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KRISLAI
Parapijonų Doleriai.
Sovietų Pramonė
Liaudies Priešų Kerštas 
Kelias Prie Laimėjimo

Rašo Komunistas

Bostono špitolninkų “Darbi
ninkas” praneša:

“Prie to Federacija karštai 
pasveikino Lietuvių Katalikij 
Universiteto įsikūrimą. Ir tas 
reikalas mums nesvetimas. 
Amerikos Katalikai, Federaci
jai kviečiant, jau suaukojo Ka
talikų Universitetui per 40,- 
OOO dolerių. Aukos ir dau
giau, kai tik darbo

kiek pagerės.”
O tas universitetas bus perė- 

tuvė naujų parazitų ir ubagų 
dvasioje. Amerikos lietuviai 
darbininkai parapijonai 
kojo 40,000 dolerių savo 
nio priešo sustiprinimui.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Fašistams Mirties Bausmė I 
Pakeista Amžinu Kalėjimu VALDŽIOS GINKLUOTI RAZBĄ1NINKAI 

IŠARDĖ KOMUNISTU SUSIRINKIMĄ IR 
IŠ MIESTO IŠGRŪDO DRG. FOSTERĮ

I {

Paraguayans Darbininkai 
Pasisakė Prieš Karą

■ ■ ■

LA PAZ, Boliviją. — Čia 
pranešama, kad Paragua- 
jaus darbininkai išleido ma
nifestą prieš karą su Bolivi
ja. Darbininkai sako, kad 
reikia vartoti ginklus ne 
prieš Boliviją, bet prieš už
sienio kapitalistus, kurie 
kursto karą tarpe Paragua- 
jaus ir Bolivijos. Valdžia 
kaltina komunistus, kad jie 
sukurstę ir suorganizavę 
darbininkų n u s i s t a tymą 
prieš karą.

BEDARBIS TĖVAS BADU MIRUSIĄ VIE 
NO MENESIO AMŽIAUS MERGAITE AT 
NEŠĖ IR ATIDAVĖ VALDININKAMSsąlygos

Sovietų Sąjunga savo pramo
nės ir žemės ūkio stovį skelbia 
spaudoje sistemačiai. Tie davi
niai be galo įdomūs. Kai ku
riose pramonės šakose per vie
ną savaitę esti didelis pakili- 
■mas, o per kitą savaitę keliais 
nuošimčiais eina žemiau nusta
tytos programos. Gi Sovietų 
priešai gaudo tas žinias ir į pa
danges išpučia kiekvieną paste
bėtą atsilikimą. Ta liga tan
kiai suserga ir ponas Duranty, 
New York “Times” korespon
dentas. Jau kelis kartus jis 
prisipažino klydęs, vienok nesi
liaują kartojęs tas pačias klai
das.

BERLYN. — Prezidentas 
Hindenburgas penkiems nu
teistiems mirtin fašistams 
teroristams mirties bausmę 
pakeitė amžinu kalėjimu,

suau- j Vėliau, žinoma, juos visai 
klasi- paliuosuos. Iš pat karto 

I matėsi, kad tas nuteisimas 
fašistų mirtin buvo tik val
džios skymas, idant paskui 
turėti pasiteisinimą teisti 
mirtin ir žudyti revoliuci
nius darbininkus.

Kodėl, pavyzdžiui, laikas nuo 
laiko mašinii gaminimas sušlu
buoja, atlieka nuo plano? Ar 
pasidaro viršperdirbis? Ar 
darbininkų tūkstančiai išmeta
ma iš darbo? Ne, to nėra. 
Daugumoje atsitikimų nepasise
kimas pareina nuo stokos žalios 
medžiagos bei mašinoms reika
lingų dalių. Bet tie trukumai 
nuolatos lengviau nugalimi. Jie 
bus visai prašalinti, kuomet pa
baigoje Penkių Metų Plano 
šimtai naujų fabrikų bus pa
leista darban. Vėl buržuazinės 
spaudos džiaugsmas nueis 
jais.

ve-

tai 
že-

ĮVAIRIOS ZINUTĖS
Guayaquil, Ecuador. — 

Sukilimas tapo numalšintas, 
užmušta 1,000 žmonių. Ecu
ador senato prezidentas 
Martinez paskirtas laikinu 
krašto prezidentu.

Shanghai. — Mandžurijos 
valdžia grūmoja Chinijai 
paskelbimu karo. Tai 
grūmojimas Japonijos 
perialistų, kurie dabar 
ko užgrobę Mandžuriją.

yra 
im- 
lai-

Maskva. — Sovietų spau-| 
da pradėjo energingą vajų 
už sėkmingą nuėmimą javų 
nuo laukų ir aprūpinimą 
miestų gyventojų duona. 
Drąsiai keliami aikštėn visi 
trūkumai ir reikalaujama 
nuo partijos organizacijų 
juos prašalinti.

Manchester, Anglija. — 
Audėjų generalis streikas 
tebeina visu smarkumu. 
Trys Lancashire distrikto 
parlamento nariai siūlė dar
bininkams ir darbdaviams
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Kitas svarbus klausimas, 

santikiai tarpe pramonės ir 
mės ūkio. Didelė stoka produk
tų, kurie reikalingi valstie
čiams. Negaudami jiems reika
lingų daiktų, valstiečiai nenori 
parduoti grūdus bei daržoves. 
Ne visi, bet dalis valstiečių to
kiais yra.

Kodėl stoka pramonės pro
duktų? Atsakymo nereikia toŲ 
jieškoti. Paskutiniais keliais 
metais visa energija buvo įkin
kyta į statymą naujų fabrikų. 
Naudojamų daiktų gaminimas, 
taip vadinama lengvoji pramo-i 
nė, turėjo nukentėti. Bet ir ši
tas klausimas bus išrištas, kuo
met nauji fabrikai pradės nau
dojamus produktus gaminti.

Vadinasi, Sovietų ūkyje ran
dasi faktoriai nugalėjimui visų 
sunkumų. Dabartiniai sunku
mai pareina ne nuo puolimo 
žemyn, ne nuo smukimo ir pu
vimo, bet nuo augimo.

Socializmas Sovietų Sąjungoj 
aūga,’ stiprėja. To negali pa
slėpti joks buržuazijos alasas. 
Tą jaučia Sovietų Sąjungos 
vidujiniai priešai, būtent buo
žės. Jie pradėjo desperatišką 
kampaniją prieš kolektyvus. 
Dirba dieną ir naktį. Jie at
kalbinėja valstiečius nuo kolek
tyvų. Per savo agentus vidu
je kolektyvų kursto valstiečius 

/>ėgti, grįžti atgal į senas vietas. 
Kitur jie vagia kolektyvų nuo
savybę. Dar kitur padeginėja 
kolektyvų trobesius ir javus, 
žudo gyvulius ir t.t. Tai kru
vinas liaudies priešų kerštas. 
Tiems liaudies priešams Sovie
tų valdžia paskelbė karą.

Laimės Sovietai! Laimės so
cializmas V

ZEIGLER, Ill. — Rugsė- jau buvo pervelu. Spauda 
jo 1 d. čionai turėjo kalbėti rašo, kad policija sušilus 
d. Fosteris; Komunistų Par- • jieško d. Fosterio visam 
tijos kandidatas į Jungt.! Franklin paviete.
Valstijų prezidentus. Net ; Draugas Fostjjris buvo pa- 
gi buvo gautas leidimas su- siren gęs kalbėti apie mainie- 
sirinkimui. Bet kuomet su- rių padėtį ir šaukti juos į 
sirinko daug mainierių ir [kovą prieš algų kapojimą, 
buvo bandoma atidaryti Li- j Tą puikiai žinojo valdžia ir 

policija ir todėl neleido jam 
kalbėti.

Bet šitas terorizmas prieš 
Komunistų Partiją ir jos 
kandidatus atidarys akis 
tūkstančiams Illinojaus mai
nierių, jog tik Komunistų 
Partija užsitarnauja jų pa
ramos šiuose prezidento rin
kimuose. Mainierių masės 
pasipiktins šiuo valdžios žy
giu prieš Fosterį.

berty Hali , tai pribuvo 
gauja ginkluotų mušeikų 
šerifu ir ištaškė susirinki
mą. Tuo tarpu d. Fosteris 
buvo einąs į vidų. Apie 40 
ginkluotų mušeikų po prie
varta draugą Fosterį išgrū
do iš miesto. Tada šerifas 
Robinson pamanė, kad jis 
padarė klaidą, Fosterio ne
suareštuodamas, ir išleido 
įsakymą jį areštuoti. Bet

Mainieriai Nubalsavo 
Trauktis iš Senos 

Unijos

KOVOKITE PRIEŠ GRAFTA IR ŠMU
GELĮ, REMKITE KOMUNISTU PARTIJĄ

NEW YORK. — Walke- 
ris rezignavo iš majoro vie
tos. Gubernatorius Roose- 
veltas numeta į šalį Walke- 
rio grafto tyrinėjifrią.J'j Va
dinasi, grafteriai ir vagys 
nebus baudžiama. Viskas 
bus užglostyta, šimtai tūk
stančių bedarbių badauja, o 
grafteriai valdininkai susi
vogė milionus dolerių.

Kaip buvo Tammany Hall 
šaika prie valdžios vairo, 
taip ir pasiliko. New Yorko 
darbininkai turi šlųot lau
kan tuos: politinius grafte- 
rius ir vagis. Tik Komunis
tų Partija veda kovą prieš 
korupciją ir prieš grafterių 
valdžią. Todėl remkite Ko
munistų Partiją ir jos kan
didatus šiuose rinkimuose. 

Tas Lietuviai darbininkai, paro- 
neva Walkerio tyrinėjimas dykite savo klasinį susipra- 
miestui lešavo apie $100,000. timą!

GILLESPIE, Ill. — Eili
nių mainierių konferencija, 
susidedanti iš atstovų nuo 
Illinojaus ir Indiana valstijų 
organizuotų mainierių, nu
tarė išeiti į griežtą kovą 
prieš senosios unijos parda- 
vikus Walkerį ir, Lewisą. 
Taip pat nutarė pasitraukti 
jš Jungtinės Mainierių Uni
jos visiškai ir susiorgani
zuoti į naują uniją. Jie nu
tarė tęsti kovą prieš algų 
kapojimu jp prieš sutartį su 
bosais, kurią nesenai pasira
šė John L. Dewis ir Walk- 
eris.

(“Laisvės” redakcija tuo 
tarpu neturi daugiau žinių 
apie šitą Illinojaus ir Indi
ana rųainierių įįygį. Dar ne
žinia, ar jie. dėsis prie Na- 
cionalės Mainierių Unijos, 
ar tvers visai naują uniją).

dėjai griežtai atmetė. jie Naujas Penkiy Mėty Planas Del Pagerinimo į Paskelbė Bado Streiką
pasiryžę kovot ir laimėt..

Chicago, Ill. — Spaustuv- 
ninkų streikas plečiasi. Jau 
streikuoja virš 800 darbi
ninkų.

Elizabeth, N. J.
Diskusijos Apie Baltąjį 

šovinizmą
Draugės ir Draugai! Eli- 

zabetho L i e t k o mf rakei j a 
rengia labai svarbias disku
sijas klausime: “Baltasis 
Šovinizmas”. Įvyks trečia
dienį, 7 d. rugsėjo, L.D.P. 
Kliube, 87tą vai. vakare, 69 
South Park St. Įžanginę 
prakalbą pasakys vienas iš 
Centro Biuro atstovų. Visų 
mūsų organizacijų nariai 
būtinai dalyvaukite šiose 
taip svarbiose diskusijose.

Elizabetho 
Lietkomfrakcija.

Soviety Leningrado Liaudies Būklės
LENINGRADAS, Sovie

tų Sąjunga. — Sovietų val
džia išdirbo antrą penkių 
metų planą Leningrado mie
sto būdavo jimui. Planas 
numato, kad 1937 metais 
Leningrade gyventojų skai
čius paaugs iki 3,500,000. 
Todėl bus būdavo j ama daug 
naujų gyvenamų namų. Gy
venimui vieta bus padidin
ta nuo 15 milionų ketur
kampių metrų iki 26 milio
nų. Skąičįųš tramvajų ir 1L 
nijų ilgis bus padvigubin
tas. Bus įvesta 1,500 nau
jų motorinių busų ir 7,500 
naujų “teksikebų”. Bus pa
statyta 45 naujos maudynės 
ir; 50 naujos mechanizuotos 
skalbyklos. Naujų mokyklų 
bus pabudavota del 143,000 
vaikų. Bus įsteigta šeši na,u-

ji poilsio parkai. Gi 1935 
metais bus atidarytas di
džiausias pasaulyje kultū
ros ir poilsio parkas. Jis 
apims tris Leningrado gar
sias salas—Kamenni, Krės
to vski ir Yelagin. Parkas 
turės stadiumą, \ kuriame 
tilps 100,000 žmonių, operą, 
kelis teatrus, cirką ir t. t.

t VARŠAVA. — Lenkijos 
kalėjimo Przemysl politi
niai kaliniai darbininkai pa
skelbė bado streiką. Reika
lauja teismo, nes iki šiol lai
komi už grotų be teismo.

Havana, Kuba. — Mieste
lyje Vinales susikirtime tar
pe konservatorių ir libera
lų du žmonės užmušti, o de
šimts sužaista.

GRAND DŽIURE APKALTINUS ‘VIL
NIES’! REDAKTORIUS IR MANADŽERĮ

•. L ___  ui ;i .1
Draugas M. i iš Chicagos draugus Andrulį, Krakaitį 

rašo: ; “Kiek > patyrėme ap- ir Milerį. Jie tuoini tikisi 
linkiniais , keliais, tai grand užduosiu mirtiną smūgį mū-

* ' ■virx rožini t

Nuo Delaware Tilto Nušoko ir Nusižu
dė Trys Badaujanti Bedarbiai

CAMDEN, N. J.—Garsu
sis Delaware tiltas virsta 
desperacijon įpuolusių be
darbių žudymos vieta. Štai 
rugsėjo 2 d. nuo tilto nušo
ko upėn ir prisigirdė net 
trys bedarbiai. Tai tik vie
nos dienos aukos. O; tokių

atsitikimų tankiai įvyksta.
Bet he žudytis. bedarbiai 

turi. Jie turi organizuotis 
į bedarbių tarybas ir kovoti 
už pašalpą nuo valdžios. Tik 
bailiai ir desperatai žudosi, 
Klasiniai sąmonipgi. bedarą 
biai sau galo nesidaro.

džiūrė mūsų draugus (And
rulį, Krakaitį ir Millerį) 
indaiktino (apkaltino). Da
lykas perduodamas teismui. 
Jie šaukiami pas teisėją 
rugsėjo 6 d., o vėliaus gal 
perkels į kitą vietą. Mūsų 
draugai reikalaus prisieku
sių posėdininkų teismo. Dar 
turiu pasakyti, kad juos in
daiktino iš trečio karto. Du 
kartu grand džiūrė keisą 
buvo išmetus, kaipo nepa
matuotą.”

Tas. parodo, kad valdžia, 
provokatoriai ir lietuviška 
buržuazija dirba sušilę, kad 
tik inkriminuoti irt nubausti

sų dienraščiui.
Mes raginame visus Ame

rikos lietuvius kovoti prieš 
reakcionierius ir eiti pagel- 
bon dienraščiui “Vilniai”. 
Pagal išgalę, -paaukokite 
dienraščio išlaikymui ir 
draugų gynimui teisme.

........ ............. .............

PASIKORĖ BŪTLEGERIS

Bedarbiai Organizuokitės ir Kovokite Prieš Badą, už Gy
vybę Savo Kūdikių; Suglauskite Savo Eiles Komunistą 
Partijos Vadovybėje ir Šluokite iš Kelio Išnaudotojus 

ir Parazitus
SPRINGFIELD, Mass, — (fare Board tarybos prisiųs- 

Rugsėjo 2 d. čionai įvyko ti daktarą, bet ir tas veltui 
toks tragiškas, baisus daly- nėjo. Štai rugsėjo 2 d. ma

žiausia mergaitė, vieno mė
nesio amžiaus, galutinai nu-j 
silpsta. Tėvas įsideda ją į 
kerečiuką ir veža ligoninėn 
Main gatve. Mergaitė nu
miršta. Numiršta badu. 
Stefanavičius apsisuka ir 
leidžiasi link miesto vai- . 
džios buveinės. Ten jis pa
ima savo dukters lavoną, 
įneša į Welfare Board ofisą, 
uždeda jį ant stalo ir sako; 
“Štai jums. Jūs ją nužudė
te.”

Bedarbiai, organizuokitės 
į bedarbių tarybas ir kovo
kite už gyvybę savo vaikų! 
Atsisakykite badauti!

kas, kuris turėtų sukelti į 
kovą milionus bedarbių ir 
darbininkų prieš alkį ir už 
gelbėjimą savo kūdikių. Be
darbis Stefanavičius, tėvas 
šešių mažų kūdikių, bada
vo pats ir badavo jo šei
myna. Miesto valdžia per 
savo “Welfare Tarybą’’ da
vė neva pašalpą, būtent vie
ną kvortą pieno į dieną. Be
darbis kelis kartus ėjo ir 
reikalavo daugiau. Sakė,* 
kad vaikai miršta badu, kad 
jie negali gyventi ant vie
nos kvortos pieno, šeši kū
dikiai viena kvorta pieno! 
Antradienį jis prašė Wel-

a*

Nukapojo Galvas Ketu
riolikai Komunistų

SHANGHAI. — Kruvino
ji Nankingo valdžia be ato
dairos tebelaka kraują re
voliucinių darbininkų. Pra
nešama iš Shantungo pro- 
vinci j oš/; kad mieste < Tsing- 
chow nuteisė mirtin ir nu
kapojo galvas 14 komunis
tų. Jie buvo kaltinami suo
kalbyje nuversti valdžią ir 
įsteigti sovietus. Dar šeši 
darbininkai laukia panašaus 
likimo budelių rankose.

Klaidos Pataisymas
Nesenai “Laisvėj” (No. 

207) buvo paduota žinia iš 
Plymouth, Pa., kad mainie- 
riams algos esančios nuka
potos 20 nuoš. Dabar drau
gas V. rašo mums, jog ta 
žinia neteisinga. Jis sako, 
kad algos dar nenukapotos, 
o tik ketinama nukapoti. Tą 
klaidą atitaisome.

“L.” Redakcija.

ATITAISYMAS KLAIDOS

“Laisvės” No. 210, pirma- 
me puslapy j, žiniose įvyko 
klaida, kurią Čia atitaisome: 
Antroje špaltoje, žinelėje 
“Kas kontroliuoja žmogaus 
miegą?” išimta gera eilutė 
ir įdėta raidžių mišinio pri
pildyta eilutė. Tai šeštoji 
toje žinioje eilutė, kuri tu
rėjo ‘ skaitytis šiaip: “gus 
miega. Daugiau iodino,”...

Rezignavo Meksikos
Kabinetas ir Prezidentas

MEXICO CITY. — Rugs 
2 d. rezignavo visas Meksi
kos kabinetas ir preziden-

Angliška spauda praneša, 
kad šiomis dienomis Keno
sha, Wis., pasikorė būtlege- 
ris Tylius (ar tik nebus lie- tas Rubio. Rezignacija pri- 
tuvis?), kuris dalyvavo nu- duota susirinkusiam kong-
Žudyme savo 
sonoi

oponento Wil-1 resui. Rubio būk rezigna
vęs dėl sveikatos. •

fe Ai

Elizabetho Komunistai
4 Nutarė Stoti i Darbą

' ’ otimi”' ‘ ’ 1 • * h ę
. . -A I -

ELIZABETH, N. J. r 
Komunistų Partijos lietuvių 
frakcija laikė susirinkimą 
rugpj. 30 d. ir nutarė grieb
tis už smarkesnio veikimo. 
Nutarta tuoj aus parsitrauk
ti Komunistų Partijos rin
kimų platformos 100 kopijų 
ir raginti masines organi
zacijas, kad jos pirktų plat
formos ir platintų tarpe sa
vo narių. Frakcija taip pat 
nutarė šaukti platų susirin
kimą ir organizuoti “Vote 
Communist” kliubą. Susi
rinkimas įvyks rugsėjo 20 d. 
Plačiai diskusuotas klausi
mas partijos vajaus. Nu
tarta šis klausimas kelti ma
sinėse organizacijose ir 
kviesti darbininkus stoti į 
Komunistų Partiją.

Frakcijos Sekr. ‘

Japonijoj Susiorganizavo 
Sovietą Sąj. Draugai t

TOKYO, .Japonija. , 
Rugpj. 24 d. buvo sušauk-.. 
ta darbo unijų ir kitų masi- - » 
nių organizacijų konferen
cija. Tapo suorganizuota 
Sovietų Sąjungos Draugų 
Lygos Japonų Sekcija. Nau-.,, 
ja organizacija išleis mėne
sinį žurnalą, kuris sieks tei- i 
singai informuoti Japonijos 
liaudį apie darbininkų tėvy- i 
nę.

Panama City. — čia į rai
stus pribuvo New Yorko 
Bronxo zoologijos kurato
rius p. Ditmars ir sušilęs 
j ieško nuodingiausių gyva
čių. Jieško nakties laiku 
prie elektrikinės lempos 
šviesos.

1

i

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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MAJORAS WALKERIS PASITRAUKĖ
tTai New Yorko miesto majoras pasitraukė iš vietos. 

Iškėlimas aikštėn to didelio grafto ir korupcijos, kuris 
buvo naudojamas jo administracijoj; parodymas aiškiau
sio! šviesoj tų visų žulikysčių, kurias Tammany Hall dir- 
baj.paliko Walkeriui vieną iš dviejų; pasitraukti arba bū
ti ^Įstatytam. i .

‘Ilbaily Workeris”, tačiaus, suranda, kad šis Walkerio 
pasitraukimas buvo- padarytas susitarus gubernatoriui 
Rąbseveltui, Walkeriq tyrinėtojui Seabųriui, Tr Tamma
ny .-Kali politikieriam. Jis padarytas trim kumetiniais: (1) 
kad labiau aptemdinti paties Walkerio graftą ir sulaikyti 
iškėlimą švieson visos demokratų partijos supuvimo; (2)

pas, aiškus Jo mokslas, Suves
tas į vieną sakinį—Mylėsi 
Dieva... v
Taigi, pagaliaus, Laukiš 

jau “surado”, kad dievas 
yra, krištus buvo. “Mes'ne- 
žinom” abejojimas pas Lau
kį jau išnyko. Jis jau seka 
ne “neišmintingą gyvulį”, 
bet “išmintingus...” Jau 
jis ir “sielos dorybių” pil
nas. Kur gi ne?! .Šmeiži
mas . komunistų, padėjimas 
Evaldui puolime ant “ViL 
nies”, tarnavimas buržuazi
jai ir kunigams, tarnavimas 

, pūvančiam kapitalizmui,' ku- 
;ris taip žiauriai puola dar
bininkų klasę—tai vis “sie
los dorybės.” Taip mokina, 
juk, buržuazijos bernai, ku
nigai ir kiti “dorovės moky-j 
tojai,” su Polloeku priešaky
je. Štai,- kur nuslydo buvęs 
aidoblistu vadas!

Jš Kelionės į Prieškarinį Kongresą - j i' boydm! hžblinterfešątzp.. j j j H 
I Rugpj.,19 d. suėję pusry- 
į čiaūti,| nutarė^‘lajkyti susi- 

; t j rinkimą po piet, kad‘geriau 
'.karikatūra, tilpusi liberalų i susipažinti ;įr apkalbėti; ko- 
laĮkraščiuose dar 1918 m., | pįus planus' turime Kongre- 
kuomet J. V. saldžia depor- sui. Paaiškėjo, kad delega- 
tavo pirmuosius ‘inegeisti- tų sąstatas sekamas: 
nūs.” Tai buvo ’tie arti dvie- 
jų šimtų, : 
anarchistais, Goldman ir 
Berkman, buvo deportuoja
mi laivu Buford. , Karika
tūra , vaizdžiai stovi akyse, 
laukiant Buford pro stovy
lą, x dūmai iš laivo kamino, 
lig kokia jupda skfąįštpĮden- 
gia stovylos veidą.

Šiandien tikrenybėje ta 
skraistė dar daugiau dengia 
Amerikos laisvę; kurią kiek
vienas amerikonas mokina-

Rašo K. B. Karosiene
Ši kelione į ^prieškarinį 

kongresą netik, man kaipo 
.delegatei nuo .lietuvių orga
nizacijų, bet ir kitiem dele
gatam atrodo skubotai už
klupusi. Nors tikrenybėj, 
pirmas atsišaukimas buvo 
jau sausio mėnesyj, kuomet 
chinietė Sun Yat Sen išleido 
atsišaukimą į pasaulio darbi
ninkus ir kairiuosius inte
lektualus, tad gelbėtų Chi- 
niją, kurią imperial istai 
puola tikslų pasidalinti. Tas 
atsišaukimus buvo (parem- 
tas francūzų rašėjo Romain 
Rolland. Jis atsikreipė į.ki
tus, ir nutarta šaukti kon
gresą, 
ęlelei kongreso tik prasidėjo

• Nearčiau nuslydo ir jo bu- pora mėnesių atgal.
Tusieji sėbrai. Brijunas— 

i fašistas; Grikštas—-renega-

Rugpjūčio <25į dieną bedar
biai neleido išmesti' iš Aatnų 
vieną šeimyna po riymerju < 
5100 SpringWelis Avė; t J r

Paskiaus miesto valdžia su
organizavo didelę jėgą polici
jos, kad išvaikyti darbininkus. 
Taip jie ir padarė. Datfrinin- 

delegatu nuo Sovietų Drau- kų buvo susirinkę apie 5,000, 
gų (F. S. U.) iš Boston’oibet vėliaus jie pradėjo skirs- 
John Reed Kliubo; Sher- tytis- 
wood Anderson, atstovauja !r apie 5/ raLtų,;

i kai r ų j į ‘ sparną __ _ _ _ ___
rašėjų ir novelistų; Joseph 
Cohen, jaunuolis, delegatas | 
Nacionalės 'Studentų Lygos; daužyti darbininkus. Įvairių 
Joe Gąrdher, juodv&įdis, jvaizdlĮ buvo galima matyti, 
nuo Chicagos Ėx-Kareivių Policija net moteris ir vaikus 
Lvgos; S. TTember, iš'lŠJew ^aužg- "Teko matyti, kuoitiet 
Jersey, irgi nuo Ex-Karei- vienas'vaikutis, apie 10 metų 

/ ■ ' t ' j s i amžiaus, bėgo gatve. Jam po-vių Lygos; Joe, Brodsky lljcjgtas davg ku]oku pe).
-j l > "i • va i ir vaikutis nekėlė. Tuomet 

, Order i (dai bi-(moį-eryS pradėjo policista ko

Profesorius H. W. L. Da- 
kurie sykiu su na (liberalas), siunčiamas

Policijos pribuvo apie 
. Tad

Amerikos jierns Jau Pavyk° išsklaidyti 
praretėjusią darbininkų minią.

Paskiaus policija pradėjo

Amerikoj veikimas mas gerbti. Ši šalis buvo 
perstatoma Mecca persekio
jamiems, o dabar, šulig 19311 Workers’ 
m. statistikos, iš šios šalies j ninku savišalpinės .organi-i iwi / pet noliciia ir moteris 
ištremta 20,000 į Europą,iZaci>); L. Westlake iš.pradėjo daužyti ir stumdyti. 
8,000 į Mksiką ir daugybė į New Jersey, nuo Carpen- 
kitų į Canada ir kitur. Kiek terš LokdloAr N. J. Sovietų 
ištremtų šiais metais, tikrų Draugų; Jaihės McFarland, 
davinių dar nėra, bet vei- nuo Jūreivių Industrinės

. Tas de-į Unijos; Joe Roth iš Ithaca, 
atstovas Sovietų 

Draugų skyriaus ir Socialis-

Šiuo laivu kėliajam 12. 
Tūli liberalai nuvyko pir-

ka£ parodžius, jog Rooseveltas yra didelis kovotojas už tug ir Ko.) net miau į Europą.
4-/-s % ki t v-v T’nlrlriin r\ 4- n n r t n r\ ui š Ln n A "K 7 O 11 r r\ •v»'i va n ni 4* nn 11 Iri \ ^ / , j

; i i i • —---- , —---------------- 3 Iškeliaujant, įvairių orga-
mds neleidęs kelti viešumon supuvimo; (3) kad padarius tuos> kurie. eina su Kompar- nizacijų draugai atatinka-
teįfelngą valdžią, bet savanoriškas Walkerio pasitrauki- kumš.čiomis gina mušįamas

Walkeri kankiniu ir tuom sykiu palaikius jį naudojimui uja. 
kovai prieš darbininkų klasę.

Walkerio administracija yra supuvus—grafterių ad
ministracija. Tai jau buvo įrodyta tuose tyrinėjimuose, komunistus puola! 
kuriuos vedė Seabury. Bet tas pats ir su kitų miestų, 
vaĮstijų ir šalies administracijom. Todėl buržuazija ne- dėjimas del to neliūsta. Juo 
gali'eiti pertoli tyrinėjime ir iškėlime to grafto, kurį pa- greičiau 
d<Tro tas ar kitas asmuo. Ji eina tik iki tam tikram į nusirito iš darbininkų judė- 
laipsniui, kuris padeda vienai ar kitai grupei; kuris, be- jijno^pas priešus, juo svei- 
je, padeda apdumti žmonėm akis. Paskui buržuaziniai kiau- 
politikieriai susitaria, sudaro kombinacijas, kad iš to ar;a 
kiįo tyrinėjimo išėjus visiem sausais. Panašiai buvo su 
Walkerio administracija, ir su jo pasitraukimu. Buržu
azijos bendru ir didžiausiu priešu yra darbininkų revo-1 
liūcinis judėjimas, kuris auga ir reikia mušti. Walkeris 
buvo vienu iš tų čampionų. Jo policija daužė darbinin
kams galvas, puolė bedarbių mitingus, areštavo ir terori- 
zaVb kovingus darbininkus. Todėl jis negalėjo būti la
bai ' nuskriaustas. Tai Rooseveltas žinojo. Tai žinojo 
Sepįury. Tai' žinojo Tammany Hall. ,'

Sekamais rinkimais/piestų majorą šiuo klausimu bus 
bandoma apdumti darbininkams akys. < Gal būt Walkeris, 
gajjbūt keli kiti dėmokr^tū ir rėpublikonų politikieriai 
baidys sudaryti iš to savo platformas ir nukreipti dar- 
bi^^nkų balsuotojų domėsi nuo pamatinių klausimų: ko- 
vdfcjuž duoną, kovos prieš imperialistinį karą, kovos prieš 
pačią kapitalistinę sistemą, kuri yra supuvusi nuo gal
vok iki padų.

Todėl rinkimų kampanijos metu ir rinkimuose kiekvie
nas darbininkas turi aiškiai tai žinoti: abi kapitalistinės 
partijos—rėpublikonų ir demokratų—yra1 paskendę graf- 
te’Jr korupcijoj, abi yra. išnaudotojų partijos; prieš abi 
reikia kovoti, nepaisant, kokios figūros stėvi jų prieša
kyj; Kiekvienas darbininkas turi agituoti ir balsuoti už 
Komunistų Partijos platformą ir kandidatus!

Geležėlė užsiimdinėja 
kitais “sielos dorybių” pil
nais darbais,—per “Keleivį”

Žinoma, komunistinis ju-

tokie sutvėrimai

Iškeliaujant, įvairių orga-

mai išlydėjo delegaciją iš 
Hoboken, N. J., uosto su dai-; 
nomis ir linkėjimais, N 
delegatai parvežtų gerų pla-' 
nu kovai prieš karą. j

Pasirodžius Sherwood1!'!8 su.livU

kiausia ne mažiau. '__
kadi^as^ dar neperėjus Dies bi-,|N. Y

' liui!
į Šalę manęs stovinti mote- tų Partijos lokalo; W. Si-

ętoo tas ar kitas asmuo.
Anderson’ui laivo viršuje, 
kilo didelė ovacija. Sveiki
nam kairiuosius rašė jus, ko
vojančius bendrai su-darbi
ninkais •. prieš imperialistinį 
karą! “Įtraukie kitus į tą 
kovą, A n derson!”—buvo 
šauksmai.

Buvo atvykę dvi mašinos 
draugų laisviečių, taipgi ra
dome d. Simučius ;iš Hobo
ken. > . . i

Atėjus lygiai 12 yal. nak
ties, laivas pradėjo judėti ir

Labor Defender” už 
Rugsėjį

I

Jau išėjo iš spaudos Tarp
tautinio Darbininkų . Apsi
gynimo mėnraštis “Labor 
Defender” už rugsėjo mė
nesį. Pilnas iliustracijų ir 
gyvų, bėgamais dienos klau
simais klasių kovoj straįps- iĮoįiųtįs ųų(f;kraijito/.Stovių-. 
:nių. Pavienio numerio kai- į tieji apačioj prieplaukoj vėl 
na tik 10c. ĮsigykitJ . -J dainuoja ‘“Internacionalą”—

mon’s, nuo Anti-Imperialisti- 
nės Lygos; Belle Taub, sek
retorė Amerikos Prieška-

, .Šioje policijos užpuolimo, ko
voje 10 darbininkų likosi su
žeista ir 41 areštuota. TArpe 
areštuotų * yra vienas ir lietu
vis darbininkas. Kiti dar ne
paleisti. Rūpinasi šių darbi
ninkų paliuosavimu Tarptauti- - 
nio Darbininkų Apsigynimo 
darbuotojai ir advokatai.

Darbininkas, kurį policija 
norėjo išmėtyti, yra J. Mitch-

APŽVALGA
Kur: Eina Buvę Aidoblistu i Lietuvyj” (kurį leidžia kitas 

. buvęs aidoblistas, Kybą) 
į apie tūlo Pollocko knygą, 
kurią jis yra išvertęs lietu
vių kalbom Ten Laukis mu
šasi į krūtinę, laukdamas iš
rišimo. “Aš savo širdyje vi
suomet linkau prie tų,’; ra
šo Laukis, “kurie apie dievo 
buvimą ar nebuvimą saky
davo, ‘mes nezinbme’.” 

t » • f /

šitaip abejojančio žmogaus 
gyvenimas yra --nepavydėtinas. 
Jis nežino, kur jam įeit: ar 
sekt, neišmintingus gyvulius, 
patenkinant- visas savo kūno 
įgaidas, ar siekt sielos dory
bių, kurios dažnai yra priešin
gos jo kūno įgaidoms.
Nežinia, katroj kategori

joj eks-aidoblistas save pri
siskaitė: ’sekė neišmin
tingus gyvulius, &r “siekėsi 
sielos dorybių?” Nepaisant, 
kaip, bet tai buvo-nepavydė
tinas jo gyvenimas, kadaų-, 
gi jis siekėsi, :pats nežino
damas ko. Todėl dabar, 
Dors nusenęs, bet “susipra
tęs”, Laukis pareiškia :

Kristus buvo didžiausias do- 
( yos (mokytojas, kokis, kuomet 
gyveno ‘taip Įmonių,5 ir truūi-

Vadai?
javais laikais L W. W. 

unija buvo kovinga ir gan 
stipri darbininkų*organiza
cijai Deja, prie jos plakė
si jtdsa eilė šarlataniškų gai
va^, kurių tikslu buvo turė
ti ;p W. W. kaipo tvirtovę, 
iš j kurios būtų galima ata
kuoti* pirmiau socialistinis; 
o paskui komunistinis judė- 
jimcas. Buvo ir iš lietuvių 
tokių sutvėrimų. Ilgą laiką 
lietuvišku aidoblistu dvasi
nių y akiu buvo J. Laukis, re
dagavęs “Darbininkų Bal
są-’^ per kurį socialistus 
spjaudė smala. Paskui, po 
Lapkričio Revoliucijai, Lau
kistnetė aidoblistus ir nusi- 
ritio pas Grigaitį, kad iš ten 
gafejus pulti komunistus. 
D&Jvėliau jis bandė flirtuo
ti štĮ komunistais, kurie, ta- 
ciaus, nuo jo griežtai atsiru- 
beįiavo.

§11 r šiandien Laukis nusi- 
ritoj* Pas. sandariečius-fa- 
šisinįs organizkcfniai, o pas i

Statyba į Antrą’ Galą '
Smetonos organas “Ai

das” dejuoja:
Važiuoji per Lietuvą, ma

tai : sodžiaus keliai dažniąu- 
siai nepravažiuojami tik todėl, 
kad juose nėra tiltelių. Buvo 
kuomet, sulūžo, supuvo ar pa
vasario vanduo išplovė. Ūki- sos ■ mirga, 
ninkai veža tais, keliais per žvaigždžių, 
griovius sunkiai prikrautus 
šieno ar javų vežimus iš lau
kų, jie veža per tuos griovius 

. savo prekes miestelin ar mies
tan. Arkliai per vis didėjan
čius griovius vis sunkiau išve
ža, jie vis begailestingiau pla
kami. Nenuostabu todėl, kad 
sunku pamatyti sodžiuje gra+ 
žesnį arklį. Jis išsikankina, jis 
užplakamas. Neretai gyvulys 
eidamas suirusiu tiltų ir kojas 
išsilaužo. Del kelių ir tiltų 
nepriežiūros menkėja arklio 
vertė ir mažėja jo darbo na
šumas.

j į letiv^e a||iJį^pĮ$ daugybė bal- 
. ! sų, Į j Jpk be’ visi-
. delegatai’ į* Kongresą. Gal

būt kiti tik,-impulso pagauti, 
bet . visgi matyti turime 
draugų. . M

Krantas palengva tolina
si. Įvairios New Yorko, 
New Jersey pakraščio švie- 

it milionai

sa
•4

Tmogii^raso' 'Amerikos

kia. “Ar gaila apleisti Ame
riką?” klausiu jos. “Ne, 
ne,” ji greitai atsako. “Ne-j 
gaila visai. Mano vyrą iš- 
deportavn pereitą lapkričio 
mėnesį į Austriją. Vykstu 
pas jį. Man baisu prisimin
ti, kaipjį suėmė ir išsiuntė. 
Jis, mat,, nelegaliai buvo at
vykęs čionai. Aš ir vaiku
čiai’čia gimę.—Nebus blo
giau ir tenai. Važiuoju pas 
jį.” Kažin ■ ar ir daugiau 
tokių yra šiame laive? Gal Sekretorę - pagelbininkę■ gusi išvažiavimą, žmonių pri- 
teks patirti. ! - ~ .
i Ant ( rytpjąu^ u.WTj^9i°: miteto duoda rąportą apie j-
18 d. rytmetyj sueinam pus- iki jšiol to, komiteto darbųo- ’ f?a™na* 
ryciaųti. __
maįiH^lasSf'Žiį artSmųi sfia

įrinio Komiteto; K. Kaj'osic- e]i, susipratęs darbininkas. Ji- 
’ <

vių Progresyvių Organizaci-'teris taip pat sumušta.
jų-

Susipažinę ir

nė, atstovė Amerikos Lietu- sai likosi sumuštas ir jo mo- 
Jie 

turėjo apsipirkę namą ir buvo 
Susipažinę ir apkalbėję įmokėję apie $7,000. Dabar 

apie svarba Kongreso, paty- iš JU. tas namas yra atimtas, 
rėme, kad atstovybė, vyks- Darbininkai neteko paskutinių 
tanti šiuo laivu, yra plačios savo kuriuos jie taupi- 
darbininkų visuomenės A- n0,
merikoj—du liberalai ir de-j Rugpjūčio 28 dieną čia ko
šimu darbininkų. munistinė frakcija buvo suren-

bemažai. '• 'Kalbė-I Amerikos Prieškarinio Ko-( s 1 r 1 n ko ,
■ ■ -1 ’ * • 'jo trys draugai: Baliunienlė,‘ ‘

_ i. Blrvo ir1 1 1 
delegacijos tę Amerikoj. . Prieškari- state-ir-klau-

komitetai buvo suorga- '
Jai.? Čia'tuojąus kilp r<smes nizuoti New York, Baltimo- 1 fclauslmus- 
neapykantos vaizdelis. Mat, re Boston’e 
vienas delegacijos 
juodveidis. ~ 

; kalbasi, ką daryti ir kur so
dinti jį. Vienas jų sako, rei
kia matyti ir pasikalbėti su 
juo. Tuo tarpu d. Gardner 
prieina ir sako, “aš čia, ga- 

Bet kiti de- 
nariai sustojo1 ir

Laive griežia lite kalbgtis. 
muzika. Prisiartinam prie ieg-aciios i 
Laisvės Stovyklos. Visa aP_ Į pareįškė, kad jam sykiu su
šviesta. Jos augštis toli ma
tėsi, kuomet kitos šviesos ir 
budinkai jau pradėjo nykti.

Laivui slenkant pro sto- 
vylą, šešėlis ■ nuo laivo dū
mų ar tai debesėlio perėjo 
per stovylą. Prisiminė man 
tuomet tūlo Robertsono’o ~

progresuoja negirdėtais pa
saulyj tempais.

Jėi ši citatą būtų paimta .(Neduoda Ramybes ir Kape 
^^‘Dininkiškos spaudos, i Brooklyno fašistu lapas, 

tai.Jasistai sakytų, kad tai1 v ‘
•yra': tikslus “Maskvos Agen
tu” melas šmeižimui “tėyy- 

1^ 4- 4- ts •w'x 1 r 1 *-» L n 4-1 z\ nnes”. Bet taip kalba “paties- 
Smetonoš” laikraštis. Tai/ 
ką jis čia paduoda, sakė ir 
sako važinėj ę Lietuvoj tūli1 
amerikiečiai. -Statyba ten 
eina į antrą galą:' kas' buvo 
kada pastatyta, dabar įra. 
Vals tiečiai b a n k r ;ū t uo j a, 
darbininkų gyvenimą^ sun
kėja, jis* stačiai -neįmano
mas.

Kitaip yra Sovietų Sąjun
goj, darbininkų valdomoj 
šalyj. Mediniai tiltai ver
čiami, o ;jų yietosna-T-.gėleži-- 
niai atsistoja. Keliai visais 
garais tiesiami. Visasy gy-. 
genimas keičia savo išvaiz
dą į (gerąją pusę. ‘j 
. Ir taip; dedasi perdėm-:lka
pitalistinis .pasaulis,.. įra, 
ki-inka, b' komuhištiniš

•rąžydamas apič Joną Per
kūną;, šitokių ; nesąmonių 
priataroja ; ! r
• ‘ Užsidegęs 9 bedievybės ir 
markšiniū fanatizmu ir stoJ

Fordo Vergas.

LOST CREEK, PA.

Liepta vėl ateiti rugsė- 
d.

Su skloka čia ir keli iš So-Philadalphia,
narys Chicago, Detroit ir New viet« Sąjungos pabėgėliai, tie , 

Laivo valdyba Jersey. šios kolonijos laikė J žmonės nežino, ko jie nori.
masinius mitingus,- organi- H- Fordas p®.sa.kejsa™ dal' 
zacijų konferencijas ir tt.

. Kadangi kiti keliauninkai
| domisi musų kelione n_ Pa- darbininkai buvo apvilti.
matę klausinėja apie Kon- vjsį įurgj0 grįžti atgal be dar-

j H. Fordas pasakė savo dar- 
(bininkams ateiti į darbą rug
pjūčio 29 dieną. Darbininkų 
prisirinko apie 50,000. Bet V

Jie

gresą, nutarėm laikyti ant 
rytojaus susirinkimą pa-'j0 
kviečiant simpatikus.

(Apie prakalbas ir toli
mesnę kelionę bus vėliau.— 
Red*)

bo.
6

kitais parduota laivakortė, 
ir jis bus sykiu su mumis. 
Nieko daugiau nesakydami, 
laivo valdininkai smunka 
žemyn trepais ir palieka d. 
Gardner prie mūsų stalų. 
Mūsų delegatų esama 12 
narių.

Po pusryčių apžiūrime 
laivą. Sužinome, kad ant 
šio laivo keliauninkus skirs
to į penkias klesas—salio- 
nas, pirma, antra, turistų ir 
visų prasčiausia—mūsų —Raritan upės nuo 
trečia klesa. , ( Avė. prieplaukos iki

. Šis > laivas yra vienas di- !6e Island 1 er y s ovy’
džiUjų Cunardlinijos; laivų.į afeu kiu nepasisekg.
;Se?naų,1l«irp:in?tu,jis fphk-^tsižveigiant . tą faktl}i jog 

ij.jisai buvo labai reklaiųuoja-Jause Vokietijai. Tai s buvo 
didysis laivas “

ELIZABETH, N. J.
čionai dabartiniu laiku 

užsimanė 
tolimam 
Edward

ne-
Čia mirė Jonas Kučinskas. 

Palaidotas 20 dieną rugpjū
čio. Laidotuvės įvyko be baž
nytinių apeigų ir ceremonijų. 
Velionį palydėjo į kapus apie 
500 žmonių. Velionis buvo 
laisvas žmogus, tai turėjo ir 
įtakos. Jisai ragindavo faetu- 

. darbininkus dalyvauti

kurie jauni vyrai 
save pasigarsinti 
plaukime. Lietuvis 
Dūkus, 20 metų amžiaus, na
rys “Geležinio Vilko” Kliubo 
bandė net du sykiu daplauk- vjus

P°rt į darbininkų judėjime.
Bed- ! Reikia pasakyti, kad vis 

daugiau ir daugiau randasi lai
dotuvių, kurios jau apsieina !bd 
bažnyčios ‘ patarnavimų. Tai 
reiškia, kad darbininkai jau 
vis skaitlingiau pradeda afsi-Ti'vs s /“y J . | f* d L v 11L1 1 U Į J I d UI vi •

. . .ę... . . . v. .. I. r W ' ?":!iųas Vietiniam anglų dienraš- kratyti nuo bažnyčios,kuojąs .issiįavmimo ir zinoj i-j riųs. Po karui bUVo, uz-;^ . . .. i
.mo, jis (Perkūnus) labai ne-,(griebtas įalkįniųkų? įf ati- į0 palydovų valtis

fanatizmą skelbė; ir įžeidinėjo' y g Cunard kompanij ai,( kuri .savo palydovus.
; religinių įsitikinimų žmonių (jQ ! “Beiieųgaria.” j į Antru sykiu d 

jausmus...  . Kaip matysime vėliau, 'labai iki Bayonne Staten Island, tū-,1 Draugijėlė, tai velionio vaikai
. Šitaip iskėlbė ir vyčiai, ku- tinkama,’ kad mįms prisi- To, nes pagavo drugį. | lankėsi šios draugijėlės mo-

rie sumušė Perkūną, šitaip : ėjo važiuoti [į Įhąęškąrįnį į ; Kitas jaunas negras vaiki- įkyklėlėj. Vėliaus jo vaikai pri 
Skelbė ir kunigai, kurie už- Kongresą laivu, kuris per-vardu Allen Chase, buvo.klausė Lyros Chore. Veikda 
siundė vyčįus;,ant Perkūno, eito.-kar/kontribucijom už- 
Bet tai nesąmonė! Perku- griebtas buvo, j 
nas buvo; užpultas ir sumuš- : 
tas, ‘kad ‘ -
prieš, W 
ir tokius," kaip “'Viė.nybęs fnei, priegtam piriųą- naktį 
nędąktonąi? 'Dėls P ė Ū k ū bo beveik nemiegoję,: Bęžiūrįįit 
išsilavinimo .Valąit;

fyje. Pirmu sykiu plaukiantĮ Velionio'vaikai, kuriuos ji- 
apsįvertė < saį augino, lankydavo darbi- 
. . Dar 1921taktingai ir erzinančiai savo , duotas' Angli j ai. > Ta parda- ffr jį<5 buvo priverstas gelbėti 'pinkų parengimus. Dar 1921 

-t L?;::. ' ! metais,' kuomet čia buvo su-
Antru sykiu daplaukė tik. tverta Ateities žiedo ’ Vaikųjausmus.

prisi- :tp, nes pagavo drugį. į lankėsi šios draugijėlės mo
Kitas jaunas negras vaiki-! kyklėlėj. Vėliaus jo vaikai pri

iąimįngęąnis, nes nuo ’ Recrea-! vo ir dalyvaudavo f parengi 
rvuuw vuvv. jtion Pier prieplaukos daplau-, muose. Vėliaus jie pasitrau
Ši diena greitai perbėgo, jį/ Liberty stovylos pelikė, bet gal ir Vėl Jie grįš 

jisjdrąsi^i. kovę jo Dauguma delegatų buvo su-£T,7'7
S|siptojų^ ylįur^^ąhą.rąę,. be^iręngdlimu^kelio-i- p ę y Ų

...... priegtam; pirmą nak;ti;šai bQtų daplaukę;net iki Bat-'amžiaus.

j penkias ir pusę valandų, de- _ visuomeninio <įarbo. ' ' 
j , tolumo.) Velionis dar buvo j

į Pagal jo pasakojimą, tai ji- žmogus, neturėjo nei 50 metų 
Paliko du sūnus

„ . z - - - < Park, jeigu būtų daug tris dukteris. Iš Lietuvos
. turėtų j kjaip ^lųėrik-os pa- pavalgęs, nes mažai užvalgęs, lionis ’atvyko 1903 metais,

kuėmąziausįai įkalbėti-, r M- kraitę, Haibkųst^au skirstė-. į"....... .  • • •< - i.................-
si: •yieni.\pasĮisėti;.įkiti žiū- 
HnČti,r ^Mpi 1

,1S£

daugį Jam; pačiam to .išsila- 
tinimo Jxajp tik: Stdkūo jd J 2 j

greitai išalko, ‘tuortii nusilpnė-1 sai paeina iš Suvalkų 
jo. } > ! ' i Leipalingiu apskričio
< b •. < n. . 1 '" ' ’ r 1 ' > ■' 1'
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Šaukimas Į Penktą Nacionaiį Suvažiavimą 
Tarptaut. Darbininkų Apsigynimo Prieš 
Augantį Terorą, už Kovotojų Paleidimą

i tiems delegatams tegali būt ap- ^ąkyti 
mokėtos lėšos’ Is bę(iįro organ!-; , ■ ■

Lietuvių Sekcijos Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
sekretariatas prašo ir ragina visas kuopas TDA atkreipti 
domę į žemiau spausdinamą atsišaukimą. Juom yra šau
kiamas Penktas Suvažiavimas viso Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo, arba kaip angliškai vadina, International Labor 
Defense^ šimtai kitų organizacijų bei kuopų taip pat pri
valo tėmyti, ko reikalaujama šiame apsišaukime. Jau da
bar nėra peranksti rinkti delegatus į suvažiavimą, kuris 
įvyks Clevelande. Vely anksčiau išrinkt juos, o ne vėliau, 
idant paskui nebūtų teisinimosi, kad “nepaspėjom.”—Re
akcijai žiaurėjant, International Labor Defense darosi vis 
svarbesnis įrankis apgynimui mūsų klasės kovotojų nuo ka
lėjimų, nuo deportavimų ir nuo mirties bausmės. O ir lie
tuvių darbininkų dirvoje Tarptautipis Darbininkų Apsigy
nimas vaidina kas kartą žymesnę rolę. “Vilnies” bylą 
apsigynimui nuo fašistų ir socialfašistų. veda Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas; tai ši organizacija apgynė ir 
drg. J. Kraucevičių nuo deportavimo į kraugerio Smetonos 
Lietuvą, išgelbėjo drg. J. žigaitį nuo deportavimo ir tt., 
—nekalbant jau apie tūkstančius mums bendrų klasinių 
kovotojų. T.D.A. Liet. Sekcijos Sekretoriatas.

zacijos fondo; taigi turėsite pa
tys apmokėti kelionės lėšas de-' farmeriai. 
legatams, vykstantiems tiesiog nežino kas 
į suvažiavimą nuo savo draugi- žiema.
jų, kuopų bei kitų organizacijų.'

Pirmyn į Penktą Nacionaiį .
Suvažiavimą Tarptautinio Dar-|Virame 
•bininkų Apsigynimo! t

i Budavokime masinį darbinin-i 
(kų klasės apsigynimo judėjimą!)

Broliškai
Carl Hacker, (

T. D. Apsigynimo
Veikiantysis Sekretorius

MOLINE, ILL
kurios ’ dirbtuvėsKai 

skelbiasi atidarytomis, bet dar-;
. bininkai dirba ir nežino,; kiek 
jie gaus atlyginimo. Bet dir
ba ir laukia, kuomet , basai 
jiems paskirs mokestį. Dar
bininkai jau tiek žino, kad mo
kestis bus sumažinta. I
Pereitais metais sakoma, kad 

tik 20 nuošimtis darbininkui 
dirbo, 
dienas 

‘ metais 
į koma,
I nuošimtis darbininkų.

Iš šių padavimų skaitytojai 
gynimas turės penktą metinį sa- ir kitų suminėtų bylų, Tarptauti- s^.r^,s^ 
vo suvažiavimą Lietuvių Sve- nis Darbininkų Apsigynimas Į gerlaikį. C 
tainėje, Cleveland, Ohio, su i 
legatais iš visos šalies.

Tarptautinis Darbininkų Ap- ^gelbėdamas Marlando 
sigynimas yra masinės kovos 
organizacija; jinai kovoja ap
gindama mūsų klasinius, poli
tinius kalinius. Nuo 1925 m. 
ši organizacija vedė neatlaidžią 
kovą prieš darbininkų kalini
mus ii- persekiojimus, ir toj: 
savo kovoj jinai nedarė ir neda- organizacija išjudino šimtus 
ro skirtumo, kokios tu esi tau- tūkstančių darbininkų kaip 
tos bei spalvos, kokie tavo reli
giniai bei politiniai įsitikinimai; 
jeigui pakliuvai į ’________
klasės nagus, bekovodamas už 
darbininkų reikalusi, tai Tarp
tautinis Darb. Apsigynimas ta-įw bVlos Tarptautinis Darbi- 
ve ir apgina, ši organizacija Į ninku Apsigynimas tuo1 būdu 
taipgi medžiaginiai šelpia įka-> padarė didelį pasaulinį politi- 
lintus darbininkus ir jų šeimy-jnl dalyką; ir pats Mooney da
nas. Jinai gina ateivius darbi- ibar daugiau negu bent kada 
ninkus nuo deportavimų ir ko- pasitiki masinėmis' kovomis už 
voja prieš negrų prispaudimą J ° paliuosavimą, 
ir už jų teisių lygybę su teisė-‘Tarptautinis Darbininkų Apsi

VISOMS ORGANIZACIJOMS, KOVOJANČIOMS PRIEŠ 
DARBININKŲ PERSEKIOJIMUS, LYNčIAVIMUS 

IR AUGANTĮ TERORĄ
Spalių (October) 8 ir 9 d., tą teroro ir lynčiavimų bangą. Į 

Tarptautinis Darbininkų Apsi- Ir apart Scottsboro berniukų ;

PI" 1,v; ! i “y-Į f ■! i I 1 I ■ A.——  . ........... - ? "    '
I ' <1 «s (kad darbininkai rašo- ria!me ore ir padarysime nau- Renčia nekaltai jau daugybę kite dienos!

si ant pdticįijų geriau' jregįu ki- dos mūsų pačių laikraščiui metų kalėjime už mūsų dar- TDA 13 kp., Koresp. 4 i 
tais metaiš. Rašosi net ir, “Vilniai.” bininkų reikalus. Nepamirš- ,D. Lukienė.

Mat, visi laukia ir. .. ... . . ,J j . • čia reikia priminti, kad mu-_bus, kuomet ateis , ... ...sų kuopa jau aukojo rinkimų
_• ’ i kampanijai 5 dol. Pirmiau A

Taryba laiko at-|LDLD. kuopa aukojo Komu-, 
prakalbas kiek-|nistų Partijai pasiuntimui de-,

vieną penktadienį. 'Prakalbos legatų į Chicągą taip pat 5 
■įvyksta popiečiais kaip: 3:30 dol. Tai reiškia, kad mes jau, 
|Val. Darbininkai bedarbiai it'aukojome 10 dol. Mūsų kolo- 
i dirbanti lankosi į prakalbas.! nijai buvo paskirta sukelti 10 j 
'Tik mūsų mieste;stoka kalbė-jdol. rinkimų kampanijai, tai 
I tojų. . ; , i reiškia, kad mes jąu veik at-;-

Dabar ruošjamasi , pasitiki- likome savo pareigą. 
|mui draugo Fosterio, Komu- 
inistų Partijos kandidato į 
I Jungtinių Valstijų prezidentus. I 
įFostėris čia1, pribus1 rugsėjo 
' (Sept.) 6 dieną. Kalbės' Pro
spect Pa*rke, 7:3’0; Viši i darbi
ninkai’turi 'dalyvauti šiose :pra-;; 
kalbose. - 1 ’ 1 ■ ' ■ ' • i

Reikia prisiminti ir'apie A. 
LDLD. kuopelę. Čia lietuvių 
darbininkų! nėra daug (apgy

venta, todėl ir kuppelė , nėra 
didelė. Rugpjūčio 27 dieną j 
susirinkime draugai pakėlė 
.klausimą apie tai, kad mūsų 
dienraštis “Vilnis” likosi už
pultas. Aldiečiai pareiškė, 
kad mūsų dienraštis “Vilnis”

Bedarbių 
ore

Bet mes dar veikiame. Ga- . r . ■ .j ..vome nuo draugo šolomsko 
.‘.knygelių vertes 60 dol. Jas j

~ i 1 I ’ • ' 1jau išdalinome ir'renkame au-[ 
’s^ct’Paik^TgofviŽ'darbi^ las- ;Tai, r,ei^ia’ kad. mOsų 

kuopa' sukels daugiam ’ begu 
kad reikalauta kvota. Tai la
bai girtinas dalykas, mes visi; 
turime veikti ir gelbėti .'Komu
nistų Partijai šiuose rinkimuo
se. " !

Jie išdirbo tik po 4^ 
į metus laiko. Šiais 

dar mažiau dirbs. Sa- 
kad bus paimta tik 10

de- paskutinėmis savaitėmis laimė-. kalbama, kad “geri laikai tik 
; jo naujų didelių pergalių, pav., juž kampo.

* Rirolhni-lomoc TVF o vi a nzlz~> i KcllOS SmulklOS dllbtUVelCS' negrą: 
darbininką Euel Lee (Orphan 
Jones), kuris jau būtų visai ne
kaltai mirčia nubaustas, jeigu 
ne Tarptautinis Apsigynimas. 
Dabar jis dar tebėra skaičių-'' 
je gyvųjų.

Paliuosavimui

MMMIM M MM M M M MMM MM M

Naujas Nupiginimas
Knygų

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

1 Rengkime Juos Kovai už Pasiliuosavimą 
iš po Kapitalistines Priespaudos

KAINA 
Dabai

Jūsų Jonas.

WORCESTER, MASS

Tom Mooney ir Scottsboro

Pirmiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina $2.50
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 
' JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Pe.

trika. Pust 128.' Apdaryta
ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO

SE VALSTIJOSE. Knyga ant geros 
popieros 450 pusi. Apdaryta 1

Be apdarų
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. Parašė L. B. Budin. Apdaryta 
336 pusi.

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

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

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

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

Apdaryta
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė

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

386 puslapiu. Apdaryta
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.

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

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO
JE. Parašė d. A. Bimba. Turi 608

1.00

.75

1.50
1.00

1.50

.35 '

.25 *

1.25nebus sunaikinta per donosči- ( Jaunuolių masinis Mitingas į 
kus ir užpuolikus, mes ją Rugsėjo^fSept.) 12 d. atei-, 
remsime dar uoliau ii geriau. v— j masjnį mitingą A. O/ 
IVTpc atiVnmn • “Šalin sklindi- TT . . m i 11 cj 1H. svetainėje, Trumbell St., >

kaip 7:30 vai vakare. Čia
lankysis Tom Mooney motina 
ir kalbės, drg. Moore iš New 
York, šį masinį mitingą ren
gia TDA miesto Centralinis 
Komitetas paliuosavimui Tom 
Mooney ir Scottsboro jaunuo
lių. Mes visi lietuviai darbi-.

j ninkai, nežiūrint kokių pažiū- 
| rų, esame dalis darbininkų 
i klasės. Todėl mūsų visų yra 

lietu-! pareiga būti šiame susirinki-

TT • |J
i apie ooveno j ^jes sa]<orne: “šalin skundi- 
O jau laba! senaij^ jr donosčikai. šalin ir 

i numerio antro pruseikiniai 
I menševikai!”

Kad paremti mūsų dienraš
tį, tai ALDLD. 64 kuopa ren
gia pikniką rugsėjo 5 dieną.1 
Šio parengimo visas pelnas eis 

| “Vilniai”. Piknikas įvyks Ve
ličkos farmoje, pradžia 9 vai. 
ryte. Yra gera platforma šo-j 

; ir bus geri muzikaptai
Mes kviečiame visus1 

vius darbininkus iš šio miesto ! me. ir pridėti balsą kartu su 
ir apielinkės dalyvauti Šiame senele, Tam Mooney motina, 
piknike, šiame piknike galė- kuri kovoja už paliuosavimą

Tom Mooney

dirba po kelias dienas j mė
nesį. Viena iš didelių, dirbtu
vių, būtent: Silver Rock Is
land kompanijos, kuri taisei 
lokomotyvus, dirbtuvėje dirbo 

I pirmiau apie du tūkstančiai j
i *• iv*

Tomo Mooney darbininkų o dabar dirfc tik, kjamg

■Amerikoj, taip užsieniuose; ji-' 
nai aikštėn iškėlė begėdiškiau- 

valdančios kapitalistų “teisingumo" 
suokalbį prieš Mooney ir kitus 

! darbininkų kovotojus. Iš Moo-

kurias

gynimas.
Nepaprastai daug mūsų

nuo 6 iki600. Jie dirba tik
10 dienų į mėnesį.

Dabartiniu laiku
darbininkai renka

£ kad padėjus Komunistų Par
tiją ant baloto. Reikia pa- sime gerai praleisti .'laiką šv.a- savo sūnaus.

susipratę 
parašus, Turi 608 

puslapių. Gražūs apdarai
KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.

246.Pusi.
Parašė M. Po-

IIIOIIISIliQIII ISIIIQIIISIIIQIII HIGIIIQI llfSII

2.00

1.50

1.50

3.00

2.25

1.00

1.00

veda

mis baltųjų. Tarptautinis Ap
sigynimas kovoja už žodžio, 

c-spaudos ir susirinkimų laisvę akacija pasidarbavo ir kovoje 
darbi ninkams. Tarptautinis P1*^ p^es deportavimų bilių, 
Darbininkų Apsigynimas gelbs- [ *r prieš Hooverio darbo mi- 
ti darbininkus net kitose šaly- Į nisteri° Doako politiką, kuris 
se, ne vien tik Amerikoj.

Tarptautinis Darbininkų Ap- 
šigynimas suruošė tokius skait
lingus darbo minių protestus, 
demonstracijas ir pasipriešini-: . . v , . , , m
mus, kad privertė paliuosuoti I galyje, vadovaujant Tarp-

• fniitim’n Tin vkimn Izii Anainrif-
6 iš 8 Imperial Valley, Cal.,

prieš Dies paduotą x kongresui
I sumanymą, kur jis
I išbugdinti iš šios šalies visus 
i kovojančius, susipratusius atei- 
! vius darbininkus.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas visuose Jungtinių' 
Valstijų kampuose yra suruo- 
šęs eilę masinių mitingų ir de- 

maršavimų už

orga-

stengiasi gaudyti ir deportuoti 
ateivius darbininkus, jeigu tik 
kurie drįsta protestuoti bei ko
voti T^rieš nepakenčiamas są
lygas. Šimtai masinių mitingų

tautiniam Darbininkų. Apsigy
nimui, buvo suruošta vien tiktaikalinius. Tai per tokias masi- 

4 nes kovas ši organizacija apgy
nė iki šiol nuo mirties baus
mės devynis Scottsboro negrus 
jaunuolius, keturis Patersono j 
kovingus audėjus ir kitus.

Tokia organizacija darosi kas
dien reikalingesnė ir reikalin
gesnė. Treji metai krizio nuš
lavė pirmiau “buvusią gerovę,” L . . 
ir darbininkų gyvenimas eina ' m0Ąs *aciniU .
nuolat blogyn. O kad darbiniu- i urpli» ^ekv“ bedarbiui pa
kai kovoja prieš bedarbę ir ma- i aalp? lr uz .^darb,ų apdrau' 
sinj badavimą, tai buržuazija'dos ’statym0 ,sleidlmą vlsal sa’ 
paleidžia prieš juos bangą nuož- Į la ’ . . . •
maus teroro. Jau nedarant skir- i tiktai plačiausia masinė 
tumo, čielais būriais darbinin-1 Parama, tiktai didžiausių , dar- 
kai areštuojami tokiose kovo
se, kaip kad streikai mainierių 
West Virginijoj, Ohio, Pennsyl- 
vanijoj, audėjų Naujojoj Angli
joj ir kaip kad ex-kareivių ko
vos už bonus, darbininkų išsto
jimai už bedarbių apdraudos įs
tatymą, už Sovietų Sąjungos

, apgynimą ir kt.
Už visus tokius žygius kapi

talistai darbininkus užpuldinė- 
’Ą, ja ir terorizuoja.

Visa tai stato milžiniškus už- j 
davinius Tarptautiniam Darbi- (kuopos, darbininkų kliubai ir 
ninku Apsigynimui; bet prieš 
tokius išnaudotojų veiksmus 
mūsų organizacija toliaus turi 

' išvystyti dar stipresnį suvieny
tą frontą negrų ir baltųjų dar
bininkų, atsispyrimui prieš visą

reikalavo

bo minių įsitraukimas talkon 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui tegali ’suteikt pagei
daujamų 
kintų ir 
nių prieš 
jimus.

Draugai, mobilizuokite vi
sus savo narius; išrinkite ir 
pasiųskite delegatus į Penktą 
Nacionaiį Suvažiavimą Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni-

I mo. Pašalpinės draugijos bei

vaisių kovose panie- 
sutremptų darbo mi- 
didėjančius persekio-

kitos organizacijos yra ragina-i 
mos iš visų šalies vietų kožna 
atsiust į suvažiavimą po vieną, 
ar daugiau delegatų. Tačiaus,' 
draugai ir draugės, tiktai dis- 
triktų . konferencijose išrink-

Pirmoji Pagalba ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr' J. J. KAŠKIAUČIUS

Yra Sužymėta 200 Ligų
NURODOMA Iš KO JOS ATSIRANDA, PATARIAMA KAIP JŲ IŠVENG

TI, O JOMIS APSIRGUS, 
žemiau seka surašąs kažkurių ligų, 

del darbininkai turi apie jas žinoti, 
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai

kokiAis budais gydytis.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kadmokėti nors dalinai apsiginti.

Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir'jų šipuliai. 
Išnarinnnai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežaščių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja. 
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimai. 
Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba ga^u pritroškusiems. 
Elektras užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos' 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakės ir 1.1. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraujingumas.

> žolinė sloga, dusulys, kosulys.
Opos burnoje; galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas. nutukimas, liesumas.

.< Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas^ negeras kvapas, nešvarumai.

. Pikfšąšiai, šunvotės,. ■ votys pakunės. ;
,garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

mas.
Plauku slinkimo priežastis.'
•Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly

kai.! ; I ! : į , j -
Priežastis vaikų šlapinimosi nakčia.
Diegliai viduriuose, vėžys, gūžys. 
Patrūkimas arba vadinama kyla. 
Mažai krūtyse pieno ir kodėl? 
Skaudžiosios mėnesinės, baltosios. 
Gyvenimo nėrmaina moterims.

i Tš/ ko paeina visiems žinomas žaksėji- 
i m as.; • - .

riauKimas, geibejimas skęstančio. ■ 
Paspringimas, pasikorimas, japsinubdiji- 

mas.
Kokia pagalba užnuodintam duoti 
Kaip reikia nešti sužeistus?' - 
Svarba gimnastikos, mankštinimasi 
Valgis, vidurių užkietėjimas. 
Dantų ir akių tinkama priežiūra. 
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitpiky- 

mas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje 
žymėtas ligas. v __ '___ # .
vaistam ir patariama kaip pačiata gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

f KNYGA Iš 126 PUSLAPIŲ, KAINA $1.00
Kas užsiprenumeruos dienrašl “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00 

šią Ifiygą gaus dovaįnąi t

‘LAISVE,’ 427 Lofimer St, Brooklyn, N. Y.

, I Kj j Mačiai yra aprašyta apie tas visas augščiaus su- 
Vyriausia svarba Jos knygos yra tame, kad paduodama reciptai

Parašė U. Sinclair.
RUSIJOS ISTORIJA.

krovski. 320 puslapių. Apdaryta 
LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR

BAI. Paraše M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalinga perskaityti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei, i Turi 
432 puslapių. Aapdaryta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARELIAI. Apsakymėlis. 16 
PROFESINĖS SĄJUNGOS. 
PARYŽIAUS KOMUNA.

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

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

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

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

pusl.
24 pusi.
Parašė B.

D. M. ŠOLOMSKAS
46 TEN EYCK ST

1.75
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2.00
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Puslapis Ketvirtas
t V >

Hrmadien., Rugsėjo .5, 1932

DARBAS TARP SOCIALDEMOKRATŲ
(Iš knygos “Lietuvos Žvalgy
ba”

daug parodymų prieš komunis
tus. Tas žvalgybai taip patiko, 
kad jį tuoj užverbavo į žvalgy
bą, kaip agentą (Gribulio paro
dymų turinys bus paskelbtas ki
toj knygutėj). Su Gribuliu bu
vo užverbuotas ir kitas .social
demokratas iš Ukmergės, Ket
virtis, kuris davė maž daug to
kius pat parodymus, kaip ir 
Gribulis. Mat, Ketvirčiui taip 
patiko darbas žvalgybos eilėse, 
kad jis ėmėsi net socialdemo
kratu partiją kompromituot, ir 

socialdemokratų ' socialdemokratai išmetė jį iš sa- 
padėt žvalgybai! vo eilių. Dar kitokia Selenio 
su komunis- i karjera. Jis buvo įveltas į Pa- 

sutinka “ide- i jaujo “putčą”. Kaip dabar yra

Visai kitokį pobūdį turi dar
bas tarp socialdemokratų, žval
gybai ne tiek rūpi žinot, kas de
das socialdemokratų eilėse, kiek 
tas, kad per socialdemokratus 
gaut kelias į darbininkų eiles. 
Tai reikalinga kovai su 
nistais.

komu-

Tarp socialdemokratų 
tus verbuot, kaip rašo 
daug lengviau, kaip tarp kitų, 
nes 
greit 
jos 
tais, 
jiniai 
-kitiems prisieina mokėt. O jei j ne vien 
komunistai iškelia aikštėn žval-! žvalgyba, 
gybos agentus socialdemokratų mas ir “: 
eilėse, tai socialdemokratų par- 1 
tija teisina juos.

Verbuot agentus iš socialde- j 8a ’ padidint represiją, prieš ko- 
mokratų lengvina ir tas, kad; munistus. Todėl žvalgyba da- 
socialdemokratų vadai dažnai ■ visą eilę savo žmonių, k. a. 
darbininkų susirinkimuose įvar-' že^naitį, kurie turėjo aktingai 
dina komunistus arba kitaip [ dalyvaut to putčo ruošime ir

Toksi prikalbėt kitus, kad jie aktyviai 
dalyvautų. Tarp kita ko Pajau
jui buvo duotas uždavinis susi
riši su komunistais, įvelt ko
munistus į to putčo ruošimą, su
žinot komunistų jėgas ir t. t.

agen- 
Iksas,

daugelis
sutinka 
kovoj

• vieni
” dirbt žvalgybos naudai, į žinoma, Pajaujo putčą suruošė 

O jei! ne vien liaudininkai,' bet ir 
. Pajaujo putčo ?uoši- 
savo laiku” jo likvida-

—rsssx1.1, 1 — —»FRg
mokratija netari nieko prieš; 
jeigu jos nariai dįi>ba • žvalgy
boj. Lenkijoj pavyzdžiui social
demokratai iš PPS buvo virini 
iš geriausių Lenkijos žvalgybos 
(defensyvo$) organizatorių, ir 
dabar jie labai aktingai ten dir
ba. 1926 metais, kad Lietuvos 
socialdemokratai atsidūrė val
džioj, jie kaip sykis paėmė žval
gybą į savo rankas, žvalgybos Į 
šefu buvo vidaus reikalu mini-I . *■ i
steris .socialdemokratas Vladas | 
Požėla, kuris (dabar tas jau ai- į p]oda.mi kalbėtojams.
šku), provokaciniais tikslais ke
lis kartus šliejosi prie komunis
tų, kad iš vidaus griaut Komu
nistų Partiją ir Lietuvos Sovie
tų valdžią (1919 metais).

Užverbuoti į žvalgybą eiliniai 
socialdemokratai turi du pama
tinius uždavinius. > Pirmas, sekt 
paskui kairejančiūs socialdemo
kratus darbininkus, kad social
demokratijai lengviau būtų Sn

vimas žvalgybai buvo reikalin- ^mėt juos nuo kairėjimo, o jei 
' ga, kad pasinaudojus “gera pro- • • 1 • T • l • • • V 1

juos žvalgybai nurodo, 
socialdemokratų vadas, tai jau 
pirmutinis kandidatas į žvalgy
bos agentus. Arba štai kaip 
daroma. žvalgybos agentas 
kreipiasi į eilinį socialdemokra-
tą ir siūlo jam stot į žvalgybą. Pajaujis jieškojo tų ryšių, su 
Kada tas atsisakinėja, tai daž- kai kuriais komunistais susiti- 
nai pakanka įvardint kelis žy- ko, bet jam nepasisekė įtraukt 
mesnius socialdemokratus, jau j savo putčą komunistų (tik 
komunistų iškeltus, kaip žval- Kauno kalėjime tupinti dešiniai 
gybininkus, ir po to visgi palik- (“kairioji” opozicija, pasivadi- 
tus socialdemokratų partijoj, j nusi

J. :Kalvaitis. Ružinskaš 28c., 
L. Tiknius—30c. Po 50c.: Ja- I 
nuševičia, J. Silanckis. Va
lavičius—$1.- Viso aukų su- | 
rinkta $6.12.

Komunistų Partija yra dar- . 
bininkų klasės partija. Tad 
mes visi turime ją remti. Rei
kia ją remti kas kaip galime 
—vieni darbu, kiti aukomis, 
parašų rinkimu, kalbomis ir t. 
t. Visi turime rūpintis, kad 
Komunistų Partija būtų padė
ta ant baloto šioje valstijoje.

O reikia pasakyti, kad dar 
daug reikalinga parašų, kad 
padėjus Komunistų Partiją ant 

vadus, Sacco ir Vanzetti, te-[baloto. Tad mes visi jai turi- 
begerbia, tebemyli. Myli juos j me padėti. Tiesa, komunistai 
už tai, kad jie laikėsi tos nuo-1 visi veikia gerai, bet jie vie-Į 
monės iki mirties, kaip jie sa- ni negali viską apeiti. Todėl 
kė: “Mes stovėjome už bied- čia yra pareiga ir simpatikų 
nūs ir prieš žmogaus žmogum pagelbėti. i,
išnaudojimą ir prispaudimą”. 
Ir Windsor darbininkų pa'siry- 
žimas juos minėti pilnai su
puola su Vanzetti ?____ _ ,

‘ "iobalsiu, kuomet eidamas mir- ielinkė jau žinome, kad įvyks-
1. C-! !""■.»»» « T T V i J 1*11* 1 *1 *1

Majoras piTžada aprttptifiti 
viskuom kogeriausiai. Anot 
jo: “I appeal to ;you on the 
ground that your best inte
rests will be served if you 
leave this meeting as soon as 
possible”.

Ir išbėgo, nuduodamas at
siųs spėką tiems, kurie neįtikės 
jo kalbai. Darbininkai į pas
tarojo kalbą nekreipė atydos, 
[pilni entuziazmo, kaip mūras 
| laikosi vietoje, griausmingai

Dar kartą gyvenimo eiga 
patvirtina, kad darbininkai 
jau penki metai nužudytus

tas nepadeda, tai tuomet- į pa- 
gelbą eina pati žvalgyba ir — 
štuoja tuos kairejančiūs l__...
demokratus darbininkus. Kad 
turėt progos areštuot, tokiems 
darbininkams provokatoriai pa
kišdavo komunistų literatūrą. 
Pavyzdžiui, įvairiuos miesčiu
kuos dirbo šoferis Naruševičius. 
Jis priklausė prie socialdemo- Į 
kratų partijos ir kartu nuo 1923 'mi, susikuopę

tus socialdemokratų partijoj, į nusi “Kolektyvo aktyvu”, pati- 
arba papasakot, kaip toks irikėjo pajaujminkams, o vėliau 
toks žymus socialdemokratas to-; ir plečkaitimnkams, ir laukė pa- 
kiam ir tokiam susirinkime j liuosavimo iš kalėjimo tų žval- j žvalgyba duodavo uždavinį pa-j 
įvardino kelis komunistus irjgybos pagelbininkų pagelba) .Po I čiam “kairėt”, kad kartu su ki-l^ 
tuos palengvino žvalgybai juos arešto Pajaujis žvalgyboj viską į tais tikrai kairėjančiais social- lgj 

Artimu Pajaujo demokratais darbininkais gaut j 
i to provokacinio ryšių su komunistais, arba net 

i putčo ruošime ir buvo augščiau įsiskverbt į komunistų partiją. 
Į minėtas Selenis. į Pavyzdžiui, tokį uždavinį gavo

LSDP vadovybė tą viską žino, i vienas socialdemokratų partijos 
bet jų nešalina iš savo eilių, j Radzviliškio organizacijos na- 
Mat socialdemokratija tai bur-1 rys. ,
žuazijos reikalų gynėja, tai an-Į Per rinkimus į ligonių kasas 

savo . .žvalgybinę trasis buržuazijos diktatūros1 1931 ir 1932 m. pąsįi’eiškė jau 
ramstis, o buržuazijos diktatūra! pilnas socialfašisių 
negali apsieit be žvalgybos ir su žvalgyba (apie tai plačiau j5e 
provokacijos. Todėl ir socialde- bus kitoj knygutėj).

Todel

O—O—O

Visi Connecticut valstijos! 
paliktu draugai, simpatikai ir visa ap-

ti jisai pasakė: “Ko aš trokš-1 ta didelis spaudos piknikas
tu šitoje paskutinėje savo ago- rugsėjo 18 dieną.
nijos valandoje, tai to, kad 
mūsų nusmerkimas būtų su- nome, kaip labai svarbią rolę 
prastas ir kad jis būtų didelė 
lekcija.”

šitos lekcijos prisilaikyda- 
xxxcivij pcnvijvo ix iycix m xxLtv į v.£.ę į nenugalimą
m. ( gal ir dar anksčiau) dirbo, būrį, pilni entuziazmo, nusi- 
kaip apmokamas žvalgybos. tarėm rengtis prie dar skait- 
agentas/ Jo- pareiga buvo pa-! lingesnio mitingo, 
kišt kairiesiems .socialdemokra-; Leonas,
tams darbininkams komunistų 
literatūrą, po pakišimo žvalgy
ba darydavo kratas ir “rasda
vo” tą literatūrą.

Antras uždavinis,—užverbuo
tam į žvalgybą socialdemokratui

WATERBURY, CONN.

Mes visi veikiausiai jau ži-

ANGLU KALBOJE KNYGOS
THE MOLLY MAGUIRES

By ANTHONY BIMBA
The determined struggles of the miners in the Pennsylvania 

anthracite district during the seventies to improve their conditions.
144 pages—$1.00

THE SOVIET WORKER
By JOSEPH FREEMAN

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

TOWARD SOVIET AMERICA
By WM. Z. FOSTER

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

350 pages—$1.25

THE RED CORNER BOOK
FOR CHILDREN

Short stories and poems valuable to workers’ children.
110 pages—$1.25

areštuot, kaip tuoj palengvėja i išpasakojo, 
eilinių socialdemokratų verbavi-: bendradarbiu 
mas į žvalgybą.

Prie žymesnių socialdemokra 
tų, kurie tarnavo žvalgyboj, pri-1 
klauso Markovus, Plečkaitis,' 
Gribulis, Aucevicius, Selenis,\ 
Sabaliauskas ir kiti. ' i

Markovas
- karjerą negudriai pradėjo. Jis 

kvailai pasigyrė VKP (b) par-- 
tijos bilietu, del to pasigyrimo j 
puolė įtarimas ir neužilgo buvo! 
jis išaiškintas, kaipo žvalgybos! 
agentas. Bet Markovo tarnavi-j 
mui žvalgyboj daug padėjo pati | 
Lietuvos socialdemokratų parti
ja, kuri paėmė Markovą savo 
globon ir viešai teisino jį. ~ 
fašistinio perversmo (plečkaiti-'sutraukti daugiau, kaip 
jados laikais) Markovas buvo; tūkstančiu darpininkų. Ir 
pasiųstas išpradžių į Rygą, pas.- buv0 retas atsitikimas. Ir 
kui į Vilnių, pas Plečkaitį, kur|da mes pasiekėm šešius tūks- 
jis taipogi pastojo dirbt Len-Šančius ir tas įvyko prieš val- 
kijos žvalgyboj. Plečkaičio kar-;džios reikia tai imti do. 
jera šiek tiek kitokia. 1919 me- paanalizuoti, del ko pir- 
tų pradžioj jis priklausė Komu-!^ leid o dabar jau ne 
nistų Partijai, bet vėliau kapi-' 
tuliavo prieš buržuazinę Lietu- į Sakysime, buržuazija ne- 
vos valdžią, kaip renegatas pa- kreipė domės tol, kol lankė 
stojo į LSDP. Kaip renegatui mažas skaičius darbininkų. 
Plečkaičiui buvo pavesta kova Bet kad patėmijo laipsnišką 
su komunistais; jis taip uoliai | padaugėjimą, patvirtino ir 
kovojo prieš komunistus, tokių J vietinis turčių laikraštis, apra- 
niekšiškų ir provokacinių prie- (gydamas 13 rugpjūčio viešą , 
monių imdavosi, kad greit susi-, mitingą, kuriame grįžę iš Ot-!

, rišo su žvalgyba. Pavyzdžiui, tawos ekonominės konferenci- 
žemės ūkio darbininkų susirin-;jos delegatai išdavė raportus. ... 
kimuose ir susivažiavimuose virš 3,000 darb. dalyvavo. ^n^iasl.vsutlkit! 
Plečkaitis ne vieną komunistą Laikraštis sako: “raudonieji su ” 
įvardino ir padėjo žvalgybai su- kiekvienu mitingu auga”. Tuo- 
daužyt Suvalkijos žemės ūkio jaus p0 f0, miesto parkų bor- 
darbininkų profsąjungą. Su j ^as pakeitė poziciją. Kiek- 
Žvalgybos žinia Plečkaitis pir- vienu kartu, duoda leidimus 
rhufinis LSDP eilėse viešai me- kitame parke. Leidimą duoda 
te socialdemokjatų obalsį: s^al-1 (jieria anksčiau, arba ta pačią 
dykit profsąjungas! Tuo obal-1 di Nebeduoda progos iŠ- 
.T^S.?C.^ldern0kraU1^ Mitingai atpuolė vėl

i ant šimtų. Pagaliaus, pasiū
lo parką dvi mylias iš miesto. 
Gi revoliucinės .dvasios vadai 
( K. P. nelegalė Kanadoje)

; pasistatė sau obalsį: Sacco ir 
I Vanzetti paminėjimas 22 rug
pjūčio turi įvykti “Lanspeary 
parke”, nes jame visuomet 
darb.< laikydavo mitingus. Pa- j 
sėkmėje ^to? miesto ponai! 
griežtai ‘ uždraudė : “Mitingas

Eile Viešų Revoliucinių Mitingų

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS:
Labor and Industry Series

vaidina spauda klasių kovo-' g? 
je. Be to, reikia žinoti, kad ; Įįft 
mūsų spaudą puola visi ne-1 $ 
prieteliai. Jie yra mūsų spau-' B 
dos priešai, pradėjus nuo pa-jfc4 
čių vyriausių kapitalistų ir bai-į|S 
giant renegatais — Pruseika^jS 
Butkum ir kitais jų sekėjais. Rgį 

Užpuolimai ant “Vilnies” 
gali įtikinti kiekvieną darbi- m 
ninką, kaip fašistai pasikėsi- |ĮĮjj 
na mūsų spaudą smaugti, j M 
Kiekvienas darbininkas turi H 
padaryti išvadą, kad mes tu- 
rime ginti mūsų spaudą nuo M 
užpuolikų. Tad ir šitas pa- ffi 
rengimas yra rengiamas pare- 
mimui mūsų laikraščių. Todėl Km 
kiekvieno darbininko pareiga raa 
yra paremti šį parengimą. Kį 
Reikia jame dalyvauti ir kitus |!| 
raginti, kad dalyvautų. H

Šitas išvažiavimas įvyks įg| 
Hartforde, Oak Parke. Vie- E 
tą piknikui yra labai graži ir 'JĮ 
gera; -Visi darbininkai turi’E 
veikti,.. padaryti sekmin-jB 
gu šitą išvažiavimą. ra

Išvažiavime bus gera orkes-- 
tra šokiams, kurie norės pasi-'E 
šokti. Taip pat bus gerų už-i E 
kandžių. Tad prašome nesi-‘B 
vežti savo valgių, o gausit čio- Į 
nai visokių valgių, kokių tik g 
norėsite.

Visi ir 
važiuoti į šitą pikniką, 
siu kovos 
reikalinga, kad 
kuo kovoti už savo reikalus 

Komisijos Narė.

r 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, and “over-production.”

Regular $2.00; Popular $1.00

4

Komunistų Partija; Darbinin
kų Spauda ir Kiti Dalykai
Piknikas, kurį rengė visi 

šios valstijos chorai ir vadino
si “Dainų Diena,” pavyko ge- 

!rai. Jei žmonių nebuvo dau
giau, kaip kad kitais metais; 

‘ bet progreso padaryta gerokai.
Reikia pasakyti, kad drau

gės šalinaitės prakalba buvo 
labai gera ir klausytojams pa
tiko, o ypatingai jaunimui. 
Aš manau, kad mes jau 

suaugimas i einam« »**«'.to- a'”’ie 
I senaiI kalbame.

Draugė šalinaitė turėtų 
lankyti ne tik> New Yorko 
ielinkę, bet visus mūsų chorus 
ir visas kolonijas. Tai duotų 
daug nąudos proletarinio me
no auklėjime. Mes jėgų turi
me, tik jas' reikia išvystyti. 
Apie tai turi susidomėti ir ki
ti draugai, kurie yra vadovy
bėj mūsų judėjimo.

o—o-—o
Kadangi neturėjau specia- 

lio darbo piknike, tai aš rin-j 
kau Komunistų Partijai aukų,! 
kad sėkmingiau būtų galima1 
pravesti rinkimai. Draugai j 
darbininkai, kurie supranta . 
klasių kova ir svarba šių rin
kimų, tai aukoja rinkimų kam
panijai. Kurie aukojo nema
žiau, kaip po 25c., 
skelbiu vardus:

Po 25c. aukojo: S. 
veckas, J. šukaitis, J.

LABOR AND LUMBER
By CHARLOTTE TODES

This book exposes timber speculations, railroad steals, the waste 
of resources and labor conditions in the lumber camps.

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND SILK
By GRACE HUTCHINS

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

Regular $2.00; Popular $1.00

pn- 
jau

ap- 
ap

LABOR AND AUTOMOBILES
By 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

LABOR AND LEATHER
By RICHARD B. WINTER

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

Regular $2.00; Popular $1.00
' Windsore iki šiol viešuose (viešus debatus su legionieriais. 

!21 rugpjūčio Darb. Ex-Karei- 
vių Lygos piknike aiškino, 
jog tai būtina pareiga daly
vauti visiems ir paminėti Sac
co ir Vanzetti, kurie elektros 
kedėje sudeginti.

Vietinis kapitalistų laikraš
tis “The Border Cities Star”, 
painformuotas policijos, 19 
rugpjūčio, jau šiurpulingą ži
nią įtalpino. Būsią: “Jeigu 
jūs (supraskit darb.) dalyvau
site 22 rugpjūčio mitinge, at
minkite tą, delko ligoninės 
daugina vietų vis del vieno 
daugiaus”.

Neužteko to, kitoje laidoje 
dar dadėjo, būk polcija gau
nanti žinias, kad komunistai 

T ant atakos. 
Vietoj išsigąsti, darbininkuose 
užvirė tikrai revoliucinė dva
sia prieš išnaudotojus. Dar 
7 vai. vak., dar valanda iki 
nuskirto laiko, o parkas tik 
judėjo žmonėmis. Jau miesto 
majoras, “čyfai” ir detektyvai 
—visi civiliuose rūbuose, aki
mis matuoja spėkas.

Kada jie įmatė darbininkų 
spėką, viršijančią policijos, 
bandė naudotis «demoralizaci- 
cija. Vos tik T. D. Apsigyni
mo distrikto sekretorius, Arth
ur Seol, atidarė mitingą, gal 
suvirs 6,000 minia aplink ap
juosė. Sekr. paaiškino, kad 
nėra gautas leidimas ir delko. 
Atsiklausus visi sutiko, kad 
būtų mitingas laikomas. Mies
to majoras prilenda ir prašo 
balso, sekretorius duoda. Ma
joras, persigandęs, visai negar
siai bando įkalbėti įstatymų ga
lią? i Iš publikos? šūkiai: “šian
dien mūsų darbininkų įstatymai 

■’ " >’ \ K

P° j mitinguose nebuvo galimybės 
du 
tai 
ka-

vadovaująs savo profsąjungi-' 
niąm darbe- Plečkaitis buvo! 
vienas geresnių žvalgybos infor- 
nįatorių ir apie vidujinį LSDP 
gyvenimą. 1927-1928 metais 
Plečkaitis stojo priešakyj vadi
namų plečkaitininkų, už Lenki
jos pinigus leido Vilniuj “Pir
myn”, ir kartu tarnavo Lenki
jos ir Lietuvos žvalgybose. Ir 
daugiau yra socialdemokratų, 
kurie tuo pat metu tarnauja 
Lietuvos ir 
se.

Dar kitokia St. Gribulio kar
jera. Jis buvo pakviestas, kaip 
liūdininkas vienoj Ukmergės by- 

. loj (1924 m.) ^Gribulis davė

r Lenkijos žvalgybų- i ^US1^S išvaikytas
Vienok revoliuciniai darbi

ninkų vadai žodžio nemaipė, 
priešingai, nusprendė darbą 
varyti pirrpxn. 20 rugpjūčio
Darb. Ex-Kareivių Lyga laikė veikia

T*.S ■
j

V:

y

tai čia

Maka- 
Guoba,

visos mobilizuokitės
Kla-

eina dar aštryn, tai 
turėtume su

Mexico City. — Rugs. 1! 
cl. prasidėjo Meksikos kong-i 
reso sesijos. Prezidentas 
Rubio gyrė savo valdžios 
nuveikimus. Bet gandai pla
čiai eina, kad Rubio rezig
nuosiąs iš pezidentystės. 
Priežastis nepaduodama.

\ Inkvizicija
Kcturvi Aktų Drama Su Dainomis 

i Kaina 50 c.
Šitas veik 

ibartines Id 
kovas ir S

• kurias ji da 
kinimuose

i bin inkų pa 
muša šampĮ 
kitokius ka 
kurie kovoj.

z

FORCED LABOR IN THE U. S.
By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1,00

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 o£ white and Negro workers and farmers.

Regular $2.00; Popular $1.00

:alas labai gerąi nušviečia da- 
etuvos darbininkų gyvenimą, 
metonos valdžios inkvizicijas, 
ro darbininkams. Šiuose kan- 
įolicija ir milicija bado dar- 
j ages ylomis, degina elektra, 
lais, Jankais varžo galvas ir 
kinimus daro darbininkams, 

. prieš fašizmą.
“Inkvizici oj” šie visi veikimai Lietuvos 

valdžios yr? gerai nušviesti. Tad šį vei
kalą reikia kiekvienam perskaityti. Ne 
tik vaidintcįai, bet kiekvienas darbinin
kas turi ‘inkviziciją” perskaityti. šį 
veikalą parišę draugas, kuris pats per
ėjo tas visas inkvizicijas.

“Inkviziciją” parašė d. Palanta.
do Meno Są 
draugai nor 
arba sau, ra;

. no Sąjungos
V. Bovi'

Išlei- 
unga. *’Kain4 50 c. Kurie 
te gauti veikalo platinimui 
ykite ir siųskite pinigus Me- 

, sekretoriui:
/ as, \ r y . >. , \

6 Ten5 Eyck St,L •
Brbbklyn, N. Y.

i m . c

r 5
v.

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

“Open shop” drive, company unions, blacklists, spy systems, 
1 strike-breaking methods, employers’ anti-union welfare schemes, 
-personal activities and employee stock ownership. *

Itegular $1.90; Papular $1.00

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

Conveniently arranged facts, figures and analytical material on 
speed-up, w^ges? hours, the organization of industry, the. Soviet 
Union, imperialism, government, war, social insurance, Negro 
workers, working women, young workers, etc., etc. Ah indispens
able handbook on labor. Regular $2.00; Popular $0.85

USE THIS ORDER BLANK
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5 Dr.! Duni44 'Tarptautinės PageĮbos 6 r-
ganą.

40 Lokalo Nariai.

BINGHAMTON, N. Y.

Japonijos Laivynas

.Oi

distrikto l|@
Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenyssėti

lu yra $37,000,000.
Pereita vasari.
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Komunistai Veikia
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DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

centų ]<ų. 
i40-to 
I kai.

s.
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Ir Lietuviai Streiklaužiauj

Barnett faundrėje darbiniu- 
Šita dir-

A *<• k v L ’ V*

k/"

Pirmadięn., Rugsėjo 5,. 193?
r-r

. ' . IM I
Puslapis penkias.

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Bedarbių Demonstracija

PITTSBURGH, Pa.—Rugpjū- 
r čio 31 apie trys tūkstančiai 

bedarbių maršavo Pittsburgho 
gatvėmis reikalaudami duo
nos. Pro dirbtuves maršuo-i 
jant, kur dirba keli darbiniu- j 
kai, tie per langus sveikino j 
maršuojančius. Revoliucinės. 
dainos skambėjo.

Prieš marguosiant buvo iš 
rinkta delegacija bent iš 45 • “ 
narių priduot pavieto komisio-' 
nieriams bedarbių reikalavi-!

1 mus. Po maršavimui bedar
bių delegacija raportavo, ką1 
jinai gavo iš pavieto. Komi- 
sionieriai išklausę gana prak
tiškus reikalavimus pasakė, i 

ykad jie neturi galios juos pri
gimti, kad jie nekonstituciniai.

Jie sako, kad duoti po $5 t 
savaitę bedarbiams 
nes neturi pinigų, 
jiems parodyta, kaip 
sukelti pinigų, tai jie

raitėsi įrodinėdami, kad 
reikalavimas nekonstitu-

Reikalauta, kad tie pa- 
viršininkai nusimuštų ai-, 

gas, nes labai dideles gauna,1 
tai jie vėl pasakė, kad nekon- 
stitucinis dalykas. Vieną rei
kalavimą išpildė, tai davė tre
kus išvežioti bedarbius namo. ■ 

Bedarbių demonstracija pa-' 
sisakė ir toliaus tęsti kovą. Ji-j 
nai pasisakė už organizavimai 
daugiau bedarbių. Taipgi nu-' 
sitarta turėti bedarbių'demon-j 
stracijos kiekviename mieste 
ir miestelyje.

negali, 
Kuomet 
galima 

kai gy-
vatės 
toks 
cinis. 
vieto

Bedarbis.

Darbininkai išdirbo po 12 žo kojas bosams ir padaro Sovietai Buduvoja Naują 
valandų per dvi dienas. Viso1 blogas sąlygas ir kitiems dar-- - — - 1

_____ • Į , i po 24 vai. Kuomet atėjo lai- bininkams.
m- * - dnkm. užmokesčio, tai gavo tikTie žmones dabar pasisakei 

eisią donosčikų roles. Pasisa-1 
kė už šnipinėjimus ir skundi
mus. Tai jau bjauriau negali, 
būti. Vienas “delegatas” šau
kė, kad reikia lietuvybę gin-i

Išsirinko “pildomąjį komi-1 
’ vedimui tolimesnio do-!

nusita- ■ 
tu rėš

kurios

; Lokomotyvy Fabriką
Kas yra streiklaužys, tai 

i po du dolerius ir 30 centų. Tai'yra ir niekšas tarpe darbinin-

I ti.
1 tetą
inosčikų darbo. Taipgi 
re, kad visas išlaidas

: padengti tos kuopos, 
siunčia delegatus.

Dabar visiems tiems, 
priešingi darbininkų 

Gams, proga jungtis 
“pildomąjį komitetą’ 
demoralizacinį darbą 
Jie ir pataikė pasiimti sau už 
organą k o n t r - r e voliucinę, 
“Klampynę”, kuri irgi tokius' 
pat šnipinėjimo, skundimo ,Jr 

Į kitokius juodus darbus dirba.
Darbininkai betgi nieko 

bendro su tokiais gaivalais 
neturi turėti. Nuo jų reikia 
visiems šalintis. Tai priešai 
darbininkų. Tai niekšų dar-, 

. bą varo. Darbininkai turi 
• bendrai eiti, kad apgynus sa-' 
vo. teises.

APLA Centro Komiteto pa
reiškimas apie tą 
šalininkų 

t teisingas, 
j kuoja 
i kurie 
; visko.

tuos 
statosi

APLA

Paryžius.
(pareiškė, kad 'žmogžudys 
Gorgulovas esąs išėjęs iš 
proto ir todėl neatsakąs už 

MASKVA. — Mieste Ver-1 nužudymą prezidento Dou- 
mer. Bet pats Durnas Gor- 
gulovo neegzaminavo, tik 
pasirėmė kitų raportais. At
rodo, kad rusai baltagvar
diečiai ir Francijos buržua-

ALDi.D 20 kilji-’ -s susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 8 

. rugsėjo, kliubo kambaryje, 
15 Clinton St., Binghamton, 

Pradžia 7:30 vai. va- 
Visi draugai būtinai tu- 

dalyvauti šiame susirin-1 
nes yra svarbių reikalų, 
reikia greitai dtlikti.

chneudinske jau pradėtas 
būdavot! naujas milžiniškas 
lokomotyvų fabrikas. Kuo
met bus pastatytas, šis fab- 

j rikas į metus duos 1,080 lo- 
’ komotyvų, 12,000 tavorinių zija jieško priekabės Gor- j 
I trokų ir 2,000 pašažierinių gulovo išgelbėjimui, 

vagonų. ' - * —:----------------

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems (si* 
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 
'New York, N. Y.

! kare.
i rime
I kime, 
j kurie 
(Taipgi dar randasi keli nariai, .
i Inn-in iivcimnlrpip rlnnlr - bllVO į ShangllclJU.bet darbiniu-1 neia uzsimoneję uuok-/ q

uti. Vadinasi, j ^es
±____ , j darbininkai i draugai
Tai taip rašo tie kle-P^i i §1 susirinkimą ir užsi- 

... ............- mokėti.
Sekretorė O. Š. Girniene.

(211-12)

is^ i Pilsudskis Nužudė 
Du Darbininku

Reikia pasakyti,i • ___

reiškia, kad nei po 10 
negauna į valandą.

Klerikalų Spauda

Klerikalinė spauda 
kad Sovietų Sąjungoj
ninkai neturi ką valgyti, kad. 
tenai jie badauja, žinoma, 
tai melagystė. Jie taip rašo, 
kad Amerikos darbininkus pri-i- 

k irie ! pratinti prie badavimo. Mes ! 
i ej|^G ' gerai žinome, kad Sovietų dar-!

V’bininkai nebadauja ir jų gy-;N 
. /.įvenimas kasdiena gėrėja.•ir vesti1 M i
toliaus I to’ re^^1 Pasakyti, kad i 

Sovietų Sąjungos darbininkai j 
i jei kurių daiktų neturi, tai į 
pakenčia, bet Amerikoj visko i 
yra labai daug, 

‘ - kai negali gau 
'maistas pūsta, -o 
alkani. '
rikalų laikraščiai, kaip “Ųrau- • 
gas” “Garsas” ir kiti. . j

Labdaringos Įstaigos i

Teko jau nekartą 
,per tas labdarybės 
kuriose maitinami bedarbiair 

. .darbininkai.Rodgerso.. , .. . , . , , . (,, 7 . .'Kad pasijunti, kad esi kokia-;suvaziavima labai. .. V v. T, , I rT, . . " me svetimame krašte. Rodos,;lai gerai numas- , ... , ..... . v,. JI-K/emeneci i- -i • tie darbininkai atvežti isirl-- ri,. ..n-roU-mtriukšmadarius, . ... T. „ . t Clzia SU.C1DC C1U LlKldinu (laikur kitur. Jie jau mažai pa- . . . . o t •save augsciau ■ v_ . v u,, ... b.imnku Barusb ir• nasus į žmones. Išblyškę, pa-Į/(
'balę bejėgiai. 7-*

Tokių darbininkų susirenka į
! po 3j000. Juos leidžia po šim-j
i tą'į-vidurį. Bet čia juos pa-jUaudai.

Pa.— sitinka kunigas Cox. Jie ne-! tuom patim

2 Kp. Narys.

SHANGHAI. — Dar du 
japonų kariniai laivai pri- 

. Visas' 
šiuos metus. Tada uostas randasi japonų ran- 

pasirūpinkite atšilau-! koše. Japonijos jurininkai 
terorizuoja miesto gyven
tojus. Rūgs. 2 d. keturi jū
rininkai užpuolė ir bjauriai 
sumušė chiną darbininką. 
Minia taip įtūžo, jog tik ne- 

i nulinčiavo jūrininkų terori-

O Shaghajaus <
__ i Chapei tūkstančiai gyvento
— Miestelyje i ,ių apleidžia namus ir 
sudskio vai-' Japonijos kariniai

I '-Eagle Pass, Texas. — Pa-1 
tvino upė Rio Grande ir j 
vanduo užplūdo kaimus ir1 
miestelius. Daug žmonių! 
paversta -benamiais, žuvu- 

j siu veikiausia nebus.

uždare ėaudon ų j u
UNIJŲ LAIKRAŠTĮ

i BROOKLYN LABOR LYCEUM

iBERLYN. — Valdžia už-! 
darė Vokietijos Raudonųjų; 
Darbo Unijų centralinį or-! 
ganą “Die Rote Gewerk-j 
s c h a f ts - Internacionale.’ 
Taip pat uždare Darbininkų

laivai i
ant II vėl nrades 

Kovai-; miesto.
ir su- j -----

n i p lojime” komu “! Vo!ti®S'ja Mablja 
/l’en suareštuoti ir!Patekt Si! SkoiOfflSS 

kaltinami
I šeši valstiečiai.

, klausia bus sušt

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

šaltiniu
Rodgers Išmestas Iš ALDLD 

MCKEES ROCKS,
(Rugpjūčio 28 d., ALDLD 4(Hgauna nei tos zupės be išjuo- 
' kuopa turėjo susirinkimą, ku-'kimo. Jisai klausinėja juos 
: riame vienbalsiai nutarta iš-! kodėl jie čia susirinkę. Ka;

,. . . . . . . . . . . t Visus, u?;‘Unijii Vadai Padėjogauliojimus jie turi nukęsti n . v ITv «. 
pirma, negu gauna šiek tiek Trinios! Ihpuotaą 
maisto, kad palaikyti dar g-y- Darbininku Algi! 
vybę.

Girdi, jei

i mesti iš ALDLD Praną Rod-'juos kvietė ir t.t.
Pittsburghiečiai Rengiasi Gin-,gerS( kaip0 „epataisoma de. 

ti Dienraštį “Vilnį” moralizatorių darbininku tar- 
ALDLD, kaipo darbinin-PITTSBURGH.—Rugsėjo 9 po.

darbininkų organizacijos ren-'kų apšvietos organizacija, to- 
M?ia masinį mitingą nešimui j kių žmonių, kurie eina 

protesto prieš užpuolimą ant darbininkų vienybę ir 
“Vilnies”. Mitingas pareika- pasisako dirbsią do

A lauš paliuosuoti areštuotu^ 
. draugus ir panaikint kaltini

mą.
Svarbu todėl kiekvienam 

šiame mitinge dalyvauti. Vi
si turime rengtis prisidėti prie 
gynimo mūsų dienraščio “Vil
nies”. Rugsėjo 9 susirinkime ( 
visi į Liet. Mokslo Draugijos 
svetainę, 142 Orr St. Mitin-!

prieš
kurie tai čia daugiau 

donosčikų Taip 
'darbą, kovosią prieš tuos, ku- gera, 
rie ištikimai darbuojasi darbi- jos. Taip 
ninku labui, begali laikyti Klausia, al
savo eilėse. •

ALDLD 40 Kp. Narys.

V

(■ BERLYN. — Vokietijos 
i valdžia ketinanti per savo 
, ambasadorių Washingtone 
, prašyti, kad Jungtinės Val- 
i stijos nereikalautų iš jos 
skolų atmokojimo per pus- 
trečius metus. O tokių sko-

(

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidų 
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tine bonka v- v

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

jėgou. Kaina 15 centų už puskvortį.
maistas negeras,, 

nesusirink’te. I 
1 

pat sako, jei ši šalis ne-! 
tai važiuokite lauk iš ■ 

bedarbius niekina, j 
čia' nėra komunis-j mą 
yra, tai liepia jam (brolijų 
jisai jau žin<n ką | susitarė

Reiškia pa
le uri uos

i tų. Jei jų 
! pranešti, o 
:su jais padaryti.
'dės į kalėjimą arba, 
(galima, deportuos.
I Paskiaus kunigas Cox

Ir čia Pruseika savo “Klam-1 garbina ir liepia valgyti tą 
g£S prasidės 7:30 vai. vakare, pynę” siuntinėjo. Jisai mus tikusį maistą.

Kelios draugijos jau priėmė vadino “broliais” ir “seseri- 
protestų rezoliucijas ir taipgi mis.” Bet tai buvo tik pri- 
sukėlė biskį aukų gynimui siplakimas, kad mes jo ga-l 
dienraščio. Tie, kurie nepro- zietą skaitytume ir remtume, j tai laiko prakalbas ir 
testavome, dabar turėsime Bet mes pradėjome kalbėti ir, darbininkams, _ 
progą. Visi darbininkai turi abejoti. Aš jau senai sakiau, prieš šias ves g jos 
ginti savo dienraštį “Vilnį’

Raporteris.

Ir Jie turėjo “Nepaprastą

PITTSBURGH, PA

Amerikos 
darbininkams 

i buvo nukapotos algos be-j .
(rods io nuoš. Tą nukapoji-[Mirties''Kamerose 

priėmė geležinkeliečių!
vadai. • Jie slaptai | 

su kompanijomis. 
Tada plačiai buvo blofinta, 
kad numušimas algų duos 
darbo delei keliu šimtu dar
bininku bedarbiu. Darbi
ninkai taip ir buvo apgauti.

Dabar, kuomet paskelbtas 
j naujas nukapojimas 20 nuo- 

.:mu čia komunis-! šimčių, jau tie patys vadai 
ir aiškina I viešai pripažįsta, kad vasa- 

>, kad jie kovotų rio nukapojimas ne tik ne
vergtos !

MONTGOMERY, Ala. — 
Kelios dienos atgal į Kilby 
kalėjimą pribuvo Scottsboro 
jaunuolių tėvai ir-giminės 
juos aplankyti. Sų jais bu
vo ir Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo tarybos 
narys d. Paterson. Kalėji
mo užveizda iš karto neno
rėjo leisti, bet paskui pasi
davė. Visi jaunuoliai ran
dasi* sugrūsti į mirties ka- 

sąlygas; davė darbo bedarbiams, bet'meras.
Septynių jaunuolių bylą!kad pati ateitis parodys, kaip | Komunistai aiškina, kodėl yra nuo to laiko dar 100,000 ge- i

■■ • .......... 1 1 ' 1 ležinkeliečių tapo išmesta iš jungt. Valstijų augščiau-
darbo. Dabar yra 700.000 sias teismas peržiūrės spa- 
geležinkeliečių be darbo! i lių 10 d.

MCKEES ROCKS, Pa.—
Rugpjūčio 28 d. APLA 2 kp.1

j Pruseika nueis su fašistais, tokis krizis ir kaip jį
i Tuomet dar man kiti netikėjo, prašalinti. Jie liepia darbinin- 
' Sakiau, kad ateitis viską paro-jkams organizuot’s į unijas, be- 
Į dys. ■ j darbių tarybas ir į Komunis-
I Bet dabar jau visi pamatė, J tų Partiją.
kad tas buožės sūnus “nupro-
gresavo

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ
Union Avė. kampas Scholes Stiteet,

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

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

“LAISVE”
427 Lorimer St.,

IIIIQIIiaillSIIIQIIlQinOIIIQIIIQIIISIIIQIIIQIIiaillQIlIQIIIQ^IIQIIiailld

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Visi darbininkai turi daly- 

į atbulą galą. Teko vauti Komunistų Partijos rin-| 
i ir balsuoti i; 

jie skaito jo “Klampynę,” tai į už darbininkų kandidatus. į
'Darbininkų kandidatais yra' 

Tai labai gerai ir da-Aik Komunistų Partijos kandi-'

svetainėje Rodgers pasekėjai pasįkalbėti su darbininkais, ar kimų kampanijoj
turėjo savo “nepaprastą 
žiavimą”. Kvietė jie 
kuopas rinkti delegatus, 
jų veik niekas nerinko, 
tai rodos 
rinko tam 
2 kp. jie 
vėliaus po 
kių kelių 
paskyrė “delegatus”. 15 kp. 
niekeno nerinktas Kavaliaus
kas buvo. Taipgi.buvo pen
ki 9 kp., irgi niekeno nerinkti. 

*<rai viskas.
Rodgers, žinoma, viskas bu

vo šiame “suvažiavime”. Jis 
prakalbas sakė, jis pirminiu- meį jau buvo gerai “įkaitęs, 
kavo, jis įnešimus ir kitokius 
patvarkymus darė. Jis taipgi 
nusprendė, kad jų oficialiu or
ganu turi būti pruseikinė 
“Klampynė”. Kalbėjo, kad 
reikia apsaugoti APLA nuo 
bolševikų, nuo Komunistų i 
Partijos. Svarbiausia ko jie 
bijo, tai kad nesusivienyti su 
LDS, kadangi LDS einantis 
fcendrai su Komunistų Partija.
Kavaliauskas (baltrušriitinis Darbininkai jau., pradėjo nusi- 
k airy sis) -net pasiūlė i

suva- . M - J “ * * ' Į
visas pasirodo, kad ją čia niekas ne- Į 

bet sunito. •
ro sunkaus darbo žmonės, datai.

11 12 kuopa iš- ]ųurns nereikia tokių ponaičių.! 
važiuoja pas savo!

Tik-
3 i 
tikrus “delegatus”. <- - -
pamiršo rinkti, tai brolius." 
susirinkimo už ko-1 Pruseika 
savaičių

Tegul jisai

nėra darbininkų;
Rodgers draUgas įr su jaįs nieko netU-( 

1 ' rėdavo. Jisai kuomet atvą-i 
žiuodavo pasakyti prakalbą j: 
Pittsburghą, tai kaip tik po! 
prakalbai, tuojaus koks biž- kai išėjo streikai!, 
nierius jį pasiima į automb- btuvė randasi Irvingtone, N. 
bilių ir vežasi baliavoti. M- Visi darbininkai laikosi

Vieną kartą Pruseika, kuo-'gerai streiko lauke, bet ran-i 
dasi ir streiklaužių. Darbe pa-j 

tai pareiškė: “Tegul pasikaria siliko sekanti asmenys: Wal-1 
baltas svietas, o mes paūžki-.ter Rogalski, Frank Boraski, 

pasiliko Frank Šimelis, Joe Pinter, 
Fa- Peter Tromosinski, Joe Rim-i 

bkus. Yra ir dar du italai iri 
;vienas škotas, kurie streiklau- 
(žiauja.

F. Šimelis ir J. Rimkus yra 
Label kompanijos darbas lietuviai. Jie nėra labai bied-1 <*• ‘''i '•»

buvo visai sulaikytas. Bet pa-’ni, kad negalėtų būti streiko 
staruoju laiku pradėjo- dirbti. (laukfev'taip, kaip ir kiti darbi

ninkai. \ Vienok jie <strėi]ilau- 
kapitąlistų

me.” Taip, 
niekis. Tai 
ther Cox.”

Baisus
Išnaudojimas

jisai ir 
lietuviškas

i

skųsti _• džiaugti,?kad bus darbo ir pį- žiaąja 4r ’ padeda

nori suvienyti APLA •• su 
munistine organizacija.

yaldžiaį, kad APįlĄ, Centras'nigų< 
npri suvienyti APLA • su ko- pėdeš, 

darbo; bėt merą ? pinigų; \

Bet - kuomet - jie;" gavo klaspi tdarbinink,Ų šsįręik.ą su- 
tąij p^jnatiėįi lįįdVtųręjo . ląužytivVisį^įdį^bini^į^J^I 
i. 2.x .v' ,< Ii j kovoti?®

• • Y

... VĮ ■> 'A į . • J“ , * ■’•Y.

?'^MOtfERNISKIAUSJ {TAISYMAI«ElWyfeteV -•

SaviUi^ '1
v. t-O-/

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer- J 

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon R1S6 
1417

T _ _____ __ ____________________________________________________________________ 1 L lį
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SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

Veltui Patarimai ir Ištyrimai 
4n'w i ■ <«• i ii i i—m—————————Jit

■»

DR.Z1M EAST 16th ST. M
Kasdien—9 A. M. (iku 8 P. M. ' Kalba Lietuviškai
Necfelioin—9 A. M. iki *4;• P. M. - Įsikūręs »2S Metai /

/ » .K •» « . • »
-------------J.4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ----------



'Puslapis šeštas !

Liet. Am. Piliečių Kliubo

ryti “Bepročiais”;

Argus.

SUSIRINKIMAI
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INC
darbininkiškai-sąmo-

Komisija.

Samuel
Brown, negras, Harlemo Be . Maliavotojai Uhliejo Kovą

9-se Šapose per Savaitę'

DR. o.ir
irRep.Nušautas Automobilyje

Business is Business
Telephone, Evergreen 6-5810

ir Medi-
J. GARŠVASU-

Graborius
Du Plėšikai NukautiPrigėrė Bemiegodami sa-

o

f

i I
t:

š.

NOTARY 
PUBLIC

ketu-
ant
St.,

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

L

Bet McKee 
kad aš, girdi,

■B

I

Tuo pat kartu buvo areš-

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivaŽinSjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedėldienių

DR H. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

56 Stagg St., Apt. 26 
N.Y., arba pasiklauskit 

ofise

Stato Naujus Mūrinius
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

NEW YORK.—Po 
vaičių streiko prieš 
rendas, laimėjo 10 
nupiginimą įnamiai 

St. Kovai

Telefonas: Btagg 2-1168

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo I' vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik suaitarus.

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Brooklyn, 
“Laisves”

Telephone, Stagg 2-4408

A. RADZEVIČIUS

PORT WASHINGTON. L. 
I.—Prigėrė du vyrai, bemiego- 
dąmi pajūryj. Jiedu atsigulė, ; Beck «* ’ * « « 1 • ' T“

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

“BALSAS”

Kiekvienas darbininkas; NEW YORK.—Delegacija
šiandie, Labo? Day, turėtų nu-j nuo 10,000 moterų darbinin-

JONAS STOKES
812 Marion St., kampan Broadway 

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

NEW YORK.

darbių Tarybos 
nuteistais pusei 
man; policija 
liudijo, būk jis

tebeina pareigas ir -------
rybos pirmininko. Darbininkų 
Ex-Kareivių Lyga irgi’ 1-----
pasiuntus delegaciją pas ma
jorą McKee su tokiu reikalą-

EAISV1 Pirmadien., Rugsėjo 5, 1932

VIETINES ŽINIOS “
^1 Kovingus Jaunuolius . Nedarbininkiškas Žingsnis

Šiandie Važiuokite į Majoras McKee Išsisu- ! NEW YORK.—Be kaucijos, 
r\ I II •• ir* n • i1^ būtM pavojingi “krimina-Darbo unijy Vienybes kineja nuo rnenumo Jistai”, yra laikomi kalėjime 
I rt/I • • IY1 *1 <n 1A J M v < • |trys jaunuoliai, kuriuos areš-Lygos Masinį Pikniką Kugs. Iv d. Marsuotojy tavo pereitą pirmadienį už

; vaikų- demonstraciją prieš 
miestinį bedarbių šelpimo biu
rą. Jie, kaip ir šimtai kitų 

• mergaičių, 
reikalavo pieno visiems bedar
bių vaikams. Areštuotų var
dai—Helen Marinich, 13 me- 

Partijos • rinkimą rugsėjo 10 d. priimt i Sophie Jacobs, 14 metų, 
- - - - - - ir dar vienas, kurio vardą ne-

išklausyti jų. reikalavi- jsitėmijau. Teisdariai iš pra- 
išsisukinė- džios sakė, kad policija turi 
tapdamas ištirti pirmesnį “kriminalį” tų 

.vaikų rekordą; dabar gi sa- 
O ki- Ko, kad būsią medikaliai ty- 

ėi: __ i —‘ n®ra pamišėliai.
McKee i Taip tai kapitalistų agentai,

bicliiuit;, juciuui luit’iy nu- i nuu ±v,vvv uiunziu uaiuiiim * .

važiuot į Darbo Unijų Vieny-Įkių, nuėjus į City Hali, reika- vaikų, berniukų ir
bės Lygos pikniką Pleasant j Javo, kad naujasis miesto ma- 
Bay Parke, Bronxe. Piknikas j joras McKee sušauktų specia-j 
rengiamas, kaipo demonstra-; lį New Yorko valdybos susi-i 
cija už Komunistų 1 
kandidatus ir reikalavimus bedarbių maršavimo delega- 
šioje rinkimų kampanijoje. į tus ir 
Kitas svarbus parengimo tiks-'mus. 
las—tai finansiniai susti print jo,
Lygą, kaipo sąjungą kovojan- majoru, nustojau buvęs mies-i 
čių darbo unijų. O kas gi šiais to tarybos pirmininku, 
laikais veda bent kokią rim-, 
tą kovą prieš algų kapojimus 
skubinimą ir už bendrąjį są
lygų pagerinimą? Niekas dau
giau, kaip Lygos vadovybėje 
veikiančios unijos; ir nežiū
rint sunkaus krizio, jos laimi 
pergalę po uergalei. (vimu.
Piknike kalbės Earl Browder, j 

Kom. Partijos Centro Komite- (}u(]rus ApiplėŠimaS 
to narys, ir Ben Gold, kovin-J 
gųjų siuvėjų vadas. Bus rin-‘ 
kimine eisena su žėrinčiais' 
švyturiais; dainuos tarptauti- 
nis choras, susidedantis iš 300' 
narių; bus piešiami didžiuliai j 
politiniai paveikslai, rodomi, 
sovietiniai judžiai, įvairūs dar-' 
bininkiški sportai; perstatoma, 
scenoje revoliuciniai vaizde
liai ir tt.

Pikniko vieta pasiekiama ši-j 
taip: 7th Ave. Bronx Park' 
subvė arba Lexington Ave. I 
(180 SL-241 St.) subvės trau
kinys; išlipt ant 177th St. Pa
imt Unionport gatvekarį ir 
važiuot iki linijos galo. Nuo 
ten busai uždyką nuveš į 
Pleasant Bay Parką.

įti City Hali valdininkai tom į rinėjami ar
, [moterims sakė, kad Y ‘ 

r miesto ta- sėdinti teisėjų sostuose, elgia-
• - į I ši su badaujančiais arba pus- 
buvo’ ParocL^nčiais darbininkiško su

sipratimo.

I CONEY ISLAND.—Du 
Irai suriko važiuojančiam 
tomobilyj Aleksandrui Seltze- 
riui, Brighton skalbyklos ma- 
nadžeriui, kad jo reikalauja 

| policija. Seltzeris sustojo. O mu> 
i jie užšoko ant automobilio pa-, 
Įlaipų, atkišo revolverius ir1 
j išplėšė $2,000, kuriuos jis ve-:

. j žė padėt į banką. Plėšikai 
. I pabėgo.

Skirtumas Tarp Negro 
ir Baltojo Teisme

jami didžiausioj knygų krau
tuvėj, puikiausioj gatvėj! ,

Naujoviška Naujenybė I
Andai užėjau j Acme teatrą,Į Brooklyno Lietuvių Ameri

kos Piliečių Kliubo susirinki- pamatyti Sovietų Sąjungoj ga
mą penktadienio vakare nu- minto judžio. Prie durų stovi 
ėjo drg. Taras, kaipo atstovas darbininkas 
Liet. Komunistinių Balsuotojų; “Daily Workerj 
Kliubo. Užkvietė kliubiečius Daily News.” 
prisidėt prie rugsėjo 10 d. ma-. ^alo, 
sinio maršavimo New Yorke, j kino 
rei kai a u j a n t ti n k am os 
liarės pašalpos visiems bedar-, 
biams. Sykiu patiekė ir rezo-.gu matyti tokios naujenybės.

Prie durų stovi 
p a r d a v i n ėjas 

į” ir “Moscow 
Viduj, apart vei- 

matosi skelbimai—ant 
scenos—“Daily Worke- 

regu- rio” ir Tarptautinio Darbinin- 
J<ų Apsigynimo piknikai. Sma-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

liuciją, kurią siūlė Kliubui pri
imti. Rezoliucija reikalauja, 
kad naujasis miesto gaspado- 
rius McKee sušauktų specia
li New Yorko valdybos posė
dį 10 d. rugsėjo priimt ir iš-1 
klausyt reikalavimus maršuo-! Yvį 
tojų delegatų, 
lavimas, tai kad policija ne-! 
trukdytų paties maršavimo. I

Nors rezoliucija kaip tik ir meskite ir naujų narių, 
tiko dabartiniam momentui, 
bet jinai tapo “atidėta” iki ki
to susirinkimo, kuris įvyks už 
mėnesio. Tautininkas pirmi
ninkas aiškino, kad negana 
daug narių dalyvauja šiame 
susirinkime, todėl negalima 

Už rezo
liucijos priėmimą kalbėjo po
ra narių. Daugiau klasiniai 
susipratusių darbininkų nebu- 

;vo. O susirinkime dalyvavo 
įvyksta keliolika narių. Tai yra apsi- 
“Suiro leidimas

Laikas jau tingesnių, kad tokiu svarbiu 
orga- 
Jeigu

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARGIUKAI 
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

EAST NEW YORK, N Y.
L.D.S. 13 kuopos susirinkimas

į ivjrivo p,iiK.uioį, 5 ‘dieną rugsėjo
. .. ! (Sept.), 8 valandą vakare po nume-

Antras reika- i riu 933 Glenmore Avenue.
j Visi nariai būtinai dalyvaukite šia-, 
i ne susirinkime, nes yra daug svar-
1 bių dalykų aptarimui. Taipgi atsi- 

tza 1 L z-» iv* .■»-»/» 11 4 » 3
Vaidyba.

(210-211)

'Aido Choro Dramos Grupės j daryt tokio tarimo.
Repeticijos Šį Vakarą- 

įVisi Dalyvaukite I _ _ _ _
vy-1! Draugai, šį vakaraau-; ’ 1

i repeticijos veikalėlio 
’Tėvelio Nervai”, 
susirūpinti veikalėlio vaidini- 
—, nes laiko mažai. Grei
tai reikės veikalėlis vaidinti.

Todėl nei vienas draugas
,bei draugė nepasilikite namie.
Visi būkite, nes jūs gerai ži
note, kad kuomet vienas arba čiai būtų bent dalinai atitai- 
kitas nedalyvauja repeticijose, 
tai kenkia ir kitiems.

Visi būkite laiku, nevėliaus Tammany
8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje.

veikėjas, liko 
metų kaleji- 

prasimanius 
užpuolęs vie

ną policmaną laike Bedarbių 
Tarybos sušaukto mitingo at
virame ore, O ką sako fak
tai? Policija užpuolė mitingą 

Bus vienas geras iš Partijoš įr vienas policmanas, pagrie- 
kalbėtojas šiandie, pirmadie- bęs geležį nuo pieno išvežio- 
nio vakare, susirinkime Lietu- tojo, kirto kelis sykius į gal
vių Komunistinių Balsuotojų.Vą tam negrui; paskui pusgy- 

I susi- vį areštavo .

Prakalbos ir Kom. Bal
suotojų Kliubo Susirin

kimas Šiandie

New Yorke ir Brooklyne 
Alteration unijos maliavotojai 
laimėjo streikus devyniose ša
pose; Stuhmer Paint šapoj 
antra tiek pridėta uždarbio; 
kitose šapose nuo 15 iki 50 
procentų pakelta \ darbinin
kams algos. Jie streikavo kai
riųjų vadovybėje.

“Laisvės” svetainėje 
rinkimą yra kviečiami ne tik 
kliubiečiai, bet ir šiaip visi'tuota ir Elanora Hendersonie- 
darbininkai. Skaitlingai su-'nė, 
eikite. Išgirsite daug naujo.' profesoriaus

Sekr. J. Seeger.

Columbijos Universiteto 
žmona. Jinai, 

Imat, užtarė ją juodaspalvį be
darbį. Bet teismas pasiuntė 
baltąją profesoriaus moterį 
tik 10 dienų kalėjiman, kuo
met sužalotas negras gavo še
šis mėnesius bausmės. Tai ir- 

tei-
NEW YORK.—Trys vyrai 

automobilyje nušovė su jais. . , , .. .
buvusi ketvirtą ant St. Luke’s !«> Pavyzdys kapitalistinio 

j , !smo bešališkumo...Place, 150 pėdų nuo durų bu-1 __________
vusio majoro Walkerio; kūną;- • • i • n •

• paskui išmetė ant Leroy gat- baViniDKai rHVerSU
i Numušt įnamiam Rendą

trijų 
augštas 

procentų 
591-587 
vadova- 

kada vanduo buvo nuslūgęs, ir vo Bronxo Bedarbių Taryba 
nejuto, kada jis pakilo. i per Beck St. bloko komitetą.

VISI DALYVAUKITE!

Darbo Unijų Vienyb. Lygos Piknike
Labor Day-5 d. Rugsėjo (Sept.) 1932

PLEASANT BAY PARK—177th STREET, 
BRONX

Kalbėtojai: Ben Gold-sekretorius Needle Trade 
Workers Unijos; Earl Browder, narys centralinio ko
miteto Komunistų Partijos ir kiti..

Kiti dalyviai programos: Darbininkų Muzikos Lyga 
išpildys pragramą su “Torch Light Parade”; Masinis 
choras susidedantis ir virš 300 daininkų; šokiai, ju
džiai, ir kiti pamargiriimai.

i Ęus nuimti judžiai šio pikniko , # 
Įžanga 35c. prie vartų, 25c. perkant tikietą iškalno.

Gengsteriij Užpuolimas Ant 
T. D. Apsigynimo Mitingo

NEW YORK.—Policija 
ginkluoti padaužos užpuolė 
Tarptautinio Darb. Apsigyni
mo mitingą atvirame ore, ant, 
147th St. ir Brook Ave., ket
virtadienio vakare. Buvo areš
tuotas kalbėtojas L. A. Baum; 
bet teisėjas turėjo jį paliuo- 
suot: policija nemokėjo 

[galvot prieš jį kaltinimų.

laiku, o neina j masinių 
nizacijų susirinkimus, 
būtų buvę dar keletas 
darbini nk ų, rezoliucija 
priimta.

O tąja rezoliucija kliubie-

sę klaidą, kurią pirmiau pada
rė, nusitardami ir maršuodami 

Hall Walkerio 
alaus parodoj. Bet minėtina, 

! kad ir aname susirinkime 
I taipgi beveik nebuvo gabes- 
inių; darbininkiškai susipratu
sių narių.; >

Kad susirinkimas buvo šį..' 
kartą permažas priimt rezo
liuciją, tai yra netikęs bandy- 

imas užtrint dalyką.. Juk net 
valdybos vardu galima ir rei- j 
kia tokiais klausimaisi siųsti > 
rezoliucijas su bedarbių rei
kalavimais, — jeigu ir visai 
tuo tarpu neįvyktų narių susi-! 
rinkimas.

Daugelis kliubiečių didžiuo
jasi, kad jų kliubas yra darbi
ninkiškas. Bet iki šiol kliubo 
veiksmuose nematyt darbiniu-- 
kiškumo. Padaryt kliubąi 
darbininkišku tegali tiktai ei
liniai nariai-darbininkai, o ne 
atbulon pusėn traukianti tūli 
vadai.

BROOKLYN. — Per 
rių plėšikų užpuolimą 
“panšapės”, 537 Court 
greitai pašaukus policiją, ta-( 
po nušauti du plėšikai, Jack.- 
Nausbaum ir Charles Kelly. I 
Plėšikai atsišaudė, ^užeizdami 
du policmanus. Pašautas ir 
vienas pašalinis žmogus. Iš 
dviejų likusių gyvų plėšikų 
vienas suimtas, o kitas pabė-| 
go.

Andai vaikščiodamas di
džiausia ir prašmatniausia j 
Ne'w Yorko gatve—Fifth Ave.1 
—nustebau : Vienos didžiau
sių Amerikoje knygų krautu- į 

' vių firmos—Brentano—krau-, 
tuvės lange išdėta apie 50 ko- j 
pijų Fosterio knygos “Tow-; 
ards Soviet America.” Tarpe1! 
jų įtalpinti du dideli Foštbrio 
paveikslai. Garsinama kny- 

;1 ga, kiek tik galima ! Pamatęs' 
tai, ne vienas vidutinis ameri
konas nustebs. “Ar New 

jYorkas jap virto Maskva!”; 
pamanys sau. Tik visapusiai 
susipažinęs su kapitalistine 
tvarka žmogus supras to pa- ( 

slaptį. '
: Fosterio knyga agituoja už Į 

kandidatas j'Amerikos sovietus, tai tiesa.'
Kalbės 1. Amteris

Kom Partijos
New Yorko valstijos guberna-'Bet ji dabar labai perkama, 
torius, Israel Amter pasakys Darbininkų masės kairėja ir 
pamatinę prakalbą apie rinki- Ijieško išeities komunizme. To
mus trečiadienį vakare, rugs, del jos vis daugiau ir dau- 
7 d., Brownsville Workers giau domisi ir komunistine li- 
Youth Centre, 105 Thatford Į teratūra. Ot, Brentano biz- 
Ave. Tai bus masinis susirin- Įnieriai ir surado, kad čia gali- 
kimas delei užgyrirųo * komu- ma padaryti geras biznis. Ne- 
nistų kandidatų ir platformos.' paisant, kad Fosteris “raudo-
Apart Ameterfo, į:ąlbęqs dar nas,” “Maskvą, agentas,.” jo į 

du kiti mūsų kandidatai* [raštai garsinami ir pal’d avinė-)

; t o ;

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau pusininko, moters arba 

vyro prie biznio. Arba, kas nori, 
gali pirkti už žemą kainą. Savinin
ką galima rasti namie visada.

Atsišaukite 309 S. 4th Street, 
Brooklyn, N. Y.

(211-212)

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ii 

gimdymo organų
DR.M. FILŪRIN

215 ,E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
, Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliotu nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčiržkinimais

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų• 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menčs gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
; valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams ......................... $1.50
Šešiems mėnesiams . . .80
Pavienio num. kaina . .05

i

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
( Bl EL A US K AS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU ŲSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS ■ DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČ1AM t. KUR KAM REIKIA. tURIM' PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINŲ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Ų LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERŲ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS' KREIPKITĖS Ų MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTŲ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

A A A A A AA AArfWVifiorW

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau flaaiaa Ir ebronitka* vyrų ir 

tnotarų Hga* kraujo ir adaa. 
Padarau iityrin* kraujo ir ilapumo. 

DR. MEER
116 W. 44th St., Room 1«1 

New York, N. T.
Valanda* Priėmimai 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo i 
Iki 9 vai. vakar* 

Sekaandleniai* nue ii ryto iki 1 p* pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
MEYER

208 West 54th St 
New York City

2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

JONAS STOKES
’ Fotografas 1

Siuomi pranešu savo koštūme- 
riams, kad perkaliau jsavo studiją 

naujon vieton,' 
po numeriu 
812 Marion SU 
kam p. Breid
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Aveųue)

BROOKLYN, N. Y.

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.

Valandos: nuę 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261




