ne šnipine-

; šiuos ‘ metus 
virš 50. ’Skaitytas laiškas riuo 
ALDLD. Centro komiteto kas- 
link Komunistų Partijos rinkit . 
mų fondo. Laiškas tapo pri
imtas ir draugai pasidalino 
platinti “kiuponus.” Taipgi 
draugai organizuotai nusitarė 
eiti rinkti parąšų ant petięijų 
del Komunistų Partijos kandi
datų.

. ’ ' * "* *• ■ * | r4 ‘ / • I f>Z1

| Nominuota? j; ALDLD. Cent-/ 
litinį kalinį, kad tais kan-^o Komitetą. 1933. i metais iš^t 
kinimais atimt jam’ sveika-įtikimi ir, nuoširdūs, dal. ALDL

višoS darbininkijos labo, pa- 
skleisdami tiek daug laimėjimo 
bilietukų.

Minimas laimėjimas įvyko 14 
d. rugpjūčio, spaudos piknike, 
šios ypatos laimėjo daiktus: K. 
Waitonis, pirmą' praizą, $10 
vertės ALDLD išleistų knygų; 
A. 'Post, antrą, kombinuotą 
plunksną; Albert Makutėnas, 

r^tads pūl darbininkų mases, trečią; paduškaitę su Kompar- 
Plati lietuvių darbininkų masė tijos ženklu; 381 bilietuko nu- 
stebėtihai ^puikiai atsiliepė į II metis ( ant jo vardas neįskaito- 
ApskriČio pra^ynią. Visas iš- mas ir be antrašo) ketvirtą, 
laidas išėmus, Apskričiui liks, budininką laikrodį; A. Post, 
apie septyniasdešimts dolerių penktą, moterišką pinigų krep- 
pelno nuo išlaimėjimo. Tai šelį. 
gražus darbininkų atsakymas 
kontr-reyoliucionieriams, iždų 
grobikams! Tai. gražus Stipri
nimas komunistinio darbininkų • « • ■* t* *

Kontr-revoliucionierių Prūsei- 
kos-Butkaus-Straždo k 1 a p č in
kams, Baltaičiui ir Matuliui, pa- 

Sa“ sigrobus ALDLD Antro Apsk
ričio iždą ir knygas, II Apskri
tys sumanė leisti penkiatą daik
telių ant išlaimėjimo dapildy- 
mui išgrobto iždo. Ir kaip da
lykai pasirodo, tai . Apskritys 
^laidus nepadaijėj .tikėdamas pa- 
raifidš phl darbininkų mases.

buvo toleruoti Briuningą ir judėjimo!
j-o prieglobystėje auklėti H tų pinigy n Apskrityg jau 
Hitlerio bandas, kurios pas- atsimokėjo grobikų BaltaiČio ir 
kui juos, kaip šunis, gatvėj 1 Matulio neatmokėtas Apskričio
šaudo, kaip stoti aštrion 
klasinei} opozicijom”

Grigaitis, žinoma, savo 
draugą Da. pajuokia ir iš- 
dutnirią, Grigaitis be jo
kios druskos ima ir niaunio* 
ja visas Vokietijos socialde
mokratų išdavystes ir par- 
clavystes. Visas budelių 
Noukių ir Šeidemanų veiki-

A

Iš tų pinigų II Apskritys jau

skolas ir išaukojo apie dvide- 
širrtts dolerių komunistiniams 
darbininkų laikraščiams ir 
Kompartijai; ir dar keletas do
lerių randasi del tolesnio veiki
mo. >

II Apskričio komitetas nuo
širdžiai dėkuoja visiems Apskri
čio kuopų draugams už tokį di
delį pasidarbavimą del savo ir

frprr—. į . ■ 
• , 1 Pddekvhe' ^Vilniai 

if i •«. ■ ■ '. ■’ ’•» i 7 >.

a t tat ta tt a tz -j. x Kita nutarimą komitetas pa- ALDLD II Aps. Komitetas, j w i '. <kdare, taį raginti visas kuppas, 
idant jūs stengusi visais -gali
niais būdais rėrijįti mūs diėhraš- 
tį “Vilnį,” jųirį valdžia užpuolė 
su lietuviškų fašistų pągelba ir 
vadovybe. ’ ..į-

Tam reikalui reikia rinkti au
kas ir rengti parengimus ir pa- 
rengimėlius, ktų; tik galima. Rei
kia išnaudoti visus geimus bū
dus gavimui ’ kiek nors pinigų 
SeT .šio taip S’\Į^aiįsi i’eikąlo-—' 
del darbintakų; JtpVųš įrąnkįęi^-- 
dienraščio “Vilnies1’‘ gelbėjimo.

A. i Gilman,
ALDLD Il-ro Aps. Pirm.

Jeigu Dr. Ęarąlij^ būtų a_t- H’' , . . r. , O . 53^’’;
ėjęs Į veiklų komuinstmi jud^ Kademų gi laikais zvalgy- gaib' ’ ’ ’ ” '
jimą, :būtų suradęs . galutinąjį i ba ;net> aktingai'‘ ’dalyvavo J.’Kasn.Huv.ua, 
idealą, del kurio verta gyventi, pkovokat0rią!! ir ‘ išdavikų Bimba, P. Buknys, S. Rėikaus 
kovoti ir kentė i, ir a a vei- įrganjza^jmį kalėjimuos' j kas, D. M. šolomskas ir eili 
klausia nebūtį rėikfeję žudytis. B ‘ kif„ ■ •socialdemokratų grupes, 

kada buvo susekta Ant.

pamatinius mokslo ir gyvenimo 
klausimus.

nutarė paraginti visus savo 
kuopų narius, idant visi nariui 
stengtųsi užsimokėti duokles 
už šiuos metus, daugel narių 
dar nepasimokėję ir vis velka 
toliau. , ■ , ’ jį

Komitetas labai gerai žino, 
jog daugel narių nedirba if iįe- 
turi iš ko užsimokėti, tas tįe- 
sa. Bet ir tas yra tiesa,' kad 
daugel narių pajėgia užsimokėti 
duokles, vienok velka ir velka 
nemokėję toliau. Taigi tuos 
narius komitetas ir pasiryžo pa
raginti, idant jie užsimokėtų 
duokles prie pirrtlos progos.

TELŠIAI. — Liepos. 28 
dieną siautė didelė aud- » • ( . f
ra su perkūnija ir lie* 
turn. Vietomis iškrito dido
ki ledai, kurie sunaikino- pa
sėlių. pietaus metų dauge
ly vietų^ buvo matyti < gaiš* 
rų, kuriuos padarė perkūni
ja

mu.nistų spaustuvės pravįr- dienraštis nuo užpuolikų, d'rąų- ( 
tinio 1922 tn.j kada buvo SU- gai pasižadėjo gelbėti visais 
sekta išdavystė Ant. Ven- galimais būdais ir neleisti su- 
ciaus, Bakuno, Biažaičio ir naikinti savo klasės laikraštį. j 
kitu, ir paskelbtos tos išda- Nors kuopa neturtinga 
vystės, žvalgyba Kauno ka- «ais> bet likosi nutarta paau- ’ -

pini

koti iš kuopos ižd<> $2 del ’" 
“Vilnies” ir parinkti a^ų su- 
sirinkime. Čia pažymėsiu vai
dus, kurie aukavo nemažiau,

lėjirųe suorganižavo iš> jų 
s o c' j a 1 d e m okratų grupę.

CK ^U1°į Pa®mČ dus, kurie aukavo nemažiau,
grupę savo globon; mate-|kaip 50 cent(J: Po $1 aukav0. 
(Taliai ją selpe ii’ užtai e ją. poviias Valentą ir Pr. čižaus- 
šąvo spaudoj; Tuo tarpu lkį8. po 50 . Ant žemaitis; 
tai grtųtei priklausė ne tik ; k, 
išd^yikni, bet ir 'žvalgybos'^' 
agentai1, kurie' kalėjiine tu
pėdami sutiko dirbt žvalgy
boj. Ir Bernotą, ir Vencius

t

Naravas, V. Vasiliauską^ , 
S. Kuzm|ckasr|. Smulkių aukų 
surinkta vienas doleris. Viso 
“Vilniai“ paaukota $7

Kasn.Huv.ua
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Visoms APLA kuopoms, 
siems APLA nariams 

APLA Vajus

Atminkite visi draugai 
draugės, kad APLA vajus

mėnesiuose. Rugsėjo mėn.

t į sirito

“Laisvės
Dalis tos rezoliucijos visus tam darbui narius.

Taipgi nereikia pamiršti ir 
klausi- kitų darbininkų laikraščių, 
sesijoj “Laisve” visĮtiek mums daug

K Protestą
APLA. seimo ketvirtoj sesi-' 

joj, liepos 2 d., rezoliucijų ko-

kurioš jau įant tiek ma^osj nistratorius. 'Kaltinami 
kad valgiai pusbadžiai £ali ,kime bankam^. • —-

' buržuazija vadovauja puoli-
mui. i i 1

; Centro; Komitetas tuojaus
nepilnomis žiniomis, Agipte, ipasiun£ė protestą puolikams ir 
1931 metais1 streikavo 20,p00į ųžUbjatit^ “Vilnįąi”. Tą patį,

todėl
! toliau vesti naudingą darbą

a

i ir paskelbia tik tada, kada 
tkitaip: žmonėms akių • :ap- 
temtįyt negalima. Tik da
linas buržuazinių laikraščių 
apskaitliavimas parodo, kadi 
laike 1931 m. buvo užmušti 
24 “OIud”—vietiniai valdi
ninkai.

Miestuose vis tankiau ir 
tankiau darbininkai atsako 
masiniais streikais prieš 
nuolatinius algų kapojimus,

vietos duoda čtfelėi visokių ap
rašymų,. atsišaukimų t ir , kitę? 
kių organizacijos # reikalų. 
“Vilnis” taipgi, 
čiai geri mūsų 
draugai-rėmėjai. 
remkime ir juos

Ginkime ‘/Vilnį”

Visiems gerai žinoma, 
ant darbininkiško J dienraščio 
padarytas užpuolimas. Areš
tuota du redaktoriai, ir admi-

i ken- 
bankamš. ■ Lietuviška

Reikalinga Pagelba

Darbininkų dienraštis “Dai
ly Worker” randasi pavojuj-, 
nes negali finansiniai išsivers
ti. Jam reikalinga ūmi pagel
ba, kad galėtų išsilaikyti iri

bią rolę sulošia. ' Berlynas. — Diktatorius
. . Centro . .Komitetas pasiųn- ' . . . . . . , ,, ...
Čia kiekvienai kuopai po vie- 'Von Papen išdirbo dvylikos 
ną blanką rinkimui aujkij ir mėnesių pianų, kaip Vokife- 
prašo, kad kiek galint pagel- . . .
bėti tam darbininkų dienraš-: tijoje panaikinti bedarbę. Is 
čiūL Aukas siųskit ant blan-, to jo pląrio bus tik nulius, 
kos nurodytų adresų ir tik (Bedarbė nesumažės, o dar

Rašo K. A. Tamošiūnas
Jau sukako 50 metų, kaip nemažai pasipriešinimų ir 

Anglijos imperialistai “civi- revoliucinių kruvinų sukili- 
lizuoja” tą šalį, o bet gi ir mų, bet nežiūrint to visko, 
po^ai dienai socialistas Mc-; visgi Anglijos imperializ'- 
Donaldas suranda, kad ji mui, pavyko išlaikyt savo 
“necivilizuota” ir “negali ’ rankose Agiptą, kaipo la- 
patys yavo krašto tvarkyti.” į bai pelningą šaltinį žalia-

Birželio mėnesį, 1882 me- [ daikčių ir puikią* rinką Bri
tais Anglijos kariškas lai-’tanijos fabrikams! Neapy-
vynas užpuolė Aigipto mie- !.kanta pastaruoju laku
otą Aleksandriją ir pradėjo.! prieš Anglijos jmpęriali^mą 
bombarduoti. Su tuo ir pra- ’ labai pakilo, nežiūrint įžiąu 
Sidėjo užkariavimas Aigipto rąus teroro, ’ iš Agig^o i vi- 
Anglijos imperializmu? L t, Jriąusybėš puše$,i kmf *pali-

Tuolaikinis' Anglijds mi- Briit^bijos įirtipe’-
nisterių pilininkas ponas1 pahstH durt.Vv^: Miestuose 
Gladstone, *pa$ididžiubjah? Į kru vini susikirtimai ~ gana 
ikii pareiškė, kad‘okupavo dld19 Jiubiednejimas 
mas Agipto yra tik laikinas, ka^? gyventojų padaugino 

x . * _ rą l-r n i 11 xinrrn luini vmh lortrnn

pragyventi.
u- j Sulyg galėtomis, nors iri

■ pali- 
laiko ant.'Ęįitąpijds įimpe^- 

iĮialistų durtuvų.t Mieštuose 
1 • • V • 1 • ' <J * f ’

skaičių revoliucinių išstoji
mų prieš buožes ir , vieti
nius valdininkus. Nors vie
tinė . buržuazinė spauda 
stengias tą viską paslėpti,

ir kaip greit įvyks naminė 
tvarka, taip greit Anglijos 
kariuomenė pasitrauks iš 
Aigipto. Ir tokie pareiški
mai atsikartojo des»ėtkais 
sykių iš lūpų įvairių Angli
jos lordų, bet ir po prabėgi- 
mui 50 metų, Britanijos im
perialistai Aigipte “tvar- į 
kos” įvykdint negali. | Nuo Redakcijos. — Gavę A

Pasekmės okupacijos nie-lPLA 12 kp* Protestą, tuojaus 
kada nebuvo taip vaizdžios, pasiuntėme APLA Centran, 

’kaip dabar—laike 50 metų kad sykiu i 
sukaktuvių—Anglijos impe
rializmas išspaudžia iš Ai
gipto tiesioginiais keliais 
4,000,000 svarų į metus, (t. ajtjua. iz Kuopa laiKeme Vę > 
y. tik nuošimčius UŽ skolas) , susirinkimą 7 dieną rugpjūčio. |

! APLA Centran, 
kad sykiu pridėtų ir paaiškini
mą. Dabar talpiname protes
tą ir visą paaiškinimą.

APLA. 12 Kp. Protestuoja
APLA. 12 kuopa laikėme

I delei darbininkų klesos. Ypa- CentrU( . įraneškite> kiek ga-1 daugiau padidės.
I liii/irni /-Inhnv Ir ii -*a • | I •

, . - . • .. , , > . Įėjote ipagelpėti. ’
i ■ i i s i • _• . ■ i i

• » J • Cji <&S1UT*1<XS|

APLA 1 Centro Sekretorius.I i ■ > ! 1 ' !

! tingai dabar, kuomet eina rin
kimų kampanija, kuomet rei-!. 
kia darbininkams susipažinti 
su įvairių partijų programomis 
ir veikimais ir jų kandida
tais, Uis dienraštis labai svar-

darbininkų. Prie to, eilė£»i 
streikų buvo palydėta kru
vinais susikirtimais sir po-: 
licija ir kariuomene. •'!

Bet apie tą skurdą ir su
kilimus Aigipto žmonių 
Anglijos buržuazinė spauda, 
minėdama 50 metų sukaktu
ves, nei puse žodelio nepri
siminė.

Tk patį, 
manom, tūrėtų padaryti ir vi
sos APLA kuopos'. Kadangi 1 są” galimą užsisakyti Vokietijoj, Tiir 
“Vilnis” daug kuomi mums! 
pagelbsti,! tai mes turime da
bar ginti ją, liuo užpuolikų. 
Siunčiant rezoliucijas jbaipgi ir 
pagal išgalės reikėtų finansi
niai paremti. Reikėtų, parink
ti naujų prenumeratų.' ■ 

i ' i 
Kelia Suirutę 

t 1
2-roj ir 3-čioj kuopoj 

tokių, kurie kelia organizaci
joj suirutę. Jie net šaukia 
savo suvažiavimus ir visokiais

i « • • 11*1*1 IVillItčl Uit! LčlIILd • JLxlCLll V UJ • fcLLS"budais darbuojasi paskleidl- ; ]<irį ekz. — 25 cent. Amerikoje: me- 
mui demoralizacijos.

Komitetas tuo 
pareiškimą, 

’ i “Lais- 
. Be abejonės, kiek- 

’ Kp. • vienas narys turėtų su tuo pa- 
Lais-1 reiškimų susipažinti. Centro

Darbininkui ir kaimo biednuo- 
mdnės dvisavaitinis laikraštis

• '“pALSAS” : i' ; [
Kiekvienas lietuvis f

privalo skaityt “Balsą”. Atskiro ekz.
i kaina Lietuvoj — 15 centų. . 1‘BaI-

( žčs mieste'šiuo adresu: Deutschland, 
Redakcija, Maxj Laborius. Užsaky; 
mus galima daryt ir per pąštą.

“Balso” . kaina 1932 metams
Tilsit, Pr., Memclstrasse 2Q, “Balso” 

Vokietijoj, JFrancijoj, Belgijoj, 
Liuksemburge/Latvijoj ir. Lenkijoj:- 
metams — 2 markes; 6 mėn.
markė; atskiras eks. 10 fenig. | 

Amerikoj ir kitose valstybėse: me-| 
tams—1 dol.; 6 mėn. — 60 cen.; 1 | 
ekz.—5c. !

SSRS.j metams — 2 rub.; 6 mėn. 
—1 rub.; 1 ekz—10 kąp.

KOMUNISTAS’’' 
LKP. CK. organas I. 
Eina kas antras mėnuo

Kaina 1932 metams: Lietuvoj: ats-

| tams—60_ cent.; atskiri < ,ekzs—10c.; j 
(Vokietijoj: metams — markė; atski
ri ekz — 20 f.; SSRS.: metams — 1 
rub.; atskiri ekz.—20 kap.

nebuvo. Bet labai nuostabu, 
kaip galėjo jis vienas visą kuo
pą suklaidinti. Juk visi tari-1 Centro 
mai ir rezoliucijos tilpo “Lais- klausimu padarė

12 kp. narių j kuris šiomis dienomis 
Taipgi kp. Į vėj” tilpo. -

“Laisvė, 
skaito

Keturių Ąl'ctu Dranld Su Dainomis
, į į . t. c Kpjna 5b c., <: . t

» * 1 ‘šitąs veikalas labai gerai * nušviečia1 da-* 1 
bąrtinės Lietuvps darbininkų gyvenimą, 

jkoyąs ir Smetonos : valdžios inkvizicijas, 
kurias ji (daro. darbininkąms. šiuose kan
kinimuose policija įr /milicija bado dar
bininkų panagęs ylomis, degina elektra, 
muša' Šampolaišj lankais‘/Varžo galvas ir 
kitokius l^arikinimus daro darbininkanis, 

; kurie kovoja prieš' fašizmą.
1 “inkvizicijoj^ šie visi veikimai Lietuvos 

valdžios yra gerai nušviėsti.1 Tad šį vei-i
i kalą reikia kiekvienam perskaityti. Ne 

tik vaidintojai, bet kiekvienas darbinin
kas turi “Inkviziciją” perskaityti. Šį 
veikalą parašė draugas, kuris pats per
ėjo tas visas inkvizicijas.

“Inkviziciją” parašė d. Palanta. Išlei
do Meno Sąjunga. Kaina 50 c. Kurie 
draugai norite gauti veikalo platinimui 
arba sau, rašykite ir siųskite pinigus Me
no Sąjungos sekretoriui:

V. Bovinas,
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.
vėj.” Keletas 
skaito “Laisvę.” 
svetainėn ateina 
pirmininkas juk

” Manau, ir sekretorius per-' Komitetas nenori jokios suiru-
I žiūri, nors jau APLA. reikalus, tės organizacijoj. Taipgi ir, 

ir kreditoriai iš Aigipto rei-, Kada perskaitė sekretorius iš' Tačiaus vistiek vienas sukly- didelė didžiuma narių to ne- . 
i'n'n,”n, apmokėti auksu, centro laišką, tai mūsų buvęs ^ęs delegatas ėmė visus ir su-'nori. •Ąyr’kalauja <
nors Anglijos auksinė valiu- delegatas seime, 2 liepos, iš- klaidino. 
U* 1 * i L l ~ w %* r* 4- i zx 4- zJ a « % 'panaikinta.

Įvairios Britanijos kom
panijos ir bankai, su pagel
ba vietinių spekuliantų ir 
S ožių išųaudoją be pasjgai

imo vietinius darbininkui

kėlė protestą, jog tada dau-' 
' giau balsų buvo, kad “Laisvė” j 
būtų už organą o ne “Tie- 

Thi mes, 12 kuopos na- 
atsišaukiame į visus na- i

# 4 ..... . r P^res, kad užprotėstuo-r zJd;eI1J.
įėjimo vietinius darbininkus tų už tokį centro sekretoriaus maul 
ir biėdnus : ūkininkus, ir permainymą, t. y., ne taip, kaip 
kraunas sau milžiniškus tųT- buvo nubalsuota, tik’ jo sAVa- 
'tus. Pavyzdžiui,' tik vieūa 
kompanija' ( Ari g 16-Egyp- 
tian Oil Fields Corpora
tion), kuri išnaudoja visus 
rytinio Aigipto ąliejąu^ lau
kus, nesenai išihokėjo" savo 
šėrininkamj 20 nuošimčių 
dividendų. l

Dabartinis pasaulinis kri- j 
zisMar labiau pablogino jau i

Pasirodo,, kaip mūsų drau-( 
Įgai seka organizacijos reika- 
i lūs. Net vadinami progresy-' 
viai, kurie turėtų būti organi
zacijų sargyboje, visai neįdo- 
...aujasi ,organizacijos ( reika
lais’, neseka sayo organo, ne
skaito darbininkiškos spaudos, 

valyste ' ' • ' ’ ! < Toclel darbininkų priešai labai
' Pasirašomė delegatai ir vai- KrBitaJ galj tokiu&.d^ug“s pa\ 
dyba. ' ’ / : -
Mūsų delegatas,

G. Norke’fibz. 
Pirmininkas < >

Jenas Yuškairis. 
Sekretorius 

John Kinderis.

sigąuti ant savo1 meškerės.
j APLA. 12 kp. nariai turėtų1 

>' daugiau sekti savo organą. Ta- j 
da.nereikės bereikalingų pro-( 

Testų ir bus visiems sveikiau, i 
I J. Gas’unas, APLA. C.

ir taip blogą padėtį vietinių;Paalskinima^ 12 Kp‘
darbininkų ir biednų vals-! 
tiečių. Ubagystė ir badas—' 
nuolatinis svetys nė tik mie
ste, bet ir kaimė.

Vatos kainos, pamatin- 
giauylo produkto Aigipto 
kaime, sulyginus su prieška
rine kaina, nupuolė 58 nuo
šimčius. O kainos mieste mis tilpo 

^valgomų produktų vis dar Į ceryje.
Rūgštesnės, negu prieškaii- skamba sekamai: Į Apskričiai turėtų išdirbti sa-
nės. I “Todėl šis seimas nutaria vo teritorijose planą, kaip tin-

, Netgi tokia komisija, kaip ; sau už organą pasiskirti dvi- karnai pravesti vajų. Reikia 
Sir Arthur Brilfour’o, tyri- savaitraštį “Tiesą.” “Tiesa,” žiūrėti, kad prakalbų maršru- 
nėjusi padėtį Aigipte 1931 j kaipo organas LDS., mums tin- tai taipgi būtų suruošti. Kur 
metais, išreiškė nusistebėji-i karnai patarnaus ir vienybės nėra apskričių, pačios kuopos 
mą, kad Aigipto fellahas,' klausimu, ką šis seimas ,skai- turi tais klausimais rūpintis, 
(t. y., biednay valstietis),!*0 labai svarbiu savo organi- Apskričiai ir kuopos tuojaus 
gyvendamas tokiose suvar-, zaciJ°s uždaviniu. Abiejų or- turi pranešti Centro Komi- 
gusiose aplinkybėse, dar pa- ^anizacijų finansinės atskaitos te.tui, kaip ruošiamasi 
laiko gy^yb$ ir 'gali dirbti. tllp? . Ties°i

Štai jums dar vienas vaiz- į t c 
das to skurdo, kurį kenčia 
vietiniai darbininkai. ; 1
♦ Anglijos prekybos patarė- sjmUt Jeigu ir kitus seįmo |a- 

^ai, ponai Turner ir Larsin, < rjmug taip pat ,'klaidipgai per- , 
išduodami raportą preky- ^tatė, tai nedyvai, kad kuopos |( 
bos komisionieriui, pareiš- (nariai liekasi suklaidinti ir be- riai mažai įdomauja užsirašy-

mu organo “Tiesos”. Kod kas

ir 
„ . „ bus

misija perskaitė kelias rezoliu- spaii0, lapkričio ir gruodžio 
cijas, kurios vienbalsiai priim
ta. Sykiu priimta ir rezoliu- kuopų susirinkimuose jau rei- 
cija organo klausimu. Minima kia tinkamai prie vajaus pri- 
rezoliucija <bu visu seimo pro- spengti. Reikia išrinkti vaji- 
tokolu ir kitomis rezoliucijo- ninkų grupes ir paskirstyti te- 

J \ > “Laisvės” 166 nu- ritorijas. Reikia mobilizuoti

^pne 
■' vająus. Centro Komitetas 

( Kaip matote, APLA. 12 kp. pagal savo1 išgalės mielu noru 
i delegatas J. Norkevicz ■ visai j> prigelbėš 1 apskriČiams ir kuo- 
. klaidingai perstatė, savų, kuo-' pojnis, ypatingai suteikime kkl- 
i pai seimo tarimą organo klaų-, bėtojų.' ' ’ J ’

Organo Reikalai

Pasirodo, kad kuopos ir na-
--- -------------------- 7 --
kė, kad perkamoji jėga Ai
gipto valstiečio lyginai no-

reikalingus protestus neša.
Drg. J. Norkevicz yra viena-' tiktai trys kuopos atsiliepė ir 

liui, tai yra, kad valstietis tinis delegatas, kuris protes- pradėjo tuo klausimu rūpin- 
Lsavo įplaukomis negali nie- tuoj a prieš centro sekretorių, ■ tis.’ Iš kitų nieko nesigirdi, 
ko nusipirkti. Miestų dar- tai Jis sauvališkai kitą or- J o reikia dėti pastangos, kad 
bininkai\ seniaus - abelnai £an3 Paėmė ir kuopoms per-( kfekvienas APLA narys būtų 
gaudavo 6 piastrus į dieną |ša< Toc^ vienatinė ir kuopa, “Tiesos” skaitytojas. “Tiesą” 
oBbar begauna 3 piastrus/™ 12’.kuri ,n,eša‘.protestą ka-; galima... užsiprenumeruoti per 
(sulig šių dienų kurso, 3 
piastrai lyginasi ameriko
niškais 10 centų.)

Anglijos buržuazinė spau
da su pasigėrėjimu atžymė
jo 50 metų okupavimą Agip- 
to. Per tą laikotarpį įvyko

dangi jinai klaidingai infor-( Centro raštinę Arba tiesiai 
muota jos delegato. | “Tiesos” adresu:’ 273 Broad-

Visai betgi nenuostabu, kad way, Brooklyn, N. Y. Ypa- 
vrenas delegatas padarė tokią įingai kuopų valdybos turi tuo 
klaidą.’ Veikiausiai jisai to ta- reikalu daugiau rūpintis, 
rimo nesuprato, o gal ’ ir tuo 
laiku, kuomet organo 
mas buvo svarstomas,

Tobacco Co.

“Partijos Darbas” .
LKP CK. organas paskirtas dar

bo klausimams
“Partijos Darbą” privalo skaityt 

kiekvienas LKP ir komjaunimo są
jungos narys.

Kaina 1932 metams: Lietuvoje: at
skiri ekz. — 25c.; Amerikoje metams 

Vokietijoj: metams—-2. m.;
2 rub."

• “Partijos ! darbą” 
galima užsisakyt “Balso” adresu.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia randami dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISH0N, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir S046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.

neturi vietos

''

P
B

PARYŽIAUS TERIOJIMAS 
“Gamta savo Žalumoj’* — pagal 
didį francūzų tapytoją Luminais 
. . . įkvėptas neprijaukintų nordų 
laukinio žiaurumo, atkakliai 
paėmus Paryžių 845 melais 
Kristui gimus.

■i*

—Ir žalias tabakas 
cigaretuose

Jo nėra Luclęies
. . . lengvinusiame cigarete 

kokį kada nors rakete

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Rptai Švelni ir Lengva” - todėl šis

puikus tabakas, jį tinkamai pa* 
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“H’s toasted”, štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

It’s toasted’
Tas pakelis lengvu Luckies

Jei žmogui paradytų geresni knygą, pasakytų getenį pamokslą, ar padarytų tobūlesnhu siųstus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų n am t) s milko tankmėje, vistiek pasaulis iki jo durų pramins takų." 

♦ RALPH VALDO EMERSON.i > I » u .•
Ar šis pareiškimas neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis užgiria ir priima Lucky Strike? p



uslapis Ketvirtas

Vertė D. M. Šotomskas

Pavyzdžiui, Naugatuck

New York

AIS VES NAUDAI PIKNIKAS
PHILADELPHIJOS APIELINKEJE

Nedėlioję, 4 Rugsejo=Sept., 1932

HULMVILLE PIKE III GALLOWAY RD., PHILA

Vietos biznieriai, kurių da

BROOKLYNO DOMEI!

NAUGATU€K,CONN

Dainuos Aido Chor

Pradžia 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Nakties

Jonas Bagočius
Pasižymėjęs ristikas

Karolis Požėla
Lietuvių čampijonas

City, 
skai- 
daug

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

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

949-959 Willoughby Ave, 
Tel., Stagg IMI

Darbininkai 
: Daba|’ ran

dai’ kartą' apkapbti 15

Gatvekariais važiuokit iki eleveiterio stoties, Frankford. Avė. ir Bridge. Iš čia imkite 
IŠ čia pikniko busai nuveš į parką. . . . ,

rekvizavo nuo jų. Bet 
tą, užpakalius kasėsi ir

. Iš Brooklyn© busai išeis 9-tą valandą 
ryte. Kelionė į abi pusi $2

Puikūs moderniško įtaisymo busai 
su radio muzika. *

Tuoj aus užsiregsitruokite, norintie
ji važiuoti į Pikniką

yra būtinas čia 
TDA. Tuojaus 
reikia

Tai tokiose kovose , papuo
la mūsų draugai kalėjimam 
Tarptautinis D. Apsigynimas 
juos gelbsti. Mainięrių kovos 
laimėjimas, tai laimėjimas vi
sų darbininkų visoj Amerikoj. 
Todėl visi turime tas kovas ir, , J 1
remti.

vę susirinkimų . .ir t.t.; •Kaip 
mainų apielinkėse: Ohio,, Illi
nois ir kitose valstijose' prieš 
algų kapojimą. ;]^et kapitalis
tiniai geltonlapiai atžymi tą jų 
kova.

KELRODIS
karą £fo. 66 City Line ir važiuokite iki galo

Su automobiliais važiuokite tais pačiais kėliais iki kąrąs No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie 
mylę ir pusę už antrų trekių sviČiaus, netoli JbaŽny čioš,’sūkit po kairei ir važiuokit keliu .No. 513 apie 
pusantros mylios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru, iki South Langhorne ir sukit į Bellęvue 
Avė., po dešinei į kelią No. 513 ir važiuokit 4>mylias į.pikniką. j ■< >

Jurgįnes, Draugystės susirinki
me. Toj Draugystėj .yrą. dąug 
simpatikų ir “L.” skaitytojų. 
Taipgi yra lietuvių, kurie ge
rai vartoja lenkų kalbą, Tai 
pradėjus darbą lietuvių drau
gystėje, būtų galima susikal
bėti su lenkų ir kitų tautų'po
litiniais kliubais. Esu kalbė
jęs su italų pašalpinės. drau
gijos nariais, kurie pritaria ir 
prisidėtų prie tokio darbo, l^ad 
suorganizuoti TDA. kuępą.

Tai, draugai naugatuckie- 
čiai, pradėkime organizuoti T 
DATTobopą. šita organizacija 
yra vienatinė, kuri gina darbi
ninkų klases politinius kali
nius. Ši organizacija yra įran
kis • atmušimui kapitalistinės 
reakcijos kruvinų , ..rankų ir 
įvairių skundikų ir išdavikų 
nuo kovotojų. TDA gina ir 
mūsų laikraščius nuo užpuoli
kų. Jei ne ši organizacija, 
tai mes nebūtume galėję su
burti tokį .dąrbininkų judėji
mą, koks yra’ šiandien.

•Kur tik nepažvelgiam, vi
suose Suvienytų Valstijų kam
peliuose eina kruvina kova 
tarpe darbininkų ir kapitalis
tų už palaikymą gyvybės. Ei
na kova prieš algų kapojimą, 
už bedarbių apdrąudą, už laįs-

pasileido į kelionę toji 
Daug mums nuosto- 

Dabartiniu laiku vie
na diena kartais maitina visus metus, o 
čia ji...

Bet nebuvo kas daryti, nes atamano įsa
kymo visi turėjo klausyti ir pasitikt “ste
buklingąją,” nes kitaip nagaikomis ir šam- 
polais nuplaks ir vis tiek privers pasitik
ti ją. Didžiuma valstiečių nepatenkintai 
kalbėjo. Visi triusėsi aplinkui namus, nes 
kitokio darbo nebuvo galima dirbti. Bet 
už tai milžiniška didžiuma moterų jau nuo 
pat ryto, pamiršę žąsis ir atimtus paršiu
kus, pasirėdę šventadieniuose drabužiuose, 
pasirinko kuotinkamesnes vietas, kad ne
pražiopsojus “stebuklingosios.” Augštas 
kalnelis už miestelio, nuo kurio penkis 
verstus kelias buvo matomas, jau nuo pat 
ryto buvo margas—kaip lanka nuo gėlių, 
taip jis nuo įvairiausių moterų sijonų ir 
skepetaičių. Saulė kaitino ir susirinku
sios šluostėsi bėgantį prakaitą . Kada pa
kilo vėjalis ir tolį, toli pakėlė ant kelio 
dulkių stulpą, tai sujudėjo moterys, kaip 
kokis skrusdelynas^

—Artinau, atvyksta - “dangaus kara
liene!?:

PLYMOUTH, PA. i t
ALbl.D 97-tos kuopos susirinki

mas įvyks 31 diehą rugpjūčio (Au
gust), 7-tą valandą, vakare,- < pas 
draugus Krutulius 72 Nesbit St..

1 Visi nariai Idikū 'pribūkite i/ ‘nau
jų,' narių atsiverkite. , . , , , -

1 ' Wilkes’ barrė,’ ’pa.
A.K.P. rengia labai didelį pikni

ką, kuris atsibus 4-tą .dienį rugsėjo 
(.Sept.),- LenOvičiaus -ūkėj, i visiems 
gerai gnomoje vietoje, Nuo šįo pik
niko visas pelnas skiYamas rinkimų 
kampanijai, todėl visiems apieKnkes 
darbininkams reikėtų labai paremti 
tokį parengimą. Prie tam bus gera 
muzika, taipgi ir programa, kurią iš
pildys Aido Choro merginų oktetas 
ir visas choras. Pradžia 10-t4 va
landą ryte. _ , . * >

Visas ir visus kviečia skaitlingai 
atsilankyti komisija.

Dienoje pribuvimo “stebuklingosios” už 
miestelio buvo pasiųsta raitieji sargai su 
įsakymu, kad nepražiopsotų ir kad pama
tę jos prisiartinimą, greitai suteiktų į 
miestelį žinią. Gyventojams buvo griež
tai įsakyta imti dalyvumą visiems, neda
rant skirtumo lyties ir amžiaus. Atama
no pasiųsti žandarai apėjo visus kiemus ir 
tvirtai prisakė:

—Būtinai, kaip tik išgirsite vartų gaudi
mą, be jokio atidėliojimo privalote būti pą- 
sitikimo vietoje.1 Suprantate!

Vyrai jau buvo manę, kad 'jie nuo to
limesnių savo pareigų, kas liečia “stebūk- 
lingąją” atsipirko žąsimis ir avinais, bei 
paršais, kuriuos 
dabar girdėdami 
kalbėjo:'

—Eh, nelaiku 
“dangaus karalienė, 
lių nuo jos kelionės

d ž i a giniai. Philadelphijos 
draugai buvo suorganizavę 
milžinišką busą ir keletą ma
šinų, bet kadangi mašinų at
sirado važiuojančių apie 10, 
kurios galėjo suimti visus vyk
stančius, tai busas buvo at
šauktas. Philadelphiečiai at
sivežė ristikus—Joną Bagočių 
su Kuchinsku ir muzikantą 
šešką. Philadelphiečiąii daug 
anksčiau pribuvo į pikniką, 
negu Baltimorės publika susi
rinko.

Vėliau vietinės publikos su
sirinko keletas šimtų ir gėrė
josi svečių pribuvimu. Apie 
5 vai. po pietų prasidėjo pro
grama? drg*. Balsys pirminin
kavo ir perstatė drg. žaldoką 
pakalbėti mūsų Judėjimo rei
kalais, ypatingai prpzidenfcįniy. 
rinkimų klausimu ir visais, ki
tais klausimais. Surinkta au
kų virš $8. Ristikai ritosi 
pusę valandos ir vienas kito 
neparito; viso^ publikos sim
patija buvo atiduota Bago- 
Čiui už jo mitrūmą bei ga
bumą. Visi baltimoriečiai li
kosi užganėdinti it jie tuojaus 
padarė pareiškimą, kad ant 4 
rugsėjo visi važiuos į /‘Lais
vės” pikniką > Philadelphijon. 
Baltimoriečiai pareiškė, kad 
niekad neturėjo tokio linksmo 
ir skaitlingo pikniko. Gerai 
sutemus, philadelphiečiai su 
mašinomis apleido pikniką ir 
visi laimingai parvyko namo.

Draugai baltimoriečiai nusi
skundžia, kad pas juos pikni
kai nebūna pasekmingais to
dėl, kad daugumas susigavę

ANGLŲ KALBOJEj KOMUNISTINIS' DIENRAŠTIS
Visi darbininkai, kurie tik moka anglu kalbą, priva

lo skaityti, įr platinti jį,
KAINA $6 METAMS, $3 PUSEI METŲ

Turihirigiš raštais ir ilustraci jomis iš klasių kovų lau^ 
ko. Paduoda vėliausias žinias iš Amerikos darbininkų 
judėjimo ir iš viso pasaulio. Daug pamokinančių 
straipsnių, geriausių revoliucinių rašytojų, telpa kas
dieną.;

Tuojau Užsiprenumeruokite; Antrašas:
DAILY WORKER

50 East 13th St

Darbininkų Apsigynimą. Ko
kią jis svarbią rolę' lošia kla
sių kovos lauke ? Taipgi kal
bamuose miesteliuose, randasi 
politinių kliubų, lenkų ir 'lie
tuvių, taipgi pašalpinių drąu-( 
gijų. Tose pašalpinėse drau
gijose priklauso daug “Lais
vės”’ skaitytojų ir daugelis 
simpatikų komunist. judėji
mui. Na, .o mes čia neturime 
tos brangios organizacijos, ap
gynėjos klasinių kovotojų, ku
rie papuola kalėjiman, kovo
dami už mūsų visų reikalus.

Naugatucke ir Union City 
turėtų būti suorganizuota TD 
A.; kuopa. Kaip mes galėtu
me tai pradėti ir įvykdihtL gy- 
veniman ? -

Pirmiausiai “Laisvės” skai
tytojai turėtų atkreipti domėą, 
,k.ad reikalas 
turėti kuopą 
ta klausima

BROOKLYN LABOR LYCED 
DARBININKŲ į IŠTAIGA 
Salės del Balių, Koncertų, Ban
ketų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
.tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo-- 
tių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS. .Prasidėjo kalbos, o senelės, pergertos re
liginių npodų, ašarojo ir kalbėjo:

—Mūsų motinėlė, mūsų užtarėja!
—Stebūklingoji ir mielaširdingoji Aksa- 

kijos dievo motinai
Daugelis jų. jau pradėjo melstis ir žeg

notis, žiūrėdamos į tolį. Trys minyškos ir 
minykas pradėjo giedoti. 50 barzdotų ka
zokų ir ingušų, kurie pagal atamano •. pat
varkymą buvo pilnai apsirengę karo mun- 
dierais, kaipo /stebuklingosiom” garbės 
sargyba, jau išsiriktavo. Patsai atamanas, 
kuris pirmiau buvo caro armijoje pulkinin
ku, diktas, dideliais ūsais, nutukęs, po va
liai atsisėdo ant tamsaus arklio, o kunigas 
Palladii jau pradėjo apsimauti religiniais 
drabužiais. t t .

Bet dulkių stulpelis išsisklaidė ir pasiro
dė, kad jie pergreitai laukė atvykstant 
“stebuklingosios.” Minyškos ir minykas su
sigėdo ir pusiau nutraukė savo giesmę. 
Kazokų sargyba nieko nelaukdama išsis
kirstė. Ant kalnelio nutruko malda ir pa
sigirdo jaunesniųjų juokai. Kazokai ne
garsiai savo tarpe jau juokavo iš “stebuk
lingosios:”

—Matomai, vakar “stebuklingoji” pasi
gėrė Tichanovkoje, o šiandien pagiriomis 
serga. ‘

—O kas jai, jos valandos neskaitytoj. O 
jos palydovai laukia, pakol saulė žemiau 
nusileis, bus jiems vėsiau, kam skubintis 
per karštį.

—O pas mus sodžiuje vieną kartą veršį 
už vyskupą palaikė ir pradėjo jam mels
tis. Tas buvo kaip tik pradžioje karo— 
aiškino vienas.

—O kaip tas atsitiko?—kas tai pažingei- 
davo.

—Visai paprastai. Veršis atsiskyrė nuo 
bandos, eina keliu ir kartas nuo karto ra
gais žemę aria. Tai atsistoja, galvą iš
kelia, tai , vėl tartum ant kelių parpuola. 
Vyskupo pagelbininkas, matomai, buvo pa
ėmęs ir pradėjo šaukti, kad tai vyskupas. 
Parpuolė Visi ant kėlių, pradėjo melstis.

—O kaįipi tas baigėsi 
antras. U ■ > > r

Rugpjūčio 21 d. įvyko pik- nio ir ten pliurpia, kaip an 
nikas, kuriame 40 philadel- tys baloj, 
phiečių dalyvavo. Baltimorie 
čiai vis rūgojo, kad philadel- lis nusistačius prieš negrus ir 
phiečiai jų nenorį aplankyti! mūsų judėjimą, labai įpuolę J. 
ir paremti dvasiniai bei me- į desperaciją delėi didėjimo 

krizio, kuris gązdina, kad 
bankuose nežūtų pinigai,. Va
dinasi, jie gina tą sistemą, ku
ri gali bile dieną praryti jų 
pinigus ir sulyginti juos su 
tais, kurie organizuotai ko
voja prieš tą sistemą. Balti
more j e yra gerų draugų ir 
draugių, kurie iš širdies atsi
davę veikia darbininkiškame 
judėjime.

Draugai ant vietos geniau 
mato aplinkybes, kaip sėkmin
giau prieiti prie suklaidintą 
darbininkų. Jie, rengdami pra
kalbas,, turėtų instruktuoti 
kalbėtojus, kuriais klausimais 
reikia daugiau aiškinti daly
kus. Rengiant pramogas, 
turėtų sudaryt geras progra-

KAROLIS POžeLA risis su TON Y LACKY; JONAS BAGOCIŲS įisjs su DANY WINERS 
(i. « ' JACK BROWN kumščiuosis su GEO. JANSON. '

• ' -n------TirtT, -

PRANEŠIMAI B KITUR

i » Bahiniorčs A1DLD. 25 Kp. Mo į
------------------ tojas ir “Laisvės” skaitytojas. 

Jis sako, kąd niekad nebuvę 
tokios bedarbės ir nusiminimo 
Washingtpne. Čia tyra ir lie
tuvių,, kurių dalis turi valdiš
kus darbus, tai toki “stikina 
už governmentą”. “Laisvės” 
skaitytojas yra draugas klasi
niai • sąmoningas ir veikia ant 
vietos darbininkų judėjime, 
jis ir kiti labai smerkia atsira
dusią skloką. Iš Washingto- 
no draugai gatavai pasirengę 
važiuoti į “Laisvės” pikniką 
Philadelphijon sykiu su Bal
timorės draugais.

Keliauninkas.

Tarptautinio Darbininkų Apsi 
gynimo Klausimui

Naugatucke ir Union 
Conn., randasi “Laisvės” 
tytojų. Be abejonės, 
kartų draugai skaitytojai pa- 

mas ir gerai išgarsinti tarpe stebi kalb'aht apie Tarptautini 
gyvenančių lietuvių, bei apie i 
bažnyčiai. Tas veikiausia pa
gelbėtų įtraukti publiką. ( 

Baltimorėj gyvena nemanai 
lietuvių ir nemažai jų kenčia 
nuo bedarbės. Nedarbas ir 
finansinis bankrotas daugeliui 
draugų atima energiją veikti/ 
kaip, ir kitose kolonijose, o 
turėtų būti visai priešingą!*, Į 
šį pikniką atsilankė , šovinistų 
puslaukiniai gaivalai ir pavo
gė keletą moterų- paketbukų 
ir vienam draugui padarė sa
botažą ant mašinos; ' ’

Iš Waabingjtojn, D.. C, 
Ant rytojaus su vienu, drau

gu nuvykom į sostąpilę. Apva? 
žinėjom visą miestą ir pasitei- 
ravom per ♦biznierius, kaip 
biznis eina WasMingtone. Visi 
stena ir bėdavdja, kad • kaip 
tik nukirto valdžios, .darbinip- 

centą, kitą tuojaus perką alkams algas nuo 10 iki 25%, 
stato vasarnamius prie vand'e- 'taį visas miestas pavirto j Te-

mos .magnatai- nukapojo, algas 
jau kelis-kartus 
jau turi’bądaųti 
giasi 
nuoš.

Kiek teko dagirsti ir suži
noti, tai raštinės darbininkai 
pradeda bruzdėti.1 Nepasiten- 
kys šituo kirtimu algų. Tai 
kas gali užtikrinti, kad ir 
daugiąu darbininkų dirbtuvėj 
nepristos prie rąštįipės darbi
ninkų. , Galės put- streikas. 
TDA ir čia bus reikalingas.

N augeittickUtis.
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Ir Sietyno Choras Iš Newarko 
Dainuos laisvės Piknike

Qir Ap'e “Laisvės” Pikniką I 
Philadelphijoje

šiemet į “Laisvės

SSSR Nepripažins Senas 
Caro Skolas

I LIETUVIŲ SAULĖS PAšALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS

LINDEN, N. J. 1
VALDYBA 1932 METAMS 

, Pirm. R. Tratulls, 
| , 201 W.» 16th

' 16th

19 E. I9th 
35 W. 16th

Wood Ave.

AUSKO5 DRAUGIJOS 
ELIZABETH. N. J.

_ ’ ' r

Valdybos Adresai:

MASKVA. --  Sovietų lai- rilrm- rūbininkas G. KarSaus^,’

kraščiai k a m a n t i n ėdami jProt> Ra8t- K- striupRiti8> 
i'Fin. Rašt. M. Andrunaitč, 
I Iždininkas J. Užkurėnas, I 1501

P h i I a d e 1 phiečių atydai! jungįįnįų Valstijų politiką 
Daug svečių rengiasi atvažiuo- linkui SSSR ir prileidimus |

st.. 
st. 
st. 
St.

pikniką ti iš vakaro, kurie jau klausia pripažinimo SSSR valdžios! Kl- 9 
(Philadelphijon) rengiasi at>jar bus galima gauti nakvynių, pgp AVashingtono ponus, sa-i Jr w- BPlutč. 
vykti žmonių visai is svetinių Visi žinokit, kad tani tikslui ii ko kad ūe nepripažino jo- Maršalka k. m 
kolonijų. Apie trys mašinos visam “Laisvės” piknikui yra ų-’ apnpc narn ir kbrnnc Vi8i iS žindei 
atvaduos is Washingtono D. saukiamas paskutinis susirin- kįo gkol Jei Amerika

. s.

E. 19th St.
E. 17th St.

C. Baltimorėj atsibuvusiame 
piknike, kuriame philadelphie- 

t čių programa buvo išpildyta, 
jau rengėsi daug mašinų vyk
ti. Drg. Kučauskas sako, jei 
pritrūks mašinų, tai “tekšė
mis” atvyksime. 
kaipo automobilių mechanU 

^kas, peržiūri mašinas ir užre
gistruoja. < Draugės Kučaus-} 
kaitė ir Pivariunienė 
zuoja jaunimą.

Kaip išrodo, tai iš pietinių j į Jurčiukonis dirba 'prakaj. 11918-1919 metais, 
kraštų bus daug svieto Lais-j 
vės” piknike, 4 dieną rugsėjo, 
Philadelphijoje. Važiuodami I 
per Chesterį, su draugu susto-- 
jom pasiteirauti, kaip ten da-l 
lykai stovi delei “Laisvės” 
pikniko. Draugai sako: nema
žai lietuvių yra, kurie turi ma
šinas ir veik visi rengiasi vyk
ti į “Laisvės” pikniką p'asižiū- 
rėti, kaip drūtuolis Požėla rai
tys Lacky, o Bagočius Winerį.

Iš New Yorko apielinkių 
daug draugų rengiasi atvažiuo 
ti, nes jiems šiemet pikniko 
vieta arčiau 70 mylių, i----- !
kad buvo rengiama kitais me
tais. šiemet Newarko, Eliza- 
betho, Trentono ir kitų mies
tų draugams bus arti atvažiuo 
ti. ’•

Apart minėtos programos, ™aqi *'vvkti į Pikniką dar prisidėjo Philadelphijos giasi vyktl 1 p,kmką’ 
publikos mylimas Sietyno Cho 
ras iš Nąwarkb, . i

kimas ateinantį ketvirtadienį, 
1 d. rugsėjo, 8 vai. vakare, 
995 N. 5th St. • • • • » » •.

Philadelphijos publika dar 
ir p£> šiaįi dienai kalba apie 
garsiausią Brooklyno Aido

Dig. Balsys, Chorą,.kuris jau keletasĮ metų
dainavo “L.” piknike, Laurel 

! Springs, šiemet jie vėla ža- 
.... I vės publiką. Philadelphijos Ly- 

mobili-1 ros choras smarkiai pradėjo

suteiks dei SSSR paskolą, 
tai ji gaus tinkamus nuo
šimčius. Kay del senų sko
lų, tai SSSR tik tada už jas 
atmokėtų; jeigu Amerikos 
valdžia atmokės Sovietų^ ša
liai už tuos nuostolius] -ko
kius amerikiečiai pajd.are 
puldami su kontrrevoliucio
nieriais ir kitais imperialis-

19
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Meškauskas,
1802 S. Wood Ave.

Visi iš Linden. N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir- 

mą seredą mėnesio, 7:30 vai. vakare, no 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin
den, N. J.

Pirm. Poškus, 211 First St. '•
Pirm. pag.

Clark Pl.
Iždininkas

Clark Pl.
1 Nut. Sekr.
Pine St. . >

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls
Ave., Linden,-N. J.< i ,r i

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30
Dayton St.

I Iždo Globėjas P,, KalnietienS, 
144 So. Park St.-, II Iždo Globėjas 
J. Kriikauškas, 300 First St; >

Organo Sekr. V. K. Shėralis, 120 
So. Park St.

1 Maršalka J;. Kičeina, 259 Broadway

S.

B.

Rinkevičius,

Paulauskas,
* 1

Barkauskas,

121

228

255

ANGLŲ KALBOJE KNYGOS
____________________________—--------- i---------------------------------------- - ■ . ■

THE MOLLY MAGUIRES 1
By ANTHONY BIMBA

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

J i i • ■ i : 144 pages—>1.00

i pamokas po vasaros pasilsio., tais . ant Sovietų Sąjungos
i -v v v • i • i • i i • i 1 Q 1 (11 O w>

"|tuodamas, kad neužsileist sve- 
.’ timiems chorams. Atsiminki-

I te visi, kad '‘Laisvės” piknike,
■ Philadelphijoj, 4 d. rugsėjo,

■ dainuos trys chorai; dvi poros 
•ristikų, priešakyje su lietuvių
čampionu Požėla; viena po
ra kumštininkų, ir Philadelphi
jos publikai geriausiai patin
kantis kalbėtojas drg. A. Bim
ba sakys prakalbą. Ant ryto
jaus bus Labor Day, todėl pik
nikas tęsis iki 12 vai. nakties, 
po elektros šviesa. Draugai 
iš Riversides, Burlingtono ir 
visos New Jersey valstijos, bū
kite ant kojų/ šiemet būtiriai 
Philadelphija ir apielinkės su 
svetimomis kolonijomis įtrauks 
tūkstančius publikos, 
bažnytiniai parapijonai

Sovietai Pirks Mažiau 
Iš Anglijos

kon

Net 
ren-

turiPhiladfelphijos draugai 
anksčiau atvykti į ; pįkniką- ir 

Vytauto 1 Parlce platforma * turi padėtid dirbti, nes 'mes ti- 
jau gatava, nuo kurios galės1 kimės daug publikos šiame 
matyti visą programą, kaip te- j piknike, 
atre. Kom.

Trumpa Jono Griciaus Biografija
I Taigų J. Gricius , nėra bu- 
• vęs revoliucinis darbuotojas, 
į nors kai kam galėjo ir nuduo- 

del tam tikrų išrokavimų.
Seeger.

“Laisvės” num. 202, krisluo-| 
se, apkalbama renegato J. j 
Griciaus iš Montreal© gyrimą-1 ti 
ąis, kad jis pirkęs “Laisvės”’ 
bei “Vilnies” Š5rų.

Aš nuo savęs turiu pasakyti, 
kad gerai pažinau J. G. nuo 
1912 iki 1919 m. Visi priklau
sėme prie L.S.S. 84 kp., kur (ja 
jo brolis Petras buvo pirminin-' ninku dienraštį “Vilnį” Chica- 
ku (iki gavo išvyti už nu-* goję. Sau į talką pasikvietė 
skriaudimą kuopos bei pašali-' valdžią. “Vilniai” daroma du 
nių darbininkų), o J. G., tai! primetimai: 1, būk ji leidžia- 

W buvo visokiam smarkesniam < ma Sovietų Sąjungos pinigais 
veikimui priešingas; jis vis! (tai Pruseikos išperėta provo- 

; 2, kad “Vilnis”
bankų bankrutavimo 

šiais paikais me- 
fašistai už- 

i” valdžios 
raidus, už

grobė archyvus ir suareštavo' 
redaktorius V. Andriulį^ P. j 

ĮKrakaitį ir administratorių J. Į 
j P. Miller, 
^padėti po

Gelbėkime “Vilni”
Fašistinė lietuvių buržuai- 
užsimojo sunaikinti darbi-

VviiYlllllU j/I lUul uu V lo j \ 1 1 Ui

• bandydavo įtikinti, kad pra-; kaeija.);
šymu, rankų bučiavimu darbi- Į esanti 
ninkai gali viską gauti iš kapi- priežastis.
talistų valdžios. Ir kur jis lais remdamiesi
taip nesakys, pats būdamas į siundė ant “Vilnies 
bosu Sherwin Wm. Paint' Co., • agentus, padarė r 
Limited of Canada.

%

Montreale ypatingai jis pa
sirodė gana ardantis vienybę 
84 kuopoj. Kaip draugas Kap- 

. sukas paėmė redaguoti “Ko

rie tik pritarė Kapsuko 
jom.
mas” f
išgirsti.

Motery
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Bėąiulienė,. 16 Bunker Ave., 
Vice-pirm. O. Turskiene, 79 Vine St. 
Prot. rašt. ,T„ Zląen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. ČereSkienė, 87 Battle St. 
Ižd. ' M. KlinoavičienS, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos: 
-V. Baronienė, 0 • Broad St. 
M. Duobienė. 221 Ames St. 
V. Bartkienėj 29 Intervale St. 
Ligoniu Ra8t. M. Potsus, 184 Ames St. 
M ar Saikai J. Slmanakienė, 88 Vine St.

Viso« gyvena Montello, Masi.

| Aušros Draugijos susirinkimai 
1 įvyksta antrą ketvirtadieni' kiękvię- 
np mėn., L. L. svetainėj^ ' 269*-73 
Second St., -Elizabeth, N. J; Pra
džia Š-ta Vai. vakare.

I GARDNER, MASS ‘ I . ' '

A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba
Organir.fttorius, M. Šleiva, j

80 Lennan St.
Iždininkas <B. Bartulis, 

. ' ‘6Crawford St.
Finansd raštininkas, A. Šiokiu. > j .• i .

P. O. Bo!x 4,
Protokolu raštininkas. S. Rasimavičius, ,!

140 Mechanic St.

THĘ SOVIET WORKER
, By JOSEPH FREEMANI . i i I I •

An account of the economic, social and cultural status of Labor 
fn the1 U. S. S. R. 408 pagea—$1.50

■■ ___ ______ i_______________ _ ___ __ ___ ‘___________J__ I__ _ __

' TOWARD SOVIET AMERICA
;Z. FOSTER J . ; i •; . .

Presents in this , book the program and policies of the Conųnunįsjt 
Pal-ty in the'United States. ‘ He discusses unemployment, hijd war 

j and describes the’revolutionary way out of thė icrisfcj 1 j ; H '.
... , , . . 350 pages—$1.25

THE RED CORNER BOOK j j
FOR CHILDREN

Short stories and poems valuable to workers’ children.
i < >110 pages—$1.25
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MASKVA.—Anglija 
ferencijoje su savo paverg
tų kolonijų atstovais, kuri 
įvyko Kanadoje, nutarė, 
kad į Kanadą mažiau būtų 
įleista ■. Sovietų SąjungosĮ 
prekių. SSSR industrinis 
organas “Ekonomičeskaja 
Žizn” sako: “Tas reiškia, 
kad tokis apribavimas mūsų 
prekių, taip pat privers 
prie to, kad Sovietų Respub-1 
lika mažiau pirks ir iš Ang- | 
lijos.’’ Anglijos imperialis
tai negali tuom pabaidyti, 
ant kiek jie mažiau įleis iš 
SSSR prekių, ant tiek pas 
juos ir jų kolonijose mažiau 
pirk jų prekes SSSR. O tas 
bus tik dar didesnis smūgis 
Anglijos kapitalistams.

? . f ' :

Nuversta Ecuador Valdžia
GUAYAQUIL, Ecuador. 

Valdžia Dr. A. Baquerizo 
Moreno tapo nuversta.Prieš 
jį sukilo kareiviai ir civiliai 
ir nuvertė, todėl, kad jo val
džia buvo šalininkė Peru 
respublikos. Kaip žinoma, 
jau nuo senai Pietų Ameri
koje eina kova tarpe Jung
tinių Valstijų imperialistų ir 
iš kitos puses Anglijos plėši
kų. Visos too revoliucijos, 
vertimai buržuazinių klikų 
per tokias *pat buržuazines 
grupes yra tai Anglijos, tai 
Amerikos padaras.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUnvsiTfiS NAUJOS VALDY

BOS. ’
Valdyba 1932 Metams

I LOWELL MASS.Kiekvienas IS JU Pirmininkas A. Palubinskas, 
$3,000 kaucijos, j Belle Grove, Box 108, 

Dracut, Mass.> paėmė redaguoti \ ,, * .* •. ' / < Dracut,
tai G. niekino VISUS, .Ru- d3 ‘ Pinninin.. pag^b. J.' Daugirda,k pritarė Kapsuko' ide- areštuoti ■ visūs>“Vifmes .-rd- ■ . 29 Wh.ppie St
“Kapsukiniai, kapsukiz- faktorius ir bendroves direk- ;rinansų raštininkas, A. Rutkai

Lowell, Mass

ir t.t., iš jo tik ir galėjai t®rius- ' * J
. Jokiame aktyviam' Ginkime savo dienraštį nuo 

veikime J. G. nedalyvavo nie- reakcijos! Gelbėkime ąreštuo- 
kados. Bažnyčią lankė, nors tus draugus? . ’ ‘ ■
ne reguliariškai.

^Finansų raštininkas, A. Rutkauskas, 
’•j 1 ’ . 1 Vine St., Lowell, Mass.
Protok. Paštininkas V. Mikalopas,

Connecticut valstijoje įvyks 
Iš ožio rago pieno būt gali-' masiniai protesto mitingai

ma daugiau gauti, negu iš J. ■ šiuose miestuose: 
G. aukų darbininkiškiems rei
kalams. O jeigu kada nume
tė centą kitą, tai ne del parė
mimo revoliucinio judėjimo, 
bet del savo ypatos išgarsini-

^fcio—“kas aš.’’
J. G., kaip ir Pruseika, bu-> 

vo buožės sūnus. Girdavosi,! 
kad 7 klases baigę^ir “unde-* 
rokąV su rankšluoščiu ant kak 
lo nešiojęs. Su biednais dar
bininkais vengdavo sueiti ir t.t.

Rusijoj ir Kanadoj yra turė
jęs “trobelio” del savo bandy- 

greit pralobti.

Bridgeport 30 dieną rugpjū
čio, Lietuvių Jaunų Vyru sve
tainėje, 407 Lafayette St.

New Havene, 31 dieną rug
pjūčio, Lietuv 

’ 243 Front St.
Hartforde, 2 

Laisvės Choro 
Park St. %

Kalbės drg.
Brooklyno,

Darbininkai!
lyvaukime šiose prakalbose ir 
išgirskime, kas tokie yra mū^ų 
klasės’ neprieteliai.

973 Central St., Lowell, Mass. 
Iždininkas S. Paulenka,

5p0 Uawrence St., Lowell, Mass. 
Ka'sos globėjai: J. M. Karsonhs,

. ; » 42 Tyler St., Lowell, Mass,
ir A.x Raudeliunas,

75 Union St., Lowell, Mass. 
Maršalka M. Uždavinis, [ ,

4 Corbet Place, Lowell, Mass.
Draugystės mėnesiniai susirinki

mai atsįbūna kas antras nedėldienis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St,, Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.

svetainėje,

d. rugsėjo, 
svetainėje, 59

P. Buknys, iš

Skaitlingai da-

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J., VALDYBA 

1931 METAMS:
Pirm. A. Bočis, 68 W. 10ęh 
Pirm, pagelb. M. Panelis, 

24th St;
Prot RaSt. P. Janiūnas, 

49th St.
Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591 «vc. 
Ėasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C 
MokesČr globėjai: J, Laurinaitis, 348 
Avė., M- Višniauskiene, 9 W. 15th 
St, ,I^o glob.: F. Milvidas, 944 
Boulevard; J.’ Valeckas, 24 Ei 21st 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
St.

St.
175 W.

128 W.

Ave. A

SUBSCRIBE TO THE

NEW MASSES
(Central Revolutionary, Cultural Organ in English)

ANTI-WAR ISSUE (August) : An Eye-Witness Ac
count of the BEF, 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.
WORKER’S STRUGGLES. MARXIST LITĖRARY

THEORY AND ANALYSIS
THE INTELLECTUALS COMING OVER TO US

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

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

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

LABOR AND COAL
By ANNA ROCHESTER

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

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

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

Regular $2.00; Popular $1.00
< * • ‘ ’

LABOR AND LUMBER
(j By CHARLOTTE TODES

, . This book exposes timber speculations, .railroad steals, thej waste 
‘ of resources and labor conditions in the luipber camps. ;

1 Regular $2.00; Popular $1.00
______.______ ,______ , • '_____ - i I

LAĘOfe AND SILK
By GRACE ilUtCHINS

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

Regular $2.00; Popular $1.00
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JUOZAS KAVALIAUSKAS

f i LABOR AND AUTOMOBILES
Bv ROBERT W. DUNN

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

Regular $2.00; Popular $1.00

Laisniuotas - Grab orius
Pennsylvania ir New J er-

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

2439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: BeBr-Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

SKAITYKITE KNYGA RELIGIJA
Tiktai išėjo iš spaudos Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugijos 34-tas leidinys “Religija ir Jos Socialč. Reikšme”, 
Knyga Turi. 250 puslapių, dajig paveikslų, ir braižinių, atspausdin-
ta ant geros popieros ir gražiai apdaryta audęklo viršeliais. Joje;

sekami dalykai išaiškinti!: , • , ! <yra

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

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

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

Kiekvienas darbininkas privalo perskaityti šią knygą. Jos kai
na $1.00, atsižvelgiant j bėdarbę—parduodame tiktai po 75 cen
tus už knygą. 
50 
'g4

ALDLD. kuopoms ir nariams platinimui tik po 
centų. O kas stos šiemet j ALDLD., tas gaus šią puikią kny- 
VELTUI. Visus užsakymus siųskite šiuom antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS . r <|> 

. i r <■ ; ; » r I,
46 Ten Eyck St. / I i Brooklyn, N. Y;L £

LABOR AND LEATHER
By RICHARD B. WINTER

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

Regular $2.00; Popular $1.00

FORCED LABOR IN THE U. S.
By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1.00

WOMEN IN INDUSTRY
By GRACE HUTCHINS

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

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

Regular $2.00; Popular $1.00

THE AMERICANIŽAT. OF LABOR
, ' By ROBERT W. bUNN

‘.‘Open shop”, drive,, company unions, blacklists, spy systeihš, 
Strike-Breaking mėthbas, employers’t Anti-union welfare schemes, 

: personal activities and ! employee stock ownership.
. , , , | Regular $1.90; Papular $1.00

LABOR FACT BOOK
■ r PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.
Conveniently arranged facts, figures and analytical material on 

speed-up, wagesj hours, the organization of industry, the Soviet 
Uniop, imperialism, government, war, social insurance, Negro 
Workers, working women, young workers, etc., etc. An indispens
able handbook on labor. Regular $2.00; Popular $0.85

USE THIS ORDER BLANK

“LAISVE”
427 Lorimer Street, ' Brooklyn, N. Y.

I enclose $— 
to:

Name

Address—.

-for which please send the checked



Puslapis šeštas LAISVI
—i................. .

t

VIETINES ŽINIOS
| Eiliniai Legionieriai Nu
vijo Karo Minsterį nuo

Platformos

sėjų (džiurimehų) nesutinka 
išteisint tris policmanus, kalti
namus,
kankino

Nepaprasta Rinkiminė Federacinis Lyderis 
Programa D.U.V. Lygos Kursto Žydus Prieš
Išvažiavime Rūgs. 5 d Kitus Maliavotojus

NEWJohn ! , i . . .rugsėjo 5 d., i savaitė tęsiasi
Dvylika artistų iš 

Reed Kliubo, 
Labor Day, pieš ant milžiniš
kų popierų paveikslus, visiems moj kontroliuojami Amerikos 
bežiūrint, Pleasant Bay Par
ke, laike išvažiavimo Darbo 
Unijų Vienybės Lygos. Tuo-! 
se paveiksluose bus parodytai 
kvailybės ir niekšystės demo
kratų, republikonų ir socialis-! 

vtų politikierių,—ką jie darbi
ninkams žada šioj rinkimų 
kampanijoj ir ką ištikrųjų jie 
davė, duoda ir duos. ; ,

Tame pat išvažiavime įvai
rių unijų sporto tymai lenkty- 
niuos vieni su kitais visokiuo
se atletiškuose žaidimuose. 
Darbininkų Laboratorijos Te
atras duos porą vaizdelių taip
gi paliečiant rinkimus. Naujų 
Šokikų Grupė patieks visą ei
lę liaudies šokių iš įvairių tau- _________ ______ _ ____
tų. Bus ir masiniai sutartini i ]auja, kad eitų kova už $11.20 
šokiai. Pavakarėj gi įvyks j į dieną maliavotojams, kuo- 
paroda su švyturiais, kur busimet unijos viršininkai slapta 
išreikšta Komunistų Partijos j kuždasi su bosais apie uždar- 
rinkimų obalsiai.

Prakalbėles pasakys Kom.
Partijos Centro Komiteto na-|$u.2O į dieną perdaug; bet 
rys drg. Earl Browder ir Par
tijos kandidatas į valstijos yi- 
ce-gubernatorius, Henry She
pard ; taipgi kovingas ex-ka- 
reivis John Pace ir Įlen Gold, 
siūvėjų kairiosios unijos va- 
das. 1 f ’ ■’ ’ ’ ■

Vienu žodžiu, šis išvažiavi
mas bus revoliucinių unijistųi 
k šiaip stisipratusių darbinin
kų demonstracija už Kom. 
Partijos kandidatus ir jos 
platformą šiuose rinkimuose, 

> —nekalbant jau apie aųgštos 
fdšies pasilinksminimą. 
• ' Pasirūpinkite tikietais išl
anksto. ‘ 
Darbo Unijų Vienyb. Taryba.

streikas.

YORK.—Jau septinta 
maliavotojų 

Streikieriai yra dau-

Darbo Federacijos. Eiliniai 
nariai pradeda suprasti, kad 

jfederacinės Maliavotojų Broli
jos vice-prezidentas E. Acker
ly stengiasi juos bosams par-į 
duoti.; 
unijos 
kė nei 
tingo.

BROOKLYN.—Elks Kliubo 
svetainėje, valstijiniame suva
žiavime Amerikonų Legiono, 
eiliniai tos organizacijos na
riai nubaubė nuo pagrindų 
Jungt. Valstijų karo ministerį- 
padėjėją Davisoną,: republiko- 
nų kandidatą į gubernatorius, 
kada jis savo prakalboje iš
stojo prieš ūmų išmokėjimą 
ex-kareiviams bonų.

• Eiliniai ex-kareiviai stambia 
balsų didžiuma priėmė rezo
liuciją, reikalaujančią, kad 
tuojaus būtų išmokėta bonai

Jis išleido, jau $25,000 visiems pasaulinio karo buvū- 
pinigų, o dar nesušau- 
vieno masinio narių mi-
Tas ponas kiršina žy-

siems kareiviams. Legiono 
kbrriaridięriai Hubbard ir kiti 
tam; stipriai ‘ priešinosi, bet ei-

V • A VllCVkJ žili t i j ~ .

dus darbininkus prieš kitatau- hniai legionieriai nebepaisė 
Sukursčius vienus prieš savo ponų.čius.

kitus, mat, lengviau būtų su
laužyt streikas.

Eilinių narių
smerkia tokią politiką ir ruo-|vlus» sak°>
šiasi šauti masinius mitingus 
paprastų maliavotojų. Jie 
priešingi, kad Ackerly vienas 
kontroliuotų streiką. Jie reika-

bių nukirtimą.
Gal kai kam atrodyt, kad

Darbininkų Ex-Kareivių Ly- 
'ga išleido atsišaukimą į Legio- 

komitetas^nu* priklausančius ex-karei- 
, pati rezoliucija 

dar nesuteiks jums bonų; jūs 
turite kovoti, eidami per savo 
viršininkų galvas, jeigu norite 
laimėt savo reikalavimą.

Iš visko matyt, kad 'ir fašis
tų kontroliuojamame Ameri
kos Legione skleidžiasi sukili
mo dvasia prieš Hooverio ba
davimo politikos tarnus oficie- 
rius.

reikia minėt, kad maliavotojų 
darbas tęsiasi tik kelis mėne
sius per metus; ir todėl dar
bų sezone turi būt jiems tokia 
alga, kad ir paskui galėtų iš
simaitinti.

Nužudė Moteriškę ir 
Sukapojo Jos Kūną

Starką.

kąd / jie mirtinai nu- 
jaunuolį Hymaną 

šiuos žodžius bėra-
virš 20 valandų gin

čijasi tie trys džiurmenai prieš 
devynis, reikalaujančius ištei-

šant, jau

Telefonas: Btagg

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo * vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir iventadienialF 

tik susitarus.

Liet Darb. Susivienijimo 
t-mos Kp. Susirinkimas

LDS pirma kuopa turės 
sirinkimą rugsėjo

Protestuokime Prieš Kubos 
Darbininkų Kraugerį

NEW ' ' YibRK;—Pdlicija iš 
pradžių buvo davus leidimą 
demonstracijai 1 prieš Kubos 
darbininkų ‘būČerį Machado; 
bet pačioj demonstracijos die
noj, pereitą Šeštadienį, atėjo 
policijos oficierius ir atšaukė 
leidimą. Bet 1,000 darbinin
kų vis tiek demonstravo gat
vėmis, pradedant nuo 124 St. 
ir 5th Avė. Ypač reikalavo 

1 

ituojaus paliuosuot revoliucinį 
su-1 darbininkų vadą Marmando

(Septęm-, Grau, kuriam gręsia mirties 
ber) 1 d., ketvirtadienį, “Lais- bausmė, 
vės” svetainėje, kampas Ten
Eyck ir Lorimer St., Brookly- kreipiasi į visų tautų darbinin- 
ne. Pradžia 8 vai. vakare.

YONKERS, N. Y.—Sekma
dienį keturi vaikai rado lie
menį jaunos nužudytos mote-j 
ries ar merginos krūmuose I 
tarp Chester Drive ir Webb' 
Place, ties Central Ave. Pas
kui policija- surado jos kojas, 
kiek tolinus numestas. , Nėra 
dar jokios, žinios, kas tai buvo 
per moteriškė ir kas ją nuga
labijo ir sukapojo kūną.

“Kempė” New Yorke

sinimo - budeliams. Išviso bu
vo teisiami penki policmanai 
už tą žmogžudystę; du jau 
paliuosuoti.

PARDAVIMAI
BIZNIAMS IR ŠEIMYNOMS

Galime pristatyti jums į biznio vie
tas: grosemes, restauracijas, vaisių 
krautuves arba šeimynoms tiesiai į 
namus puikiausių iš savo sodno nu
skintų visokios rūšies obuolių, už la
bai žemą kainą. Taip pat ir vyn
uogių turime pakankamai. Obuoliai! 
tinkamai sutaiti ir pristatomi višiš- i 
kai sveiki ,be jokio sugadinimo. Šei-; 
mynoms tinkami laikyti kad ir per' 
visą žiemą. Obuolių vardai: Ma- 
kintash, Cortland, Red Dilisz, Fall 
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.

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

* Nuo 4 iki 8
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas ičirškinimais

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

(203-209)

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
čia galite persirengti, eidami j 

maudynes, skaniai užsikąsti ir pa- 
sirandavoti kambarį. Patarnavi
mas geriausias ir teisingiausias.

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

» □IIIQIIl

YORK.—šimtas ,e.x- 
sugrįžusių iš Wash- 
“apsigyveno” apleis-

Priešimperialist’nė

NEW < 
kareivių, 

ingtono, f ...r_.CPV___
|tame angliipkieme prie Hud- 

Lyga son Upgs, tarp 73 jr 75-tos 
gatvių. Daugelis dar gydosi

... ! kų organizacijas išnešt protes- žaizdas, kurias jiems padarė
_V)si nariai ir nares, daly- to rezoliucijas prieš kruviną- Hooverio gaujos Washingto- 

---........—/--jJi i? ne< Naujai savo buveinei jie
F.a"a:2V.arb_'L.^ ų’ kur,u081 vieną rezoliucijos kopiją pa-i pasistat6 30 būdų. Turi išsi- 

siųst pačiam Machado, o kitą rjnkę komandierius. Valdžios 
valstybės agentai dieną ir naktį sergsti, 

I komunistai neužkrėstų 
_____ i “raudonu- 
Jie gyvena iš įvai- 

jrių žmonių aukų ir pardavįnė- 
i darni laikraščius bei naujau
sias dainas gatvėse. j

vaukite susirinkime, nes yra jj Machado viešpatavimą, ir

turėsime spręsti. Į
Baigias vasaros laikas; ar

tinasi šaltesni orai; turėsime 
pasmarkinti organizacin įveiki
mą. Todėl visi privalome da
lyvauti šiame susirinkime ir 
prisirengti prie veikimo delei 
organizacijos gerovės.

Taipgi yra įvairių klausimų, 
kuriais turėsime šiame susirin
kime tarti savo žodį; o nariai, 
kurių .narinės mokestys už
vilktos, pasisjtengkite užsimo
kėti, .kad neliktumėte .suspep- 
duoti atsitikime nelaimės.

Eidami į susirinkimą, atsi
veskite ir naujų narių prira
šyti prie pirmos kuopos Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo. n > p j

J. Kairys, Sek r.
62-74 Fresh Pond Road, 

Brooklyn, N. Y.

Jungtinių Valstijų 
sekretoriui Stimsonui. > Mat, t 
už Machado pečių stovi Ame-!gjuos ex-kareivius 
rikos Wall Streeto kapitalis-1 mo>> Hg-a. 
tai, kurių valią jis ir pildo.

Nuoširdūs Svečiai .
raš. Džiūrė Nesusitaiko Delei

Prakalbos Atvirame Ore
Rytoj vakare bus sekamos 

komunistų rinkimų vajaus 
prakalbos atvirame ore Broo- 
klyno srityje: •' J| j \ , i

1373 Forty-third St., South 
Brooklyn. Kalbės L. De San
tos, kandidatas į kongresą.

Churdh ir 49th jSt.,$Browps-

Pirmadienį į “Laisvės
tinę atsilankė drg. a. Zeien- Išteisinimo 3 Policmanų 
ka su sūnumi iš , Frackville, s 
Pa. Drg. Zelenka yra ir 
ALDLD 1198 kuopos sekreto
rius ir nuoširdus darbininkų 
judėjimo rėmėjas.
damas į;dabartinį komunistinį 
judėjimą, jis atsinaujino “Lai
svę” ant metų laiko, paauka- 

ivo “Laisvei” $2,00, Tarptau- 
J tiniam Darbininų Apsigyni
mui $1.00 ir užsiprenumeravo 
“Daily Wprkerį”. • O draugas 
sakė, kad šį mėnesį išdirbo 
dar tik 6 dienas, nor^s njėnuo 
jau baigiasi.’ Nuoširdus rėmė
jas suranda galimybę paremti 
komunistinį judėjimą; ‘ *

ir žmogžudžių
MINEOLA,*> JL A A A A A A A | Z *

Atsižvelg- dvylikos prisaikinlųjų

Karpenterių Streikas
, » j ' VC” — v- t «

NEW YORK.—-Prieš algų
ville, kalbės Abramą ir Va- kirtimą suątr^ikaYo karpente- 
t’s. riai Tauber dirbtuvės, 104 St.

Atlantic Avė. ir Rockaway ir 2nd Avė. Streikui vadovaū- 
kampas; kalbės Cooper ir,ja Darbo Unijų Vienybės Ly- 
Weinstein. | ga.

lis.

-Trys iš 
tei-

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednūomenės Dvisavaitinis Laik 
: : : raštis (su paveikslais)

“BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistu .valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
dąrbų. Kiekvienas Amerikos, 
darbininkas ir datbininkg pri-'

. : valo užsisakyt “Balsą.” :

“bAso” kaina Amerikoje*
Metams . . . ... $1.50 
šešiems mėnesiams ; . .80
Pavienio num. kaina . . .05

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 plieistdriuoti ir 

maliavoti, matykite:

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

ofise

Stato Naujus Mūrinius ir Medi
nius Namus, Puikiausios 

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

________________________l-r,- ----------
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Sovietų Kaukazo Šaltinių
„ ■ 7 ■ ' . * i ! I I •

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa

garsėjusių mineralinių vandepu, iš Kaukazo 
šaltinių . )

s >’• ' '■
BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu

riam naudingas ir gero skonio mineralinis 
vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 

tinę bonką

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

j ego j. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brcoklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

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

P. MARčIUKAS, RESTAURACIJA !
417 Lorimer Street, kampas Ten Eyck St.

GINKUS PALACE CONFECTIONERY STORE
495 Grand Street, . kampas Union Avė.

“LAISVE”
427 Lorimer St., Brooklyn, Sj. Y.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mešlažamės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 

i ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 

M \ I mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
j naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai 
/ Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

ir

DR. Z I NS 110EAST16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P. M. įsikūręs 25 Metai

--- ------------------------ ......................................................—.......................- ■ 1 .......................-

Kalba Lietuviškai

IKJOOOOnOt KM MM km V Ipt KM V KM MM JOT X*

INC

AntraA, Rugpj. ■ 30j ‘1932 f

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

Tel. Evergreen 6-4614
* t 'aA/* r V* * ' • L I 4 A

Geriausia Studija Brooklyne.
C Ateikit Persitikrink . < f , j

X/KXKXW V V V V WV’

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

MATHEW P. BALLAS 
( B I EL A U S K A S ) 
G R A BŪRIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
f 660 GRAND ST. BROOKLYN* N.Y. 
r 1 V]

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKAN&US - DARBUS: ’ 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TŪRIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 

) KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR $
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS \ 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' > ’

VISAIS TAIS REIKALAIS KftEIPKITČS L MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUS1M. • < . z

1 MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NĄKTI. MŪSU :
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaa ir ehroniikaa vyrą 1r 

moterų Bgae kraujo ir odes. 
Padarau {Styrimų kraujo -ir ilapuaio.

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

• . ' ri) Ne* York,' N. Y. . > ' V 
Valanda* Priėmimo >

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

Sekmadieniai* nuo II ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Kojy Nesveikumai 
Vokietys Specialistas F M. 
Garankščiuotos krau- 

jagysles, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai Vnb
ir skausmingi kojų su- /
tinimai, paeinanti nuo ¥» /
gyslų įdegimo, yra gy- YjU

domi be operacijų J Į j]
DR. O. MEYER edŽCJ 

208 West 54th St.
New York City 

Valandos: 2 iki 6, Seredomis ir 
Snbatomis 11 iki 1, 2 iki 8, 
Apart Nedėldienių

.IONAS ŠtOKES 

Fotografas
Aiuomi pranešu savo kostume- 

riams, kad perkaliau savą studiją{ 
naujon vieton, į 
po numeriu; 
H 2 Marion StįJ 
kamp. Bread*’ 
way, Chauncėy, 
Street stotif 
Brooklyn, N. f. , 

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

JONAS STOKES ;
512 Marion St., kampas ,Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokiu kapinių; pargamdo au-? 
tomęMJiug ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjiipain^.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

f ' I i i j I . t > * r

BROOKLYN, N. Y. i l * l < i * I T t t i Ji t■p,,,.»■■,*■» ........į!
------------------------ -----------------------
SKAITYKIT, PLATINKI!

“LAISVĘ.” ;
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

Dl? H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE > BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas, Midwood 8-6261




