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KRISLAI
Komunizmas Didelė Jėga 
Komunizmas Laimės 
Priešų Bendras Frontas 
Su žmogžudžiais ir

Policija.
Rašo Komunistas

“Komunizmas tam tikra 
prasme yra darbininkų klasės 
atsakymas prieš fašizmą. Tai 
yra politinis proletariato ju
dėjimas, kuris atmetė visokią 
viltį ir manymą laimėti galią 
tvarkingu apšvietos, organiza
cijos ir neatlaidžios kasdieni
nės kovos procesu ir yra nusi
statęs pasitikti spėką su spė
ka, brutal iškamą su brutališku- 
mu, despotizmą su despotiz
mu... Savo galutinam tiksle 
komunizmas yra socialis lais
vės ir lygybės idealas. Komu
nizmas valdo vieną šeštą dalį 
žemės paviršiaus ir yra rimta 
politinė spėka kai kuriose kito
se pasaulio dalyse.”

Šitaip rašo Socialistų Parti
jos vadas ir pirmininkas ponas 
Hillquit savo organe “The New 
Leader.”
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Jšlaimčsite 
Pasauli!

PLIENO VERGU LilMEJO STREIKį
Drg. Fosteris Kalbės Strei
kuojantiems Farmeriams

DES MOINES, Iowa. — 
Rugsėjo 7 d. čionai kalbės, 
d. Fosteris, Komunistų Par
tijos kandidatas į preziden
tus. Streikuojanti farme- 
riai iš Sioux City ir Council 
Bluffs organizuojasi trokais 
važiuoti į mitingą ir išgirsti 
komunistų kandidato pra
kalbą.

Ponas Hillquito 
apie komunizmo ‘ 
mą“ ir “despotizmą 
prastas social fašisto 
mas, kad pateisinus 
navimą buržuazijai, 
tas, kad p. Hillquitas
pripažįsta, jog komunizmas yra 
darbininkų klasės 
mas prieš fašizmą, 
ponai socialfašistai 
kad komunizmas ir 
esą “dvinukai,” arba 
paties vandes lašai.” 

Toliau. Hillquitas
pažįsta, kad komunizmas valdo 
vieną šeštadalį pasaulio ir yra 
rimta politinė spėka tūlose ki-; 
tose dalyse. Bet iki šiol tas , , .v TT.
pats Socialistų Partijos čyfas ^dų 1S vagonų. Vieną rytą, 
tiešydavosi, kad komunizmas ei- kuomet, as, mano tėvas n 
nąs prie galo, baigiąs išgaruoti dar keli darbininkai rinko- 
iš* “karštuolių’’ galvų ir tt. I me ledus, inžinas taip smar-

tiešydavosi, kad komunizmas ei-

me ledus, inžinas taip smar
kiai patraukė vagonus, kad 

žiūrėsime, ką į tai atsakys penki darbininkai tapo nu- 
mūsų socialfašistų lyderis Gri- Į blokšti' į Šalį, O vienas nu

krito po vagono ratais. Jam 
ratai nukirto abi kojas.-Ne
laimingas dejavo ir šaukė. 
Gi breikmanas praėjo pro 
šalį ramiai ir nekreipė aty- 
dos į vaitojantį ir kraujuose 
paplūdusį darbininką, 
laimingasis numirė 
kraujo nubėgimo.

Korespondentas.

gaitis. Jis turėtų išdurninti 
Hillquita. Juk Grigaitis ir 
šiandien tebegieda apie komu
nizmo “susmukimą.”

Bedarbiui Traukinys
Nutraukė Abi Kojas

DETROIT, Mich. — Aš 
mačiau baisų aksidentą ant[ 
Michigan Central geležin-! 
kelio, kuris įvyko kelios die- j Brook]yno įr visos New Jer 
?.os a^’-, Kas rytas prie, g . Iš Brooklyno nutrau. 
šio geležinkelio ateina gru- kg du pi]ni busai ir virs 
pės bedarbių darbininkų 11; pUStuzinis mašinų. Pikniko 
bando susirinkti kavalkus < nuoįaįpa bUVo labai graži ir 

draugiška.
Nors mūsų draugai, kurie 

Šitą pikniką rengė, darba
vosi labai energingai ir nuo
širdžiai, bet padarė labai di
delę klaidą, kad išanksto ne-

PHILADELPHIJOS ‘LAISVES’ PIKNIKAS 
STEBINO VISUS SAVO SKAITLINGUMU 
IR GRAŽIA REVOLIUCINE NUOTAIKA 
Renegatai Bandė Koją Pakišti ir Pakenkti Mūšy Piknikui, 

bet Patys Sulindo į Ožio Ragy, nes Jy Parengimėlis Bu
vo Labai Mizernas 
Patys philadelphiečiai pla

čiau praneš apie pereito 
sekmadienio Philadelphijos 
pikniką, rengtą “Laisvės” 
naudai. Ant greitųjų šitiek 
reikia pasakyti:

Piknikas buvo nepapras
tai skaitlingas. Suplaukė 
didelės minios lietuvių dar
bininkų iš toliausių kolonijų 
—Shenandoah, Baltimorės,

Skeby Agentūros Galva už 
Socialisto Kandidatą •

NEW YORK. — Pagarsė
jusios skebinės organizaci
jos “Methodist Board of 
Temperance, P r o h i. b ition 
and Public Morais” galva, 
kunigas Wilson viešai palai
ko Socialistų Partijos kuni-

WARREN PLIENO DARBININKŲ STREI
KO LAIMĖJIMAS ĮDROTINA NAUJĄ 
UNUĄ VISOJE METALO PRAMONĖJE

įvyko Pasaulinis Prieškari- 
*nis Kongresas. Prieš jį išėjo 
ir jį prakeikė socialfašistai iš 
Antro Internacionalo ir visokio 
plauko renegatai-trockistai ir 
lovestoniečiai. Franci jos, Bel
gijos ir Šveicarijos valdžios ne- j
leido savo šalyse kongresą lai- * MEKSIKOS NAUJAS 
kyti. Holandija leido kongre
sui įvykti, bet neleido jame da
lyvauti Sovietų Sąjungos dele
gacijai.

New Yorke renegatai trockis- 
tai užpuolė Komunistų Parti
jos susirinkimą ir užmušė du 
darbininku—dd. Semen ir Ku- 
ziak. Jų laidotuvėse dalyvavo 
dvidešimts tūkstančių darbinin
kų. žmogžudžiams padėjo New 
Yorko policija. Iki šiol žmog
žudžiai nesuimti.

Ar jūs manote, kad renegatai 
lovestoniečiai pasmerkė žmog
žudžius ir policiją? Nieko pa
našaus. Lovestono, organas 
“The Workers’ Age” (rugs. 3 
d.) teisina žmogžudžius, ir poli
ciją ir ąpsipptojęs prakeikia 
Komunistą Partiją ir jos vado
vybę. Lietpviški renegatai pas
kutiniam savo “Klampynės” nu
meryje taip pat krauju ap
spjaudo Komunistų Partiją ir 
nužudytus darbininkus, o teisi
na žmogžudžius ir policiją.

Tai toks visų nevidonų ben
dras frontas. Tyčiojasi iš kri
tusių kovos lauke komunistų. 
Atvirai ir begėdiškai gina bu

delius ir kruvinąją policiją.

Norfolk, Va. — Taip va
dinama ^29th Division Ass
ociation” (eks-kareivių or
ganizacija) pasmerkė prezi
dentą Hooverį už išmetimą 
veteranu is Washingtono ir 
išvadino jį renegatu. ,

Ne- 
nuo

PREZIDENTAS
MEXICO CITY. — Mek

sikos respublikos laikinu 
prezidentu tapo išrinktas 
generolas Rodriguez.

i , . i .v . ! . .. go Norman Thomas kandi-labai lengva is visų kolonijų ; Vq1oH-„
privažiuoti ir surasti.

Programa buvo išpildyta, 
kaip žadėta. Buvo dainų, 
prakalbų ir sporto.

Pora draugų buvo užkliu
vę į renegatų pikniką toj 
pačioj Philadelphijoj, rengtą, 
kad pakenkus “Laisvės” pikni
kui. Bet kaip mizernas tas 
jų piknikas buvo! Draugai 
raportavo, kad pas juos iš

v I Brooklyn o irgi buvo du bu-

datūrą į Jungt. Valstijų 
prezidentus.

ĮVAIRIOS ŽINUTES

Plieno Kompanijos ir Valdžia Atidarė Teroro ir Persekioji
mo Ugnį prieš Warreno Kovingus Darbininkus, kad Pa

stojus Kelią Revoliucinės Unijos Augimui
Eilinių Narių Streiko Komitetas šaukia Visus Plieno 

Darbininkus Rengtis Ateities Mūšiams, Reikalauti nuo 
Bosų ir Valdžios Pašalpos Bedarbiams, Budavoti Plie
no Pramonėje Galingą Plieno ir Metalo Darbininkų In
dustrinę Uniją.

sai, bet šiaip stačiai tuščia 
—tik apie 25 mašinos. Iš 
viso, pasak jų, buvo nedau
giau. kaip 250 žmonių! Pa
skui dar keliolika apleido jų 
pikniką ir atvažiavo į “Lai
svės” parengimą. ■

“Laisvė” karštai dėkavo-

Newark, N. J. — Komu
nistų Partijos Rinkimų 
Kampanijos Komitetas pa
siuntė atvirą protesto laiš
ką miesto komisionieriams 
prieš policiją, kuri terori-j .
zuoja ir ardo komunistų su-!Perga)£- Be sėkmingai stai-

WARREN, O. — Šiame 
mieste Republic Steel kor
poracijos penki tūkstančiai 
ir trys šimtai darbininkų 

| laimėjo svarbią, istorinę

sirinkimus. Komitetas rei
kalauja, kad komisionieriai 
uždraustų policijai kenkti 
komunistų rinkimų kampa
nijai.

kimą į visus plieno darbinin
kus: , ■ -

“Šis streikas baigtas, 
ruoškitės ateinančioms ko
voms.

“Organizuokitės ir strei
kuokite prieš algų kapoji
mus ir prieš skubos sistemą.

“Reikalaukite pripažini
mo Eilinių Narių Dirbtuvių. 
Komitetų.

s “Kovokite prieš diskrimi 
naciją prieš negrus darbi
ninkus ir prieš “black list” 

“Reikalaukite sugrąžini-, 
mo į darbą visų darbininkų, 
kurie tapo išmesti delei da
lyvavimo šiame streike.

“Reikalaukite greitos pa
šalpos ir bedarbių apdrau- 
dos kaštais bosų ir valdžios.

“Budavokite bendrą fron
tą visų darbininkų.

“Sutriuškinkite alkio ir-

1
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gaus ir kovingo streiko pa- 
gelba atmušė plieno savinin
kų užsimojimą nukapoti al
gas. Į beveik dvidešimts 
keturias valandas bosai bu
vo priversti atšaukti algų 
nukapojimą. Dar bįninkai 
sugrįžo į darbą kovą laimė
ję-

Tai pirmas didelis plieno 
darbininkų streikas po 1919 
metų streiko) kuriam vado
vavo d. Fosteris, Komunis
tą. Partijos kandidatas į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus.

Šis Warreno plieno darbi-

j- a

Beacon, N. Y. — Jau vie- 
. mėnesių praėjo, 

ir organizacijoms už suren- kaip Birdsall Sweet, 14 me
tų amžiaus, gyvena pagelba 
dirbtinų plaučių. Jis ran
dasi Vassar Ligoninėj.

apskaitliavo apie kiek publi- ]a Philadelphijos draugams nuohka 
kos galima buvo tikėtis. . v. „ - _ .
Visko pritrūko piknike. Gė- £į™a tsl° pikniko. Taip pat
kos galima buvo tikėtis.

rimų pradėjo pritrūkti jau 
apie 4~tą valandą, o čia pu
blikos armija augo ir rei
kalavimai didėjo Šitas ne

ačiuoja tiems tūkstančiams 
darbininkų ir darbininkių, 
kurie savo, atsilankymu pa
rodė savo nuoširdų prisiriši-

dateklius visokiu reikmenų ma komunistinio dien- 
- - - j rašei o ir prie Komunistų 

ant kokios poros šimtų do- Partijos.
lerių. j-------------------

si, kaip ir iš kur bolševikai [200,000 Jaunuolių Mas-
S. kvos Demonstracijoje

sumažins pikniko įplaukas

matęs tiek publikos. Reikia 
pasakyti, kad parkas pikni
kui tinkamas. Svarbu, kad

AR ‘DAILY WORKER’ DAR IŠEIS?
Komunistų Partijos organo “Daily Workerio” redak

cija ir administracija išleido skubų atsišaukimą į visus 
darbininkus ir visas darbininkų organizacijas. Įplaukos 
taip sumažėjo, jog laikraščiui ištikrųjų grūmoja rimtas 
pavojus, štai pereitą šeštadienį reikėjo $1,500 del ap
mokėjimo greitų bilų, o aukų tegauta $300.

Klausimas stovi šitoks: Ar “Daily Worker” dar išeis, 
ar bus sustatytas?} Redakcija ir administracija nuro
do, jog i šitą( klausimą gali atsakyti tiktai Amerikos re
voliuciniai darbininkai. .Laikraščio įikįmas randasi jų 
rankose. Jeigu nebus įeitos finansinės paramos, tai 
dienraštis turės sustot ėjęs.

Rytoj “Daily Worker” gal nebepasirodys, jeigu šian
dien neateis reikalinga suma aukų. O tai būtų užduo
tas neapsakomai skaudus smūgis visam komunistiniam 
judėjimui. Dabar, sūkuryje didžiosios rinkimų kampa
nijos, netekimai angliško dienraščio padarytų neišgydo
mą žaizdą revoliucinio proletariato kūne. Prie to mes 
negalime dasileisti. Turime mobilizuotis “Daily Worke
rio” gelbėjimui nuo mirties.

“Laisvė” ragina lietuvius darbininkus padėt “Daily 
Workeriui” išsikast iš šios sunkios padėties.

Kartu gelbėkite mūsų Chicagos dienraštį “Vilnį.” Tie 
du komunistų dienraščiai atsidūrė krizių padėtyje. Ne
laukite, kad kas paragintų bei paprašytų aukų. Kiek iš
galite, paaukokite abiem dienraščiam ir tuoj aus siųskite 
aukas dienraščių administracijoms.

rašei o ir prie Komunistų
Newcastle-on-Tyne, Ang

lija. — Rugsėjo 5 d. čia pra
sidėjo Anglijos konservaty- 
viškų darbo unijų kongre
sas. ninku laimėtas streikas tu- į karo bosų programą, 

ri didžiausios svarbos vi- “Rndavnkite Pliene

MASKVA. — Sovietų Są
jungos laisva jaunuomenė 
rugsėjo 4 d. apvaikščiojo 15 
metų sukaktuves nuo įsistei- 
dmo Jaunųjų Komunistų 
Internacionalo. Parodoje 
ant Raudonosios Aikštės da
lyvavo du šimtai tūkstančių 
jaunuolių. Drg. Stalinas ir 
kiti Komunistų Partijos ir 
Sovietų valdžios vadai buvo 
aut estrados ir sveikino 
jaunus kovotojus.

siems plieno darbininkams. 
Jis parodė, kad darbininkai 
per kovą gali atmušti algų 
kapojimą. Jis parodė, kad 
plieno darbininkai prisiren
gė mūšiams su bosais po 
vadovybe eilinių narių ir 
naujosios Plieno ir Metalo 
Darbininkų Industrinės U-

New York. — Kunigas 
Hammer Šv. Patriko kate
droj sakė pamokslą ir pa
reiškė, kad dabartinis eko
nominis krizis nieko nereiš
kiąs prieš religinį krizį. 
Jungtinėse Valstijose šian
dien esą 74,000,000 žmonių, 
kurie nepriklauso prie jo-inijOs. Nuo šio laiko naujo- 
kios bažnyčios. jj unija įsidrūtina plieno

- ------ pramonėje. Ji tampa viena- 
Paryžius. — Franci jos ka- tinf‘ viltis plieno darbininkų

Budavokite Plieno ir Me
talo Darbininkų Industrinę 
Uniją.”

Valdžia ir bosai dabar 
siunta. Darbininkam už
drausta laikyti bile kokius 
susirinkimus. Senosios re
akcinės unijos vadai reika
lauja iš valdžios, kad jinai 
terorizuotų r e v o 1 i u ciniu£, 
darbininkus.

Bet šis streikas prieš algą 
kapojimą laimėtas. Bus 
laimėti ir kiti streikai, kuo-

pitalistinė spauda nervuotai i atmušimui- bosų ir kovai met plieno darbininkai susi-

FARMERIAI VIS TIEK 
PIKIETUOJA

smerkia Vokietijos reikala
vimą lygybės apsiginklavi
me. ' Šitas reikalavimas 
reiškiąs tą, kad Vokietijos 
militarizmas vėl atgijęs.;

prieš baisią vergiją. ■'
Eilinių Narių Streiko Ko

mitetas išleido tokį pareiš- 
į»"»T” ..j. j... ■ , .į 4, t. . 4 . ■, J .į

organizuos į kovingą naują 
Plieno ir Metalo Darbinin
ku Industrinę Uniją. * *

SIOUX CITY, Iowa. — 
Vadų padarytų paliaubų su j 
valdžia eiliniai farmeriai ne
paiso. Jie pikietuoja visus 
kelius, vedančius į šitą mie-

' Hightstown, N. J.—Rugs.1 
4 d.: automobiliaus nelaimėj 
užmuštas 10, metų amžiaus 
negras berniukas ir sužeis
ta kiti devyni negrai, visi 
vienos šeimynos nariai.

“JŪS SUNAIKINOT MANO SVEIKATĄ, BET JOS 
NESUKRIUŠINSIT ’DVASIOS,” SAKO BERKMAN

PABAIGĖ MANDžURL 
JOS RAPORTĄ

Laredo, Texas. > — Rio 
Grande upės patvinimas nu
nešė apie penkioliką žmonių 
gyvybių ir padarė daug me
džiaginių nuostolių.

PEIPING. — Tautų Ly
gos komisija pabaigė tyri
nėjimą ir pasirašė raportą 
apie įvykius Man džuri joje. 
Raportas susidedąs iš 400 
puslapių^ 'bet jo turinys kol j 
kas neskelbiamas.

Mądrid. — Ispanijos val
džia esanti pasirengus išga
benti į Afriką didelę grupę 
monarchistų, kurie aktyviai 
rėmė nešenai įvykusį1 suki-

' ■ ; Girną.

Ir Rutland kalėjimo ligo
ninės džiova serganti darbi
ninkų vadovė draugė Edith 
Berkman parašė atvirą laiš
ką ponui Doak, valdžios dar
bo departmento sekretoriui. 
Ji sako, kad ji iki gyvos 
galvos pasiliks kovingų dar
bininkų eilėse. ,

“Ponas Doak,”, sako drau
gę Berkman, “tu sunaikinai 
mhno sveikatą, bet tu jokiu

persekiojimu nesukriušinsi 
mano dvasios. Kaip visuo
met pirmiau, taip šiandien - 
aš stoviu su darbininkais 
prieš algų kapojimą, prieš 
skubos sistemą, prieš Ame
rikos Darbo Federacijos va-. 
dovybę ir prieš išdavingą 
politiką. Aš stoviu už trum
pesnes darbo valandas be al
gų nukapojimo, už darbinin
kų teisę organizuotis į ko
vingas unijas.”

(Daugiau Pasaulinių žinių 
' 5-tam puslapy})
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Bąltimorėpe einąs negrų laikraštis, “Baltimore Afro- 
American”, veda anketą klausimu sekamų rinkimų. At
siliepia daugybė negrų darbuotoja ir šiaip darbo žmonių, 
pai’eikšdami savo nuomonę, kaip ir už ką jie balsuos. 
Daugybė negrų pareiškia savo nuomones laiškais, kad jie 
iki šioj balsavę už republikonus ir demokratus, šiemet sa-- 
vo balsus paduos už Komunistų Partijos kandidatus. Vy
riausia tot pasisukimo priežastis yra ta, kad Komunistų 
Partija, kaipo revoliucinė darbininkų partija, kovoja už 
lygias teises negrams ir savo kandidatu į vice-prezidentą 
padėjo negrą darbininką James W. Ford, štai kai ku
rios negrų nuomonės:

Joseph J. Carter, iš Baltimorės, Md.—“Aš balsuosiu už 
Mr. Fostėrį, kadangi jo partija stoja už socialę lygybę 
juodveidžių rasei. Aš manau, kad kiekvienas juodveidis 
Jungtinėse Valstijose turėtų balsuoti už Komunistų Par
tiją, idant padrąsinus tą didelį darbą, kurį jie veda šitoj 
džim-krovizmo Šalyj.”

E. Indarette Tucker, Washington, D. C.—“Už Fosterį 
ir Fordą visuomet! Jiedu yra mano parinktiniausiais. 
Atviri, teisingi vyrai, kuriedu turi savo širdyj visuomenės 
gerbūvį, nepaisant spalvos, rasės arba tikybos.”

Oscar Chapman, 4Stockton, Md.—“Man išrodo, kad Ko
munistų Partija yra vienintelė partija, stojanti pilnumoj 
už darbininkų klasę. Jai valdant šalį, mes galėsim apsi
saugoti nuo bedarbės, 'pasikelti žemas algas, sutrumpinti 
darbo valandas ir susidaryti geresnį gyvenimą sau ir 
tiems, kuriuos mes mylime.”

Philip Craig, Brooklyn, N. Y.—“Fosteris turėtų laimė- į Vulkano Olšauskas 
ti. Fordas, kandidatuojąs su juo drauge, yra negras. Ne-

•' ,v

F

.........

APŽVALGA
Maskvos lietuviu darbi

ninkų mėnraštis “Prieka
las” rašo:

Pradžioj liepos š.m. popie- 
vienas

paisant, su kuria partija negras kandidatuotų, tegul kiek
vienas negras atiduoda savo balsą, nes tai mūs rasės 
žmogus.” ;

Miss Rozzie Miller, Charleston, S. C.—“Kaipo juodvei-
džiai Jungtinių Valstijų piliečiai, mums buvo atimta dau- - žiaus buveinėj, Ryme,
gelis teisių ir esam nukentėję daug neteisybių. Laikas kunigas—pederastas, tikybinės 

Jeigu tai galima mokyklos vedėjas Sočirelli pa-ir mums pareikalauti sau lygių teisių, 
pasiekti, renkant komunistą prezidentu, tai mes laimė
sim, už ką kovojom. Tegul Fosteris rodo kelią.”

John Jay Perry, Boston, Mass.—“Wm, Z. Fosteris, ko
munistas, stoja už pilniausiai lygias teises Amerikos ne
grams. Jis prieš lynčiavimą. Remkit komunistus ir po
draug paremsit Scottsboro jaunuolius.”

Paduotosios laiškų citatos aiškiai liudija tą perversmą, 
kuris eina negrų nusistatyme. Šitos citatos parodo, kad 
jų autoriai toli gražu nėra klasiniai susipratę ir neriša 
klausimo iš klasių kovos taškaregio. Bet jie keičia savo 
gaires politikoj. Krizis, lynčiavimas negrų, atėmimas ne
grams visokių teisių pietuose, negrai žino, paeina iš to, 
kad šalį valdo republikonai ir demokratai—stambaus ka
pitalo ir žemvaldžių partijos. Socialistų partija, smul
kiosios buržuazijos partija, taip jau eina prieš negrų ap
sisprendimo teisės obalsį. Pasilieka viena Komunistų' 
Partija, kuri pasirįžusiai kovoja už visų rasių ir tautų ly
gybę, už dirbančiųjų masių reikalus, prieš kapitalizmą.
. Kompartija įdėjo į savo rinkimų platformą tarpe šešių 

vyriausių dėsnių “4. Lygi teisė negrams, ir apsisprendi
mo teisė Juodajam Ruožtui” ne šiaip sau. Kompartija už 
tą obalsį kovojo ir kovoja, mušdama baltojo šovinizmo 
pasireiškimus savo eilėse ir visu bendru kovos frontu. 
Negrai tai mato. Jie todėl remia tą partiją!

57 Bilionai Dolerių!
Buržuazinės spaudos pranešimu, 1930 metais “Ameri

kos žmonės” turėjo pasidėję į taupybos bankus, įvairias 
bendroves ir kitas įstaigas $57,000,000,tfOO! Tai pasa
kiška sųpia. Iš paviršiaus išrodo, kad “Amerikos žmo
nės”, turėdami šitokią sumą pinigų, niekuomet negalėtų 
badauti. Jiems jokios krizis nėra baisus. Padalinki! 57 
bilionus dolerių ant 120 milionų gyventojų, matysit, po 
kiek išeis.

Bet ką rodė tikrovė? Milionai tų “Amerikos žmonių” 
randasi baisiausiam skurde, milionai pusbadžiai gyvena, 
šimtą} tūkstančių tiesiai badauja.

Kodėl? Kame dalykas?
Ogi bųtent dalykas tame, kad tie 57 bilionai, su maža 

• išimtim, priklausė ir tebepriklauso tik saujelei parazitų. 
Buržuazinė spauda tatai užtyli. Didžiuma dirbančiųjų 
masių neturi nei cento pasidėjusi į bankus. Dalis turi 
kiek tiek atliekamos sunkiai uždirbtos taupybos. Bet tai 
sudaro tik, palyginamai, mažą dalelytę. Nusveriančiąjąf

pjovė savo auklėtinį Dibene, 
kai tas atsisako būti kunigų 
antigamtiško ištvirkavimo au
ka. Nužudymas įvyko pata
riant- ordeno viršininkams 
Kandidai ir. Kalmusui. Pasta
rasis net įsakė Dibene, kai šis 
jam pasiskundė ant Sočirellio 
šlykščių norų, pasilikti nakvoti 
vienam, kambaryj su Sočirelli. 
Tada šis ir papjovė vaiką pei
liu. Kaimus, patardamas nu
žudyti Dibene, liepė po nužu
dymo tik išsispavledoti.

Medicinos patikrinimu 
pažinta, kad toj mokykloj 
gintiv 32 auklėtiniai, šis 
tas dar kartą visiems parodo, 
kad kunigai—tai didžiausi iš
tvirkimo ir piktadarysčių pla
tintojai. Toki kunigai ne tik 
popiežiaus Ryme, bet ir Lie
tuvoj. Užtenka prisiminti tik 
garsią žmogžudžio ir ištvirkė
lio praloto Olšausko bylą.

Mums teko girdėti, kad 
neužilgo ir tarpe Amerikos 

, lietuvių jagamasčių gali iš
kilti tokių figūrų, kurių 
darbeliai atidarys daugelio 
užmerktas akis. Apie 
bus parašyta savu laiku

pri-

fak-

tai

Tai tiesa! Bet Mr. Ber- 
tetti nepasako, ką jie turi 
daryti. Tik kalbėjimu ir 
smerkimu k a p i t a 1 i stinės 
klasės nuožmumo, dalykų 
nepataisysi. ' Reikia nuro
dyti praktiškas būdas, kaip

kitaip negalėjo pasielgti iij 5 
pHe tę labfii gerai Įplafą'iš-£ 
kino, kad kąltė yra tfe : 
rie nušauti. Tai vis moks
liški Hooverid išvedžiojimai. 
Yra iš ko pasimokinti 
aš tos progos nepraleidžiu.,

Ryšy su “Vilnies” < b^la, 
kaip manę gazietoje jau man- 
tėte, pasakyta yra gana' aiš
kiai, kame dalykas. Kad .. 
Andrulis, Krakaitis ir Mil-' „ 
leris tapo areštuoti, tai jų 
pačių kaltė, kitais žodžiais, . 
galima sakyti, jie patys su- 
siareštavo. Juk bile kas/ 
kuris ėjo mokslą, pasakys, 

1 kad tai tiesa. Tad, aš ir 
sakau, kad tie boisai netikę, 
redaktoriais būti, tai ne
mokšos. Jei jie būtų mpky-,.\.' 
ti, tai būtų labai lengvai iš
vengę tos bylos. Net nesu
prato nei’to,- kad’’ manęs ‘jU* 
klausti, kaip tas padarytii/pll 
Argi būtų buvę areštuoti;!’ 
jei “Vilny” būtų talpinę tąį-H ' 

i ką reikalavo bankieriai, ai>.^ 
i ba būtų tylėję apie užsida-į 
i rymą bankų, bei nunešimą^ 
i žmonių sudėtų pinigų? Už<^ 
i tikrinu, kad nei plauka^F? 
' nebūtų nuo galvos nukritęs^a * 
! Jie patys tame kalti, nes ne-A. 
supranta įstatymų kaip’^A 
juos reikia šėnavoti. \

Čia aš paminėjau tik porą*-- 
- įvykių, iš kurių suprasite, 

kad nereikia straksėti, visus 
klausimus reikia išrišti mo-

k

t

Intelektualas apie 
Terorą ant Mainieriu

Drg. Mickelaitis prisiuntė, 
mums ištrauką iš Benldo, 
Ilk, vietiniam laikraštyj til-

pusio F. A. Bertetti laiško.
Bertetti yra Benld Viduri
nės Mokyklos užveizda. Bai- j sų tuo kovoti. Jeigu Mr. 
gęs universitetą žmogbs.Jis Bertetti yra mainieriu drau- 
maršavo sykiu su streikuo- gas, tai jis turėtų jiems ro- 
jančiais mainieriais į Frank- dyti kelią. Jis, beje, turėtų 
lin apskritį (III. valstijoj), jiems pasakyti, kad'norint 
Mainieriai, kaip žinia, susi- panaikinti kapitalistinės 
darę į apie 20,000 minią, žy- klasės nuožmumą, reikia pa- 
giavo ten kovoti prieš ske- tiems mainienams ; ir -ki-

Bertetti buvo kaipo tiems darbininkams - (įskai
tant ir proto darbininkus)

bus. ;
pašalietis stebėtojas.

Atmaršavus prie Frank
lin apskričio, laikas buvo vė
lokas, beveik tamsu. Tuo
met prasidėjo tikras karas. 
Pasamdyti anglies kompani
jų šerifai, paleido ugnį ant 
mainieriu. Didžiuma mai-

Tiesa, buvau
. ptr kiek metų tryniausi su ksliškai> paga] jstatymuS) 

komunistais kartu, b,et per- taip kaip Hooveris kad pa- 
sitikrinau, kad su nemok- ;lalLs“. ^-kareiviais, tuo- 

met kailiui pavojaus nebus.
somis man nepakeliu, kur; Kad ir alkanas esi, o vai- 
gi matei, kad, atėjęs koksįdžia atsisako daryti ką ta- 
driskius ; paliepimus man i me klausime, tai nestrak- 
galėtų duoti;. tą padaryti sėk. Valdžia rūpinasi, kad 
ir kitką, dar \ Maskvą sugrąžinti gerus laikus. Ko- 
važiuoti ir t. t. /iJuk tai voti nemokšos komunis- - 
pažeminimas ypatos! Ban-1 tai težino, bet tai nemoks- 
džiau juos perkalbėti, kadrai, už tai 'aš ir stoju 
esu mokslą ėjęs , esu m-tPrieš tai. Reikia nosį'lai- 
teligėntas,' prie td,; !nurodi-'l M* ■ pąvėjuj.

V. A. Balsas.

darė su ex-kareiviais, tuo
met kailiui pavojaus nebus.

Valdžia rūpinasi, kad

nėjau, kad ir mano kailiui 
gal būt pavojus, taciaus 
mano moksliški išvedžioji
mai: kad yięniems yra pri
gimta. prie pikio ir. ševelo, 
o kitiems būti nepaliečia
mais inteligentais, rezulta
tų nedavė. Nemokšomis 
būdami, nesuprato ir ne
klausė, su savo arkline tak
tika išmūfino. Atsidūręs 
lauko pusėj, pasidairiau, 

‘ vėjas

organizuotis į revoliucines 
unijas, ir stiprinti savo re
voliucinę partiją, kuria yra 
Komunistų Partija. Rėikia 
kovoti abiem frontais.. Rei
kia kovoti ne tik prieš kapi
talizmą, prieš pačią sistemą, 

nieriu buvo nuvykę auto- i bet ir Prieš jos agentus dar- 
Ėmus šerifams I bininkų o r g a n i z a e ijose; 
beginklius mai-jprieš Lewisus, Walkerius,

• •vl - 1 • • Greenus, Thomasus, Hillqui-'
tus ir visą jų saiką. Be pa- pasiklausiau^ iš kur 
rodymo, praktiško kelio, Mr. pučia, pamačiau, kad man 
Bertetti. ir. jiems panašių įen ne vieta, o išlaikymui

• savo fizinomijos svorį 
ėmiau leisti savo locną g&-j nikaS buvo labai pavyzdingas, 
zietą ant moksliškų pagrin-ijame buvo gana daug įvairių 
du taip, kaip, sakysime, sporto žaislų.
ponas... ot kad jį bala...
je, je, tas ką Šveicarijoj sū- sų tautų darbininkus savo pa- 
rį valgė.

Tai ot, broliai ir sesės, j 
leidžiu savo gazietą, kad vi
sus šio Svieto įvykius išaiš-

mobiliais, 
šaudyti į 
nierius, apsireiškė baisi 
panika, sako stebėtojas 
Bertetti. “Kulipkos le
kiojo visomis pusėmis. 
Automobilių stiklai pradėjo 
kriušintis ir tame triukšme 
skendo net šautuvų šūvių I 
garsai. Rėkimas, keiksmai;; 
mainieriai bėgo iš einančių! 
automobilių... Automobi
liai trenkėsi į revus, o vyrai 
bėgiojo į visas puses po lau
kus \ v . _ jau ir mano mokyta galva

Nupiešęs tą baisią padėtį, į nebeišneša. Nebegaliu gau- 
Bertetti sako, kad tai buvu-; 
si antra Baltramiejaus nak
tis. Jis giria mainierius, 
kad jie buvo beginkliai. 
Priešingai, būtų buvusi 
“juodžiausia diena ne tik Ill
inois valstijoj, bet visoj 
Jungtinių Valstijų1 istori
joj.” Laiško autorius ma
no, kad Arherikos žmonės 
turėtų merktis iš sarmatos 
del tokio įvykio; jie turėtų 
neprileisti panašių atsitiki
mų ateityj. f

verkšlenimai <yra bereikš
miai.

(Feljetonas)
Ir prie ko šis svietas eina,

TIMMINS, ONT. CANADA

Čia yra kelios darbininkų or- 
ganizacijos, keliu tautų. Kaip ? 
tai, ukrainų, finų, chorvatų ir 
lietuvių. Geriausia veikia uk- 
rainiečiai. Paskiaus finai an- ' ; 
troje vietoje. x

Ukrainiečiai veikia gerai.....
Jie turi literatūros ir sporto 
organizacijų. Rugpjūčio 28 
ukrainiečiai ir finai suruošė 
sportininkų pikniką, šitas pik-

Ukrainiečiai patraukia &

kos žmonių” turtas. Darbininkų spauda, palyginamai, 
mažai pasiekia tų žmonių, ir todėl buržuazijai pavyksta 
apgauti plačiąsias mąąes. Nesusipratęs amerikietis dar
bininkas pamisimą, kad gal tik jis tokis negiliukingas, 
todėl ir biednas. Kiti laimingesni. Jie bagoti. Taip juk 
skelbia spauda. ■ b ' į '

,Susipratusioms darbininkams, būtinai reikia uoliau ir

vyzdingumu. Jų parengimuo
se nėra svaigalų nei kitų ne
tinkamų dalykų, kas galima 
matyti kitų sriovių parengi- . 
muosc. Iš ukrainiečių reikia 
imti ir kitų organizacijų vei
kimui pavyzdžius.

Lietuvių čia yra mažai. Jie 
vieni veik negali nieko nuveik
ti. Bet lietuviai ‘darbininkai 

,gali dėtis prie ukrainų organi- ... 
zacijų ir veikti sykiu, nes dau
guma lietuvių, čia esančių su- . 
pranta ukrainiečių kalbą.

Ypatingai tarpe lietuvių rei
kia platinti darbininkų litcfa- 

ir šviesti darbininkus • 
klasiniai.

Mišku Darbininkas.

ti sau ramybės. Guliu ir ke-. kinti visuomet iš moksliško 
liu, ir vis susiduriu su ta taškaregio, o virš visko, tai 
mintim, kad komunistai kad tiems nemokšoms ko- 
mokslą sukoneveikė ir bai- munistams 
gia visai panaikinti. Imu 
vieną laikraštį, imu kitą ir 
pagaliaus apsikroviau save 
visokiais laikraščiais ir vi
suose suradau vieną ir tą 
patį, kad komunistai Rusip 
joj mokslą—civilizdčiją' iš-1 nebegelbsti, ten 
deportavo. Mužikai, kurie j būdu klausimas 
tik laukia vakaro darbe, už-1 lazdomis, ašari^ bombomis

Bažnyčias I ir kitais, paskutinio moks- 
lo žodžio pabūklais. Aš ne--

sykį jau rašiau savo gazie- REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
toje, kad nereikia kisti no
sies kur nereikia. Kuomet 
to neprisilaikai, tai už pa
sekmes esi pats kaltas. Pa- ^epas7naudosinr

; užkirsti kelią, 
kurie užsigeidė panaikinti 
mūsų civilizaciją šioj šaly 
ir padaryti taip, kaip Rusi
joj kad yra. : Tame i darbe 
Turiu ir gerų pagelbininkų. 
Kur moksliški aiškinimai

moksliniu 
išrišama Į ^r4. .1

i

i

dali tų 57 bilionų dolerių turi maža sauja tų, kurie nieko rūpestingiau stiprinti^ platintiYėvolįucųię^spaudą,; kuri
nedirba; kuriems dirba kiti. atvirai rėžia į akis; kuri; paduoda-nuogusįfaktug, ąr7kam žertai^^mbkslaWviiipdai

Tie, todėl, ir nebadaųįą; 7i.eW? 'iiė.-'Y^čiSį^įLįą:kibiam stiįrri^^
Kapitalistų klasė gudri.? Susigrėbusi šalies

savo rankas, jinai per'spaudą'skeUiia/kadi tai-• “Aineri-lčiialai.'-'' ?

nedirba; kuriems dirba kiti.

K
.ūr.'

valdė ten viską.
sugriovė, inteligentiją išvi
jo, arba pristatė, griovių ka
sti. Tie visi faktai atžymė
ti, kaip sakiau, visuose laik
raščiuose, kaip; New York 
Times, Philadelphijos In
quirer, 
visa eile kitų, su kitokiais imkime kąd ir ex-kareivius.

’ ’ ‘ . O juk.tokius kuotiiet jiems'Washingtone;
’ v ‘ - ; -- -: atsisakė 'mdkMi' (neš iš kur I

phąo, spaustuvių darbininkai iš- , ’ 
i^aųA?ęjo;^ sji?eiką. Kpvon stoją”

V-

J V-
^4

i tub .f

i V

.6

B. P. ŽUKAUSKUI.—“Ma
no Mintys” spaudai netinka.

t.
■i

uTtai iri ri 

b, v

.’, Chicagos Tribune ir; Jei jie būtų paprašę bonų ir laikraščiui, reikia ra 
. sna, bet ne paišeliu.

antgalviais.
laikraščius ‘ prirašytitai ne 

ar- 
wiehas

r

Chicago, Ill. — Dvylikos "
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įjosi, tai apie bedarbę. Dabar- taip sunkiai dirbti... 
h- • ■ ________ • .1__ I krKomisija

; padalinti darbą taip, kad publikonas gubernatorius siun

WILKES-BARRE, PA.

Rugpjūčio 28 dieną čia

i

ir.

Roosevelto pra-1 
persistatė šalies' 
pažiūrėkime, ką 
siūlo Jungtinių

Partija. (Plojimas.)
(Bus dauginus)

reigas.
ja turėjo dirbti sušilus.

klasei. Demokratų 
kontroliuoja tokios 
organizacijos, kaip 

Motors, kurios galva

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.

’ i pUMllAVlIėlO gUUClUclLUllUO 51UII

visur; ir po-Į £ja Savo kariuomenę prieš Illino- 
lllįaL. sutinka I įs mainierius, kad ]

juos priimti algų nukapojimąDemokratai 
už ją, o po-

tos padėties?

pereitam kongrese, kiekvienoj 
įstatymdavystės įstaigoj, kiek
vienam mieste ir kiekvienoj val
stijoj, kad pravesti tą politiką 
gyveniman. Davė koncesijas

Nei viena iš jų. Ta-

Ir kokis jų planas? 
Jie daro išsisukinėjančius, veid
mainiškus “pasiūlymus” apie 
valstijų apdraudą. Ir štai klau-| 
simas: Jeigu tai yra valstijų j

gą iššokti iš Hooverio kepimo vajdom^^vąlslija.
skaurados į Roosevelto ugnį, dienos atgal aš kalbėjau Sche- 
Draugai, yra tik viena partija nectady mieste.
Jungtinėse Valstijose, kuri at-1 padėtis?

tu?
viai

/construction Finance Corpora- Į gas
tion. O kas liečia darbininkus! tame rėmė Amerikos darbo Fe-Į 
—jie gali badauti! Tai yra po-|Į deracija—taipgi

Roosevelto. ga taksų uždėjimo, uždėjo dar

LAISVE, Puslapis trečias
’ ■ ‘ j : ; •; t r i • t • r j-1 i ; į ; • • ■ ; ■ : . : •Ir ką gi prieš tai darė ponas į žmonių pilna. Visur

Į Rooseveltas ar jo partija? Nie-. draugai susiėję iš' apielinkių 
į ko. Jie buvo ištikimi įrankiai Diskūsuoja dienos klausimais 
I šios šalies kapitalistų kąpoji- apie darbus, liūgas ir kitus dar- 
' mui Amerikos darbininkų iklasės bininku gyvenimo reikalus. 
ialgU- ■ ’ i P/l\ 1 T • >1 " /

Tipišką padėtį galima 'rasti' i . Kmkni, tarL garbes zo 
t - --------------  t i uaų iaiKO. kokiu nooverio vai-'čia

zidenlus, Numaskuoja Wall Gatvės Kandidatą Savo Pra- džios politika tuo klausimu ĮULąi į ]yj.
dalboj, Sakytoj Columbus, Ohio

Kas Yra Rooseveltas?
William Z. Fosleris, Komunisly Parlijos Kandidate j Pre-1™~

Draugai darbininkai! Šian-Į 
dien kalbėjo Columbus mieste!
ponas Rooseveltas, demokratų 
partijos kandidatas į preziden
tus. šiuo laiku aš ypatingai 
kalbėsiu apie jo partiją. Aš 
klausiau pono

gelbėtoju. Bet 
jis ištikrųjų
Valstijų darbininkams ir bied- 
niesiems farmeriams šiame kri- 
zio ir masinio bado periode.

Pašelpa Bedarbiams
Pažvelgkime arčiau Į šį klau- 

Į simą. Paimkime bedarbių šel- 
i pimo klausimą. Penkiolika mi- 
I lionų bedarbių Jungtinėse Vais

ia tik 
Kokia Hooverio vai-

darbaš btivo gerai atliktas.'Ėi 
ti ’draugai (juoda pąstabąs, Ipetj 
patys nenori stoti darb&h, o 
piknike darbiniūkų dar buvo 
stoka.

Ateityje darykime geriau. 
Tuomet bus visiems ’daugiau 
naudos ir nereikės tik būreliui

kalbasi jo dvi knygas—“Aliejų” ir
“Ugnyje.” Knygos1 parduota 

• ir gauta 75c.
Po programai darbininkai 

vėl kalbėjosi su savo draugais 
žodį leido laiką kol buvo laikas 

nipfinpi Cihin d*i i binghamtoniečiams, kurie at-l0'^ arl3a ’Uiižinoti namų link.
* , J . / Ivnyinvn ir VnUtuc m n ši. i Labiausiai; darbininkai kalbė-

ujj. Gubernatorius
jjfi-badauja! Nuversti nuo fe- j mokratas, .pasiuntė savo kariuo- 
deralės valdžios atstakomybę; menę prieš anglies mainierius’, 
ant lokalinių valdžių;

White de-'važiavo busu . ir keletas maši
nų. Paskiaųs buvo draugų iš, . ,

NeWarko, Brooklyn© iy apie;^^n^u hiiku jau yrą labai daugj
i Bhen-I dHi’bininkų, kurie i ne tik ne-i 

Jjindoak Pa tain nat iš ' dilba, bet netui i nei ką vai-anaoan, ra., taip pat js į

kville, Minersville, Scranton, Jr i , 
Ashland ir visi iš Wilkes Bar-j Vienok reikia pasakyti, kad 
re, Pa. Galima pasakyti, kkd darbininkai gerai remia darbi-} 

j visa apielinkė buvo Sutraukta 
Abi partijos turi panašią poli- I -^1 pikniką.

ant lokalinių valdžių; tarp dar- ^ac| priversti juos priimti algųp^ draugų pribuvo iš;
Ar jūs galite įsi- bininkų darbo padalinimo siste-radikalas, 

vaizdinti tokį dalyką? 
Rooseveltas yra 
daugiau, kaip tik 
perkūnsargis, kad 
nuo pavojaus. Ką 
bortinėj rinkimų 
Jis siūlo šios šalies darbinin- tikoj. 
kams ir biedniems farmeriams valstiją, 
ir badaujančioms masėms pro- daugiau, kaip bile^uųu 

z-» i X z» L 4 i i A I f z x x V» i z^ 1X VX 1 11** FYI * 1

Ponas 
niekas dau- 
kapitalizmo; 

apsaugoti jį! 
jis siūlo da- 
kampanijoj ?

ma;
badas prasiplėštų 
nas Rooseveltas>- 
suha politika, 
kongreše balsavo 
nas’Rooseveltas ją rėmė prak
tikoj. Paimkime New Yorko'

Ką ji padarė? Ne
eonų 

Tik kelios

Kunigas Sukčiaus ir 
Klastuotojo Rolėje

li’ kokia ten 
• Jungtinėse Valstijose, kuri at-įpadetis? Jie ten turi dietos 
stovauja darbininkų klasės rei-1 (valgio) ekspertą, ir jis sako, 
kalus—tai yra Komunistų Par-' jOg darbininkai gali gyventi už 
tija. (Plojimas.)

Leiskite man nurodyti, kaip 
panaši politika'yra pono Roose-1 
velto ir pono Hooverio. Muito 

! klausime: Rooseveltas šiandien 
I padarė daug pastabų apie augš- ( 
I tus muitus. Bet štai 1928 me-!
tais Al Smith, kandidatuoda-i Hja taipgi kalba apie bedarbių 
mas į prezidentus ant demok- j apdraudą. Ir kokis jų planas?

! ratų tikieto, kalbėjo už augštus 
i muitus, kaip ir republikonų par- 
I tija, o demokratų platforma 
į taip pat kalba už augštus mui
tus; gi dabartiniam kongrese\užduotis suorganizuoti bedarbių'^™ “Laisvės 

pa- demokratų atstovai, po priedan-i apdraudą, tai kaip yra su pieti- \ r“ 
□ii/X| ~ nėmis valstijomis, kurios kon*-^

partija visu kuo panaši repu-' augštesnius^muitus, negu repu- troiiuojamos demokratą panti- '
jos? Kiek jų turi bedarbių ap-, pnsakyt 1-

W.Z.FOSTER
Pirmiausiai leiskite man 

sakyti, kad pono

O

i

aiką. Penns'ylvanijoj, kalbant 
apie republikonos, mes randame 
taip vadinamus progresyvius re- 
pūblikonus; ponas Pinchot dir
bo ranka rankon su anglies ka
syklų kompanijomis sulaužyti 
mainierių streiką metai- laiko 
atgal, o socialistų partija Mil
waukee, trečioji kapitalistu par-K. . . A; , . . . . . (Snenancioan)tija, dirba kaip ir kiekviena ki- . ., , i. .. , ... . ■ / . •• gerai.’ Dainavo Wilkes Barta kapitalistų partija'n u kapoji- A ... • ,. j. h n,.. Ai, rio Aido Choro Oktetas ir ; mui darbininkams algų. S.aly- 

' je yra viena partija, kovpjanl
prieš kapitalistų valdžios algų į

devynis centus į dieną. Ir tas 
yra pono Roosevelto valstijoj, 
ir tas pats žmogus čia atvykęs i 
pasirodo prieš darbininkus, kai
po siutinantis jiems kokią nors , kapojimo politiką^ tai Komunis-! 
pašelpos formą.

Ponas Rooseveltas ir jo par

blikonų partiją. Republikonų blikonai. Panaši politika mui- 
partijos platformą galėtų pri-^tų klausime. Blaivybės klausi- drauda?
imti demokiatų partija, ir jie me: lūlą laiką atrodė, kad esąs čia.us bedarbiai šioje šalyje su
gulėtų labai gerai su ja išeiti. ( koks tai skirtumas tuo klausi-; (]arg įstajgą, kuri labai gerui ži

noma, naujos rūšies Amerikos 
______ Jūs matysite naujos 
rūšies miestus palei gelžkelio 
reles, išmatų' vietose ir t. t., ir 
visa tai turi vieną vardą — 
Hooverville. Jeigu ponas Roo-

Arba demokratų partijos kan
didatas galėtų kandidatuoti ant 
republikonų partijos tikieto; 
ponas Hooveris galėtų būti p. 
Rooseveito kabineto nariu ir 
priešingai. Tie vyrai yra at- 
fįįyvai šios šalies didžiųjų kapi
talistų ir abu jie tarnauja ka
pitalistų 
partiją 

wtambios
General 
yra Raskob, kuri yra susijun
gus su Morgano kompanija; gi 
republikonų partiją kontroliuo
ja panašūs bankieriai ir stam
bieji kapitalistai, ir prakalba,’ 
kurios mes čia klausėmės, buvo' 
prašymas šios šalies kapitalis
tų pavesti demokratų partijai 
gali$, nes ji gali tarnauti šios 
šalies kapitalistams geriaus, ne
gu republikonų partija.

Dabar, draugai, reikia tarti 
kelis žodžius apie demokratų 
partijos rolę ir jos užduotis šiuo
se rinkimuose. Demokratų par
tija pasirodo, kaipo opozicijos 
partija, bet jos opozicija yra tik 
tai žodžiuose. Tai yra parti
ja, kuri tarnauja, arba kapita
lai tikisi, kad ji patarnaus 
patraukimui savo pusėn nepa- klaidų (kas liečia tai, jis 
sitėnkinusių masių, tų, kurie Yra paikas), bet tikras pama-

mu tarp dviejų partijų. Repu- 
blikonai sausi, o demokratai miestas, 
šlapi, bet Hooverio prakalba 
mums parodo, kad net ir tas 
skirtumas yra dingęs. Vėl pa
naši politika. Ponas Roosevel
tas šiandien nurodė, kad šalyj 
beveik įvykęs bankrotas, bet jis 
del to metė kaltę republikonų 
partijai; kad tas kokiu nors bū
du buvo iš priežasties republi
konų partijos klaidų ir nežinys- 
tės.

Hooveris. Rooseveltas ir 
Krizis

Tai nėra del to. Republikonų 
partija, kaip ir kiekviena kapi
talistų įstaiga, prisidėjo prie 
padarymo šio krizio, bet jeigu 
ponas Rooseveltas būtų buvęs 
galioje, tai vistiek pat būtume 
tuiėję krizį. Tasai krizis kyla 
iš pačios kapitalistinės sistemos 
pobūdžio. Jis kyla iš kapita
lizmo priešingumų, iš to fakto, 
svarbiausiai, kad gamyba per
šoka kapitalistinės rinkos gali
mybes sugerti visą tą, ką dar
bininkai ir farmeriai pagamina, 
o nėra iš priežasties p. Hoove-

Apie 5 vai. po pietų prasidė
jo programa. Programą pra
dėjo victims Aido Choras, mar,^-— «
šavimu ir sudarydami ikūjį irj’dnkų spaudai, 
pjautuvą. Sųdainjvo ' anglis-j Tariame ačiū 
kai Internžįcionąlą.’ ■ paskiaųs i ninkams .ii 
dainavo abudu chorai-^Aidė dirbo ir 
Choras ir Lyros (pastarasis iš

ninkų spaudą. Piknikas davė 
pelno $185.75. .Iš šių pinįgų 
paskirta K. P. $20. Tai “Lais
vei” lieka pelno $165.75. Tad
'yra gera parama mūsų darbi-į Kunigėlis padirbo Vekselyje 

' ’ ’ ’ savo brolio Mykolo Kunigė
lio ir Daitio Kunigėlio para
šus ir dar davė pažiruoti 
kun. -'VU M. Vekselio sn- 
ma—6,000 lt. : . •

“Tą vekselį kun. Kunigė

Kauno laikraščiai prane-V sa:
“Prieš kurį laiką kunigas

įsiems darbi- 
svcČiams, kurie 

rtsilahkė į pikniką;
Bet reikia ir pabarti, tuds dar

ykit!. Dainavo bininkus, kurie kuopose apsi
ėmė dirbti piknike, o pribuvo Rs diskontavo valstybės tau 
tik apie 2-3 valandą po pietų. pOmoje kasoje.' Atėjus ter 

yLi | Brooklyn© Merginų 'Sekstetas. Reikia pasakyti, kad darbinin-
• Abi grupės gerai dainavo. Bai-'kų trūko, o tie, kurie, dirbo,f 
I gė programą abudu chorai, tai turėjo labai sunkiai dirbti, 
sudainuodami Internacionalą. Draugai, kurie apsiima dirbti, 

I Draugas J. Siurba gerai kai-i tai turi būti darbe laiku, o jei
J bėjo dienos klausimais. Nepa- į negali būti laiku, tai tegul ne- 
; miršta ir “Vilnies” reikalai. • apsiima. Kuopos turėtų pri-
I Surinkta “Vilnies” gelbėjimui i kiūrėti savo narius, kad jie 
1 $19.92. eitų savo pareigas.

Paskiaųs buvo laimėjimas, 
įvy- Išleista laimėjimui draugo 

naudai piknikas, j Stalino paveikslas. Už šį pa- 
! Šitas piknikas parodė, kad ■ veikslą priklausė garbė drau- 

■nėmis valstijomis, kurios kom- j mūsų dienraštį Laisvę re- gei L. Rauduvienei, Aido Cho- 
i mia darbininkų masės. Galima ro narei, kuri jį savo ranko- 

Į, kad visi “Laisvės” • mis nupiešė, ’ ši draugė yra 
i piknikai buvo dideli, bet šitas gera artistė. Ir jinai šį savo 
didžiausias. Darbininkai su-. darbą aukojo K. P. Paveiks- 
sirinko iš visų apielinkių. Įlas davė pelno $21.70. Drau- 

šiame piknike visur buvo gas Stanionis iš Scranton atiko-

minui, kun. Kunigėlis to 
vekselio neišpirko ir vekse
lis buvo protestuotas. Su
protestavus vekselį , išėjo 
aikštėn ir vekselio suklasto
jimas.

“M. Kunigėlis padavė
skundą valst. gynėjui, o kri- 

Tad ateityje mes, draugai, minalinė policija pravedė
turime geriau atlikti savo pa- kvotą, tačiau kunigėlis yra

šiame piknike komisi- miręs ir byla tur būt bus
Bet numarinta.”

kas bus reikalinga padaryti tuo-j 
se miestuose, tai pakeisti vardą! 
į H-topsevcltburg. Pono Roose-! 
velto valdzTa būtų,tąip.pat pro-| 
duktyviška plėtime tokių bado ir 
skurdo miestų, kaip ir republi
konų partija. Amerikoj yra 
vienaip Arti j a, kuri kovoja už be-- 
dai'bių pašelpa ir apdraudą—tai j 
ya Komunistų Partija. Mes\ 
reikalaujame nuo federates vai- j 
džios tokios bedarbių apdrau-\ 
dos sistemos, kurią finansuotų 
valdžia ir darbdaviai, o darbi- i 
ninkai tvarkytų. Komunistų1 
Partija nerašo neaiškią bedar-1 
bių apdraudos platformą, kaip j 
Rooseveltas ir demokratų parti-' 
ja, bet kovoja už ją, ir ji tiek ' 
kovoja prieš Rooseveltą, kai o 
prieš Hooverį. (Plojimas.)

Darbdavių Kandidatai 
Remia Algų Kapojimų
Algų kapojimo klausime. 

Kiekvienas darbininkas šioje ša- 
_ , industriniai darbininkai, i 

temos pobūdis, ir viskas, ką po- darbininkai dirbantieji miesto1 
nas Rooseveltas galėtų pasiūly-! darbus gavo algų nukapojimą.: 
ti, ir viskas, ką jis^pasiūlė pra- < Hooverio valdžia turi algų ka- 

. Ponas Hoove- J 
j ris sako, kad jis prieš algų ka-1 
pojimą, taip sako ir Amerikos Į 
Darbo Federacijos prezidentas j 
ponas Green. Bet kad pasiro- 
pyti, jog jie esą prieš algų ka
bojimą, jie kapoja algas kiek- 
zienam darbininkui šioje šaly- 

0 kaip su ponu Roosevel- 
Kuomet valdžia ir darbda- 
nukapojo darbininkams al
sioje šalyje, tai juos pilnai |

yra nusivylę Hooverio valdžia, 1 tas yra pačios kapitalistinės sis- ]yj e,
tų, kurie jieško kokio nors pa
lengvinimo; na, ir demokratų 
partija su savo demagogija, ra-, 
dikališkomis frazėmis ir apga-1 
vingais prižadais darbininkams ' 
ir biedniesiems farmeriams 
kaip tik yra nuskirta atlikti tą 
užduotį. Ponaa Rooseveltas pa-• 
sirodo prisidengęs liberalizmu, I 
prisidengęs radikalizmu, bet 
kaip plona jo ta skraistė yra, į 
tai jau daugely atsitikimų buvo 
aiškiausiai parodyta.

Rooseveltas ir Tammany
aimkime majoro Walker ir 

kitų Tammany grafterių daly-1 
ką New Yorke. Kokis jo atsi- 
nešimas linkui 
Well, jis nieko nenuveikė iškė
limui tos didelės korupcijos 
(grafto) New Yorko mies
te, bet priešingai naudojo tą 
opoziciją, kad sutrukdyti ban
dymą ištikrųjų iškelti į viršų

Kiek po-1 
nas Rooseveltas yra radikalas, Į 
progresyvis, liberalas, tai gali-, 

j ma matyti iš to fakto, kad jis 
pasakė nesenai vienoj savo pra
kalbų, jog dabartinėj rinkimų 

• 'kampanijoj jis įrodys šios ša- 
I lies žmonėms, kad Hooveris esąs

K’

eityj, nei biskį nebūtų išvengę pojimo politiką, 
dabartinio krizio. Ir aš noriu i 
nurodyti, kad bėgyje šio kri
zio politika pono Roosevelto, 
šios šalies “gelbėtojo”, ir politi-i 
ka jo partijos buvo panaši, kaip 
ir republikonų partijos. Ir ko
kia jų pamatinė politika? Iš
gelbėti stambųjį biznį nuo ban- 
krūto. Tam tikslui jie davė ke
turis bilionus dolerių del Re-

—jie gali badauti! Tai yra po-|į deracija—taipgi ir socialistų!
litika demokratų partijos, kaip j partija, kur tik ji kiek spėkote j • 
ir republikonų partijos, ir abi į turėjo; o ponas Rooseveltas, ku- j 
tos partijos bendrai kooperavo i ris čia atvyko, kuris atsistojai 

prieš mases su visomis tomis | 
frazėmis apie “užmirštąjį” i 
žmogų, ir ką jis darys^sTos^a- 
lies darbininkams, toks pat yra 
algų kapoto jas, kaip ir ponas 

kapitalistams pavidale paskolų • Hoover. Lai jis kalba apie al- 
ir subsidijų, o nieko darbinin-' gų kapojimo neteisingumą iki 
kams, apart “vilties”, jog gerie- ’ jo veidas pamėlinuoja, bet jis 
ji laikai automatiškai sugrįš;; vis tiek kapoja algas. Pažvelg
tai tokia yrą politika abiejąjca- kite į New Yorko valstiją, ir 
pitalizmo partijų^ Bile ginčai jūs matysite, kad ten darbinin- 
jų tarpe "bu vojTjažąs vertės da-'kams tapo nukapotos algos, 
lykas. ~ į kaip ir bile kitoj valstijoj.
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Puslapis Ketvirtas
...ii,,. ,.

A. Buiski. \ i : m • . Vertė D. M. Bolomskas.

{ VARPAMS GAUDŽIANT f
(Tąsa) vo meilės, ar matai jau tavęs kviesti atvy-

Bet Andrius, neapkęsdamas kunigo, 
stengėsi sūnų pasiųsti kuo toliau, o kol jis! T. 
parneš vandens,’jis sugalvos jam kitą dar- Hls Paspaudė arklį ir tas, išlauždamas var-

—Nors ir už dviejų verstų, jis gali nueiti, 
—atsakė Andrius.—O ką, ar mūsų Jonas1 
yra kokis kunigo bernas, kad jis tik del! 
jo turi dirbti? Lai ir del savęs padirba, 
rankos neatpuls.

WILKES BARRE, PA.
'.’t?. -------- I

Mūsų Miesto Juokdariai
Mūsų mieste jau buvo viso

kių juokų apie taip vadinamą 
skloką, bet dar tokių juokų 
nebuvo, kokie įvyko dabarti
niu laiku, būtent Aido Choro 
pamokose rugpjūčio 29 dieną. 
Visi dainuojam,, mokinamės ir 
tik netikėtai, žiūrime, suėjo | 
pusė “dailės” choro (4 ypa- I 
tos) į mūsų svetainę. Mano- I 

j me, ko jie čia atėjo. Petru- I 
|kas nervuotas, Miškinis atei- I 
na prie pirmininko E. Miliaus- I 
ko ir prašosi balso, kuomet I 
bus choro pertrauka. Girdi, 
del kokio tai atsišaukimo. Pa- I 
sigirdo tik juokai tarpe cho-ll 
ristų. Greit suprasta!

Duota jam balsas, šitas I 
žmogus pasistoja priekyje I 
prieš 50 Aido Choro narių ir! I 
siūlo kokį tenai kontestą Ai- ĮI 
dui su jų choru. Mat, jie vie-j Į 
ni jau nieko negali. Jų pa- I 
rengimai visuomet eina į sky-| 
lę, tai sumanė, kad kaip nors1’ fe 
patraukti Aido Chorą, kuris!® 
turi daug narių ir simpatikų. IK 
Tuomet ir jie, mat, galėtų pa-' 
sipelnyti. Biznis jiems rūpi.' 
Paskiaus, pasidarę pelno, tai. 
gaus į savo kišenių arba| 
“Klampynei”. |gfc

Bet aidiečiai jau gerai su-ĮRil 
prato jų meškerę, kuria jie Ka 
bandė žuvauti mūsų chore. ■ Į 
Choristai dar jiems gerai už-’I 
važiavo ir pasiuntė jų suma-! Į 

įnymą gurban. Vadinasi, jų I 
planas nuėjo vėjais. Choris-’I 
tai tik pasijuokė iš renegatui! 
skymo. ;l

žiūrint į tuos darbininkus ll 
į net gaila darosi. Juk jie pa- Į 
tys bedarbės suvarginti, patys I 
badauja, bet eina ir veikia. Į 
prieš savo reikalus. Jie veikia Į 
ir prieš visus darbininkus, ku-1.1! 
rie kovoja prieš kapitalistinę I 
klasę.. [

Bet ko tokie žmonės verti; Į 
kurie taip suvedžioja darbi- į 
ninkus, kaip jie gali drįsti [ 
akis pakelti prieš darbininkus, ii 
kuomet, veikia dąrbininkų ne- ij 
naudai ?^ ( , . |

l Aido Choras neturi ■ nieko I 
i bendro su tais darbininkų !l 

Kurie, draugai ir draugės, į priešais. Choras jų nerems, ir I 
manysite prisidėti prie šio di-, nelankys sklokininkų parengi- I 
delio darbo savo aukomis ir mus. Tegul jie eina pas kata-l 
darbu, tai praneškite sekamu j likus. Jienis tenai ir vieta, d 

Ant varpinyčios betvarkiai sutauškėjo I adresu : , L. Žemaitienė, 37 ( Mes . kviečiame darbininkus ir 
varpai. Povaliai jie įgavo savo muziką iri Ledger St., Hartford, Conn. ■ choro narius, kad reikia eiti 
plaukė ji miestelio apygardoje. Pelagija! panešimai reikalinga, kad.1 susipratusių darbininkų keliu.| 
persižegnojo ir prakalbėjo: !mes g

—Motinėlė mūsų, užtarėja. Matomai, turėsime ir ko kiek reikės da-. 
ją jau neša.

—Paleisk mane, sene!—Andrius atsikė-! 
lė ir svyruodamas, kaip girtas, ėjo linkui! 
vartų.

—Kur tu? Andriau, neik niekur, neik! 
—ir įsikibo ji jam į ranką, jausdama, ką 
sugalvojo jos’vyras.

—Leisk, lai mato visi,—kriokė Andrius. 
—Eisiu tiesiai linkui'" tos “stebuklingo
sios.” Visienas pasakysiu, lai visi žino!

—Andriau,- Andriuli! Argi dar mažai i 
tave sukruvino? Dabar tiesiog į pražūtį 
lendi.

—Tegul ir taip, vis tiek gyventi negali
ma. Leisk...

—Andriau! Kas gi tau tokio? Gerieji 
žmonės, laikykite jį!

Bus daugiau

ko? Tuojaus, ponas kazokai, tuojaus.
Bet Kaprachinui jau atsibodo laukti.

tus, atsidūrė kieme.
—Kuris čionai iš jūsų yra varpininkas, 

—ar tu?—puolėsi jis prie Andriaus — Sku- 
j Linkis ant varpinyčios, kaip gali greitai!

—Skambino tavo tėvas pas motiną, to
dėl tokį kvailį ir padarė,—subumbėjo senis,

; \ • ’ - • r i • • i piktai numesdamas į sali ratą.Andriejus tnusesi aplinkui namus ir gal- nv nraVo:utclo‘ ,L„,4 i.
vojo: jis jau senas, jo moteris Pelagija se
na ir serga, tankiai guli lovoje ir laukia 
mirties. Jonas galingas vyras, bet neturi 
proto, o kitas sūnus—Mikas yra bolševi
kas ir kur jis dabar, niekas nežino. Nese
nai čionai buvo Sovietų valdžia, tada jo 
sūnus Mikas buvo priešakyje valdžios iri 
ir tėvas tuom didžiavosi.

Ok, tu, prakeiktas mužike!—kazokas pa
kėlė nagaiką.—Aš tau ir smegenis ištašky
siu !

—Ne jis, ponuli, ne jis!—puolėsi tarpan 
jų Pelagija, jausdama ką negero.

—Geriau tylėk jau, Andriau, tylėk! O ką 
gi tu stovi, Joneli?, Skambinti treikia, Mu

Dėlto būtinai kiekviena kuo
pą turi turėti savo delegatą 
šioj konferencijoj. Taipgi šie-j 
met eina prezidentinių rinki
mų kampanija. Mūsų prieder
me, kaipo sąmoningų darbinin
kų, šioj rinkimų kampanijoj 
padėti Komunistų Partijai. 
Reikia tuojaus daba-r, kad mū
sų kuopos aktyviai padėtų K. 
Partijai, kaip rinkimų kampa
nijoj, taip ir kitose kovose 
prieš išnaudotojus.

Šios konferencijos šaukimo! 
reikale visoms ALDLD. 7-to 
Apskričio kuopoms Apskričio 
sekr. d. J. Galgauskas išsiun
tinėjo laiškus. Todėl nei vie
na kuopa negalės teisintis, 
kad nežinojo apie konferenci
jos šaukimą. Ruoškimės prie 
šios konferencijos visi energin
gai, galvokime geriausius pla
nus ateities vęikimui, o suva-
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ANGLU KALBOJE KNYGOS
THE MOLLY MAGUIRES

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

anthracite district during the seventies to improve their conditions;

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

. A . . Visi gerbė jo nigas tavęs laukia. Girdi, skambinti var-žia ų konferencija jš visų 

si, kad jo sūnaus visi klauso ir gyvenimas 
yra geresnis. Bet bolševikai pasitraukė, 
su jais pasitraukė ir Mikas, ir dabar pri
sieina ne tiktai tylėti, bet kitų prašyti, 
kad tylėtų, jog jo sūnus buvo Sovietų pir
mininku. O labiausiai prisiėjo bijotis ku
nigo, kuris taip labai Miko nepakentė. Se
nis nerimavo.

Ant gatvės jau margavo moterų ske
petaitės. Praėjo pro vartus 50 kazo
kų, kurių raudonavo apsiuvai aplinkui 
kaklą ir ant kelinių. Matomai, jie skubi
nosi pasitikimui “stebuklingosios”. Pela
gija irgi apširengė švariai ir rengėsi išeiti. 

Sugrįžo su vandeniu Jonas, išpylė į lo
vį vandenį, išleido gyvulius ir, pakol jie 
gėrė, vaikė nuo jų muses ir aklius.

—Jau laikas skambinti, Jonai,—susirūpi
no Pelagija, prisidėdama skepetaitę prie 
akių.—Žmonių labai daug eina, kad kuni
gas kartais neužsirūstintų.

Jonas jau buvo beeinąs prie vartų. Bet 
jo tėvas galvojo, kaip ilgiau užlaiky
ti Joną namie ir tuomi išpilti savo pyktį 
ant kunigo. Joną sulaikė.

—Kunigas lai palaukia, ne kokia čia bė
da, kad jis laukia, o kai bus reikalas, tai 
pakvies, Nebijok, skambinti patsai nelips, 
nes pilvo nepaneša. Ei, Jonai, eikš čionai, 
padėsi man vežimą pakelti, vakar ašis nu
lūžo, reikia pasitaisyti. ’ ’■ . • • .

Jonas tylomis nuėjo gelbėti tėvui, o mo
tina pradėjo:

—Dieve mieliausias, kokis tai žmogus! 
Įsikabino jis šiandien į Joną ir nepaleidžia 
jo. Argi dabar tau dirbti, kada atamanas 
visiems griežtai įsakė pasitikti “stebuklin
gąją,” kam tau priešintis?!

—Na, ir pasitik, jeigu tau atamanas įsa
kė, o mums jis negali prisakyti. Nėra to
kių įstatymų, kad žmones atplėšti nuo dar
bo del kokių ten “šventųjų”. s

—Matai, kokis įstatymų žinovas atsira
do. Žiūrės kas čia tavo įstatymų, pamaty
si. Dar vis manai, kad prie bolševikų tvar
kos gyveni../.

Senelė nebaigė kalbos, nes per tvorą pa
sirodė arklio snukis, o vėliaus barzduotas 
kazoko Karpuchino veidas.

—Ei, boba, atidaryk vartus!
"Nusigando Pelagija, bet Andrius nudavė, 

kad jis nieko negirdi, ir ramiai dirbo savo 
darbą.

—Ei, jūs... Ar čionai varpininkas gy- 
venąą? Greičiau, kur jis yra?

—Čionai, čionai—kalbėjo Pelagija, sku
bindamas! prie vartų.—Ok, tu viešpatie 
dieve mano! Tėvai, ką gi tu? Mesk vežimą, 
jį bala negriebs... Joneli, skubink del die-

planų pasirinksime geriausius.
' . J. Grybas.

ALDLD. 7-to Aps. org.
Ji rodė rankomis, judino kbjom’iš, norė

dama įtikinti Joną, kad jam reikia skubin
tis ant varpinyčios.

—Su varpais muziką padaryti?—ant ga-|CoiHl. Valstijos Spaudos 
lo, dasiprotėjo Jonas ir, numetęs pagalį,; p:Ln:Ln Raikai.! 
leidosi linkui vartų. ir,KmK0 MlKdiU

—Nu, taip, taip,—patvirtino kazokas, pa
sukdamas arklį ir, nagaika pagrūmodamas 
Andriui, pridėjo:-0 tu, seneli, savo liežu-Į^os orgamzaciJų ..... .... „
vį į mazgą surišk, nes jis pas tave, kaip piknikas, kuris įvyks 18 dieną 
buliaus uodega, laisvai ir labai laisvai pa- rugsėjo, Charter Oak Parke,

THE RED CORNER BOOK
> b ' 8 ; , FOR CHILDREN

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

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

HARTFORD, Conn. —Kad 
geriau pasisektų Conn, valsti- 

organizacijų ruošiamas

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

leistas.
—Savo arkliui surišk pardavingas niek

še!—suriko piktai Andrius, bet greitai iš 
skausmo atšoko atgal. Kazoko Kapruchi- 
no nagaika sušvilpus ore nukrito Andriui 
ant veido ir tartum peiliu perskrodė.

—Daugiau žinosi, mužiko šmote!— suri
ko Kaprachinas ir išjojo.—Paleido liežuvius
po bolševikų viešpatavimo. Iki šio laiko!darbininkes moteris, kad jos 1 • i • • s/ • . • m n • ! • • v • i 1 inegalima protas jiems sugrąžinti, 
iš kelio, sena boba!

—Ai, užmušė!—ir metėsi prie 
vyro Pelagija, raudodama, kaip 
rūsio j o.—Oi, Andriau,; Andriau!

Traukis

kruvino 
prie įni

Hartforde, tai lietuvės darbi
ninkės moterys ruošia gerus 
valgius. Moterys suneš savo 
valgius ir įsteigs piknike šei
mininkių skyrių. Jos duos 
labai gero maisto, namie j e pa
gaminto, svečiams.

Mes atsišaukiame į visas

prisidėtų prie šio darbo, t. y., 
suruošimo darbininkių šeimi
ninkių skyriaus spaudos pikni
ke.

Mes kreipiamės į visus far-
Senelis bespėkiai sudribo ant plytų.’■ Vei-i merius, kurie pritaria darbi-

dąs jo truksėjo, Kraujas >iš* pęrkįųątb žan- 
dd ‘nuo ausies iki nosės bėgo per retą jo 
barzdą, ant krūtinės ir marškinių.

—Andriau, / nors 11 'nusišluostyk ’kraują. 
Oi, tylėti, tylėti reikia !; Jau žinai, kad jie 
dabar yra galingi!

—Taip, bet ir geležis šnypščia, kada ant 
jos spjauna.—Priešinosi senelis.—Yra ge
resnių žmonių, kaip mes, ir tai nepaiso jų.

sninkų revoliuciniam judėji
mui, kad ir jūs prisidėtumėt 
prie šio surengimo. Farmeriai 
gali aukoti maisto, kaip tai: 
sūrių, pieno, kiaušinių ir tt.

galėtume žinoti, kiek koliv ''ovoti sykiu su vl^is ,da.rbi” 
įlinkais. Choriste.

sipirkti. ; \ •i 
Be to, ruoškitės visi draugai I 

važiuoti į šį pikniką. Mes tu- j 
| rime sutraukti lietuvius dar<
ibininkus iš visų apielinkių. 
i Ne tik iš Conn, valstijos, bet 
ir iš Massachusetts, New Yor- 
ko ir kitų, lietuviai darbinin
kai dalyvaus šiame išvažiavi
me. čia visus matysime ir ga
lėsime sueiti .

VISOKIAS. KNYGAS 
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE šEIMYNINį IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

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

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York, N. Y.

ALDLD 7-to Apskr. Metine Konferencija į
Rugsėjo 25 d., !

ryto, 376 Broadway, So Bos
ton, Mass. , įvyks ALDLD 
7-to Apskričio konferencija.

Draugai ir draugės! Reikia 
oūtinai pasirūpinti, kad kiek
vienos kuopos būtų sušauktas 
susirinkimas, padaryta per
žvalga visų metų kuopos vei- 

ra-
ar 

atsiųskite į šią

,spaudai naujų skaitytojų ir 
'mūsų organizacijai naujų na- 

 • Irių. Pernai mes gerai ir iš 
10-tą vai. iš.kuopos prisiųstų pilnas atsto- kalno prie vajaus prisirengėm 
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kimo. Sudarykite veikimo 
portą, išrinkime dęlęgatą 
delegatus ir ;
metinę konferenciją.

Kiekviena kuopa gali ir pri
valo atsiųsti vieną delegatą, 
nežiūrint, ar kuopa yyą dide
lė ar visai maža. Betgi yra 
pageidaujama, kad išgalinčios

vybes, tai yra: vieną dęlega- ir ne blogai padirbėjom. Del 
tą nuo kiekvienos 10-.ties, na- to mūSų 7-tas Apskritys lai- 
rių. Labai yra svarbu, kad 
konferencija būtų skaitlinga, 
nes skaitlingoj konferencijoj 
būna daugiaus gyvumo, dau- 
giaus proletarinio entuziazmo, 
naudingesnius tarimus pada
ro, o vėliaus tuos tarimus tin
kamiau ir pasekmingiau gali
ma gyveninfan^ ivykdinti, ka
da visų kolonijų delegatai 
imasi darbo. ;

Svarbiaušiąs šios konferep- 
cijos tikslas, tai prisiręhgimąs 
prie ateinančio agitacijos mė
nesio už gavimą komunistinei

mėjo didelę dovaną, tai yra 
turą į SSSR, nors dar tas lai
mėjimas yra nesunaudotas. 
Todėl šioj konferencijoj galė
sime nuspręsti, katras iš mūsų 
Apskričio vajinin^ų ta laime 
pasinaudos. Dėlto mes nuo 
dabar pradėkime ruoštis ir 
prie ateinančio vajaus, ir mes 
turime taip prisiruošti, kad ir 
ateinančiam, tai yra, šių me
tų vajuj, taip pasidarbuotu
me, kad 7-tas Apskritys pasi
liktų pirmoj vietoj. O mes tą 
galime padaryti.

Inkvizicija
_____________ \

Keturiy, Aktų Drama Su Dainomis 
Kaina 50 c.

šitas veikalas labai gerai nušviečia da
bartinės Lietuvos darbininkų gyvenimą, 
kovas ir Smetonos valdžios inkvizicijas, 
kurias, ji daro darbininkams. Šiuose kan
kinimuose policija ir milicija bado dar
bininkų panąges ylomis; . degina ieloktp; 
muša šampolais, lankais varžo galvas ir 4 
kitokius kankinimus daro darbininkams, 
kurie kovoja prieš fašizmai 1 ' ■ , ‘

“Inkvizicijoj” šie visi veikimai Lietuvos 
valdžios yra gerai nušviesti. Tad šį vei
kalą reikia kiekvienam perskaityti. Ne 
tik x vaidintojai, bet kiekvienas darbinin
kas turi “Inkviziciją” perskaityti, šį 
veikalą parašė draugas, kuris pats per
ėjo tas visas inkvizicijas.
■' “Inkviziciją” parašė d. Palanta. Išlei
do Meno Sąjunga. Kaina 50 c. Kurie 
draugai norįte gauti veikalo platinimui 
arba sau, rašykite ir siųskite pinigus Me
no Sąjungos sekretoriui:

V. Bovinas,
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

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

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 I

LABOR AND AUTOMOBILES
By ROJBERTiW. DŲNN1

Etxposes Ford secret police ahd speed-up, General Motors wage 
systems and mass lay-offs in Detroit’s “wonder industry/’

Regular $2.00; Popular $1.00
-----------  -.1---------------- i— 

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

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 of white and Negro workers and farmers.

. • Regular $2.00; Popular $1.00

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

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

• Regular $1.90; Papular $1.00

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

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

USE THIS ORDER BLANK

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

I enclose $_____ -____ for which please send the checked
to:

Name—

Address

City.
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ko teismas, bet teismas likosi ■ darbininku kiaspi neduoda, 
atidėtas.........................................(Tad 1

Po dviejų dienų valdininkai yra kapitalistams pralaiinėįi-1 
paskelbė? kad jie sutinka duo- mas, o darbininkams laimėji-! 
ti 16 vietų, kur darbininkai mas. |
gali laikyti masinius mitingus.! Šio pralaimėjimo kapitalis- 
Bet uždraudė juos laikyti sep- tų klasė labai bijosi. Jos tar- 
tintame warde (apielinkėje), | naitė spauda turi tarnauti 
kur daugiausia apgyventa ita-'taip, kaip bosai reikalauja. 

; lų darbininkų. Mat, šie dar-1 Kapitalistai to smūgio labai 
Bet New Yorko darbiniu-j bininkai labai skaitlingai lan-|bijo, todėl jų spauda jau pra- 

, 'dėjo gązinti darbininkus, kad
- - , pareiškė, nesirašytų ant komunistų

mes laikysime mitingus; peticijų. i nikas
■ • Taip ir pada-' Bet darbininkai neturi c_ ( ( _

............ > demokratai ir-'ryta. Rugpjūčio 10 dieną Be- i J^.
[Socialistai atstovauja kapi- ['darbių Taryba sušaukė masinį 

Tik- ’ susirinkimą gatvėse, kur val
dininkai uždraudė.

Kuomet valdininkai sužino
jo, kad yra šaukiamas masi- 

i nis*,susirinkimas, tai teisėjas 
■Boote išdavė varantą arėštuo- 
|ti tuos keturis draugus, kurie r 
'pirmiaus jau buvo areštuoti ir 
'juos atvesti į teismą. Tai jie 
' ir padarė. Mat, valdininkai 
i manė, kad areštavus keturis i 
draugus, tai viskas bus sude-l 
moralizuota ir darbininkų ju-il VISAS TDA. KUOPAS IR 

— vaizoriaus socialisto Buech, dėjimas pakriks. Bet jie ap-1 PRISIDĖJUSIAS ORGĄNIZ., 
socialistine vai“ čia bėdai biuS'UŽpuole sočia-1 siriko. I gu padidėjimu ekonominio
policija teron-• listme policija ir buozėnnsj I susirinkimo vietą iškartodMgja ir kapitalistingg

J klasės teroras prieš darbiniu-, 
i kų klasę. Tas teroras pasi- 
I reiškia klasių kovoje. Dras- 
■ komi darbininkų susirinkimai, 
Į užpuolamos demonstracijos, | tuviai 
i kuriose naudojama ginkluotos .šiai

NEW YORKO DARBININKAI BALSUOS (įlaug atsiliepia j-rriūsų darbi TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲJLllIYlj JtYlclOVA llvU U. 
komuniątų laimėjimai, 'ninkišką spaudą. ,‘Da^bininkąį I 

neturi pinigų pasiinokėti savo i ■, >
...... \ rs I Vąltfyba ^1 Metam:1 laikrascių^prenumeratas. Dau: I ; « v: ” -

I geliui darbininkų laikraščiai į KalYuSk*’ 825 4th Ave’’ 
yra siuntinėjami veltui. Todėl Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— i r 
šjo krizio metu laikraščių pa-. Fin 2“, 1BG2-iotbi
silaikymas yra daug sunkės- A"~ T"
nis. Jų palaikymas puola ant 
tų darbininkų, kurie dirba.

Rugsėjo 18 dieną yra ren- 
'giama spaudos parėmimui pik- 

I. i niKas. Šitas piknikas įvyks 
'pastatytus kandidatus. Re- ir be leidimo”. Taip ir pada-[ t Bet darbininkai neturi duo-1 Charter Oak Parke, šio pik- 

1 v _ i . „ l.o cnvA orlmSli (n-p: mkn visad npluJiQ ma fiiirhiniii-: pubhkonai,

MOLINE, ILL. I

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAU^VSTfiS NAUJOS VALDY

BOS, ’

NEW YORK. — Buržua-, žada draftuoti ir statytį są
žinėj spaudoje ir kapitalis- ‘ vo kandidatu poną Seabury, 
fa: tarpe virte verda viso-,kuris vedė Walkerio tyrine- 
kios spekuliacijos, kas bū- i 
šią su miesto majoro rinki- į 
m a is. 
keris 
turą, o kiti tvirtina,—nešta-i 
tys, nes perdaug apsipurvi- 
no.

Tammany Hall demokra
tų šaika gal iškiš kitą kokį-munistų Partija yra grynai, 

žmones-darbininkiška partiją. Tik-!
tai jos kandidatus lietuviai; 

ai. Jie darbininkai privalo remti

v. . , w , i kai tūkstančiais atmes visus i ko susirinkimus.
»ieni&a<o, <a i kapitalistinius grafterius iri Bedarbių Taryba 

statys savo kandija- ‘ Komnnkdn Pavilios'kad

grafterį ir šauks 
balsuot už jį.

talistų interesus-.
nepaisyti kapitalistų spaudos 
paskalų ir balsuoti už Komu
nistų Partijos kandidatus.

Spaudos Piknikas
Ekonominis krizis labai

'kų spaudos parėmimui.
jame turime dalyvauti. Tro
bai veš į pikniką už 50 c. Už' 
tą pačią kainą galima bus 
parvažiuoti ir nuvažiuoti.

Valdyba 1982 Metams 
LOWELL, MASS.

i Pirmininkas A. Palubinskas, 
Belle Grove, Box 108, 

.Dracut, Mass.
25th"St., Moline, Hi. (Pirminin. pagejb. J. Daugirda,

29 Whipple St.,
Ave. E. Moline Ill. • ! . Lowell, Mass.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St, & 5th ĮI'*nanstl raštininkas, A. Rutkauskas, 
1 Vine St., Lowell, Mass. 

215—17th Protok. raštininkas V. Mikalopas,
973 Central St., Lowell, Mass. 

Iždininkas S. Paulenka,
500 Lawrence St., Lowell, Mass. 

' Kasos glooėjai: J. M. Karsonas,
42 Tyler St., Lowell, Mass.

I ir A. Raudeliunas,
75 Union St., Lowell, Mass.

Į Maršalka M. Uždavinis,
4 Corbet Place, Lowell, Mass. 

Draugystes mėnesiniai susirinki
mai atsibūna kas antras nedeldienis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 

119 Union St., Lowell, Mass. ■ 
i Organo Prižiūrėtojas

J. M. Karsonas.

Mo-

Avė.. Moline, III.
Iždininką*. M. Jonaitis, 

A ve., E. Moline, 111
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St.

Moline, III

Visi LIETUVIŲ SAULĖS PAšALPINeS w r w r v t ve* x/Am-nriTT a TTZ’i

Tarptautini# Darbininky Apsigynimo
Konvencija Ohio Valstijoje

VYRŲ IR MOTĘR.Ų DRAUGYSTĖS 
LINDEN, N. J.

VALDYBA 1932 METAMS
Pirm. R. Tratulls, r - -4,-- r - -
Pirm. Pagelbininkas G. KardaUskaa,
Prot. ; Rašt. K. Sfriupaitis, 
Fin; Rašt.i M, Andrunaitė, 
Iždipinkaa J. Užkurėnas, 
Kasoa Globėjai:

L. Barldenė, ‘ 
ir W. Biliūtė.

Maršalka K. Meškauskas, , —-— ---- .....
1802 S. Wood Ave. , V. Baronienė, 9 Broad St.

Visi iš Linden. N. J. I M. Duobienė. 221 Ames St.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir- V. • Bartkienė, 29 Intervale St. 

mą sored ij mėnesio/ 7:80 yal. vakare,

201 W. 16th

MILWAUKEE, Wi 
Šio miesto 
ūžia ir jos 
zuoja bedarbius ir visus Į galvas skaldė, 
varguolius neprasčiau už bi- i kovėsi.

1S.

■ J susirinkimo vietą iškarto 
Darbininkai!nedaug buvo prisiųsta polici-'

Keturi bedarbiai! jos.
inę valdžią. Dar i suareštuoti, 

bjauriau: čia įvesta stačiai! 
verstino darbo bei vergijos j 
sistema. Už mažiausią pa
šalpą reikalaujama iš be- ■ 
darbių verstino darbo. Va-į 
dinasi, vietoj darbininkams į 
už (laibą mokėti ieguliaięĮ (|Ll0C|amas įr pašalpą pi- 
unijmę algą, tai įvedama to-i x -
kia vergija, kad už kąsni j 
duonos darbininkas turi j 
prakaituoti socialistų vai- Į 
džiai! Čia ne pašalpa, bet! 
bjauriausios rūšies darbi-! 
ninku pavergimas.

Bedarbių taryba 
bedarbių demonstraciją prie

5) Relief Biuro, paskui marša- tija “aprūpina” Milwaukee 
vo prie ofiso miesto super- bedarbius.

st., 
st. 
St. 
st.

Moterų
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONJELLO. MASS., 
i VALDYBOS ADRESAI: 

į Pirip. E. ĘenlUHenū. 16 Bunker Av®; 
j Vice-pirm. O. Turektenč, 79 Vihe ’St. 

19th St. Erot- T- £,zen< 673 N- Main St.
•Fin. RaŽt. K. ČereŠkienė, 87 Battle St. 

17th St. I Ižd- M. Klimavičienė, 31 Clarence St. 
i- Kanos Globėjos:

! 1 M. Doobienė. 221 Ames St. «

_______    vai. vakare, po Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Arne: St. 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hali, Lin- Marfialka J. Šimanskienė. 88 Vine St. 
den, N. J.____________________________________Visos gyvena Montello. Maas.

16th
19th
lOth

1601

201 W.
19 E.
35 ,W.'

Wood AVe.s.

19 E.
13 E.

bus 25 dieną. Konvencija 
įvyks gerai visiems žinomoj, 
vietoj, Lietuvių Darbininkų 
svetainėj, 920 E. 79th St., [ 
Clevelande, Ohio.

Padarykime šią konvenciją 
istorine. Sutraukime jon kuo
daugiausia organizacijų,. Lie- 

darbininkai ruoškitės- 
konvencijai. Kiekviena 

į organizacija turėtų

iiiisiiiQiitsifisifi0inaniQiiiQiii IIII0IIIQII1QIIIQIII0II 1IIQIIISIII0IIIQIIIQIH

Bet kuomet pamatė, kad , 
susirinko darbininkų apie 8,-; 
000 ir vieton areštuotų atsira-j 

. do kiti kalbėtojai, tai policijai
bių demonstravo prie Pavie-j pasikvietė savo talka ir pra-l ‘ ’ • ' " i Kuriose nauuojaiiiči giiiKiuvios

jėgos prieš darbininkus, kurie lietuvių 
reikalauja duonos kąsnio.o Pa-1 prisiųsti savo delegatus. Visi 

i galiaus užpuolimai darbavie- i darbininkai lai būna įtraukti 
Į tėse—algų kapojimai, darbo į kovas, visi jie reikalauja 
i valandų dauginimas ir darbo j T.D.A. pagelbos. Ši organi- 

v . , , i skubumas, šie faktoriai ver-;zacija gina klasinius kovoto-ninkus ir sužeistus nugabeno v. . ,. . / , . .v . I-11C VnL-iu. .. . xr. j , . . čia darbininkus daugiau isei-,.jus, nepaisant Kokių pazvaigų
ę,. y^nas darbinm-, . . išnaudotojų jie yra. TDA gina visus dar-
0 ZymeS 1?a.V° klase. i bininkus, kurie yra terorizuo-
O 1”^ O i 1 C* 1 1 HQ UY 11 C* 1 1 D 1 I • • v ‘•vi • t -i •

jami uz kovą pries kapitalis
tinę klasę.

Sovietų Kaukazo Šaltinių

tūkstančiai bedar-

to Tarybos ir norėjo priduo-'dėjo terorą prieš darbininkus 
ti savo reikalavimus pries; Sumušta 5 darbininkai. Tar- 

;verstiną darbą, už pilną mo-|pe jų yra ir lietuvis darbinin- 
'kostį tiems, kuriems darbas kas Jonas Kiauskas.

Tarptautinis Darpininkų' 
inigais po $12 savaitėje. Bet Apsigynimas, išbėlavo darbi 
Pavieto Tarybabedarbiųko- : pinkus ir 

[miteto neprisileido. Ir vėl [ Į ligoninę.
‘ policij-a demonstraciją išvai
‘ ko., Buvo suorganizuota ke-,
■ ii šimtai policistų ir. detek-, 
t V VU.surengė. v - • 1

Mineraliniai Vandenys

IR REAKCIJA
YONKERS, N. Y.—Keletas [gerai prisidėjo Bedarbių Ta- 

metų atgal Yonkerio darbi- ryba. 
ninkai negalėdavo pasirodyti 
ant gatvės su bent kokių su- 
sfeirinkimų arba prakalbomis. į 
Be leidimų negalima laikyti, 
susirinkimų, o kuomet kreipia-; 
si gauti leidimą, tai valdinin
kai neduodavo. O kuomet 
darbininkai bandydavo laiky-į 
ti masinius susirinkimus 1 
leidimo, tai policija užpuldavo! 
ir išdraskydavo. Daugelis, 
darbininkų nukentėjo. Buvo' 
kruvinų susikirtimų.

f Pagaliaus darbininkai buvo Į 
^Jaimėję teisę laikyti susirin-l 

kimus. Bet jie leista laikyti 
tik tol, kol dar <.........
geriau gyveno ir nepaisė tokių > 
masinių susirinkimų. 1

kas turėjo net 79 žymes savo 
’kūne nuo policijos. Policija' į
'ir kapitalistai mano, kad su! šiose kovose darbininkų 
' savo žiaurumu galės numal- Į klasę gina Tarptautinis Darbi-' 
(sinti darbininkų judėjimą 1 ir j ninku Apsigynimas. Tik per-J

Tai šitaip Socialistų Par-1kovas. įeitais metais T.D.A. turėjo!
Šiame atsitikime policija ir įvirs 5,000 darbininkų ginti! Į)fūĮįtfjj|j AdnJScU, KlIHOS 

j'valdininkai demokratai paro-|nuo kapitalistinio teroro. Prie » v
• dė savo žiaurumą prieš tuos^o reikėjo ginti Tom Mooney, | L(U$yę UZ Ulganq
I darbininkus, kurie už juos j Scottsboro jaunuoliai ir eilės ~
balsavo. Tai atsilyginimas! |kitų politinių kalinių.

Bedarbių Taryba reikalai!-! Todėl šiame atsišaukime 
ją socialės apdraudos bedar-imes kreipiame atydą visų 
biams po 10 dol. į savaitę ir i organizacijų dalyvauti šio dis- 
po 2 dol. kiekvienam šeimynos; trikto (Ohio valstijos) Tarpt.! Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 
nariui. šiuos ] 
siūlo Bedarbių Taryba. Visi 
darbininkai, dirbanti ir bedar
biai turi už juos kovoti.

Darbininkai turi priklausy
ti prie Bedarbių Tarybos. Rei
kia priklausyti prie Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo, 
ALDLD, Komunistų. Partijos 
ir kitų organizacijų.

Darbininkai turi organizuo
tis ir kovoti. Tik taip jie ga
lės laimėti kovas. Ypatingai 
sekančiuose rinkimuose reikia 
balsuoti už Komunistų Parti
jos kandidatus. Kiti darbi
ninkai mano balsuoti už Roo- 
seveltą. Jiem reikia pasakyti, 
kad Rooseveltas nėra geresnis 

luž Hooverį arba kitą kurį po- 
į parti- 

Ijų. Jie visi lygiai tarnauja
[kapitalistų klasei, -s 

Tilr hokiinrloivi

Todėl kapitalistai uždraudė 
darbininkams laikyti gatvėse 
masinius susirinkimus.

! darbininkai pareiškė, 
“mes ištaisėme gatves, 
padarėme, tai galime ir

Komisija.

PITTSBURGHO IR APIELINKES 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

.... I ta v a v. ir i Broadway, Pitcairn, Pa.reikalavimus i Darbi. Aps. suvažiavime. Mes Prot. sekr. a. K. Sliekienė, 3121 El-

Bet 
kad 
jas 

nau-
! dotis”. Bedarbių Taryba lie- 

be i Pos 18 dieną sušaukė masinį
i susirinkimą. Šitas susirinki- 
I mas šauktas gatvėse Linden ir 
i Park Hill. Darbininkų susi- 
j rinko keli tūkstančiai ir visil 
i laukė, kada pradės kalbėti 
i kalbėtojai. Mat, visi darbi
ninkai žinojo, kad policija ne- 

darbininkai ileidžia susirinkimą gat-, 
tokiu ivgse’ tai mang, kad neduosi , .P^‘U kalbėtojams nei pasirodyti. |htlkie^ kapitahstinių 

gėjus laikams, kuomet darbi-j ^°^c’ja uvo prisiren-
ninkai pradėjo masėmis lan-Įgus’ 
kyti susirinkimus, tai valdinin
kai ir vėl uždraudė teisę lai
kyti susirinkimus gatvėse.

Darbininkai pradėjo gęriau yra stulpe įlipęs ir 
lankyti darbininkų ir bedar-įkalbėti.
bių masinius_susirinkimus ne|ti iš piktumo, norėjo lipįi į 
be reikalo. T 
šių metų darbininkai laukė ir 
manė, kad nahja valdžia, t. y., 
Memokratai, pegerins padėtį.
Mat, šiais metais Yonkerį vai- išlipo, tai policija puolėsi prie 
do demokratai. Vienok jie 
padėtį nepataisė. Dalykai Darbininkai 
dar pablogėjo.
didėjo. Darbininkai, kurie; išsitraukė revolverius ir atbuli 
gauna šiokio tokio maisto, pa- traukėsi iš minios. Paskiaųs 
vargo taip pat. • Jie gauna jiems pribuvo daugiau polici- 
maisto, kuris jau veik netin- jos pagelbon, kurie laukė tar- 
kamas valgiui. Be to, jiem pe dviejų budinkų.
reikia išstovėti linijose po la-' Greitai pribuvo keli veži- 
t* daug laiko, kol gauna sa- mai policijos su mašininiais

Bet šiame masiniame susi
rinkime pasidarė naujiena. 
Tik pajuto, kad kalbėtojas 

pradėjo 
Policija pradėjo sius-

Dai*-iki- pradžiai-Į stulpą ir kalbėtoją areštuo- 
? Jie tųtėjoti, bet negalėjo.

laukti, kol kalbėtojas išlips iš 
stulpo. Kuomet kalbėtojas

šio kalbėtojo ir jį areštavo, 
puolėsi atimti 

Bedarbė pa- • kalbėtoją iš policijos, bet šie

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

šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bonką

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

jėgos. Kaina 15 centų už puskvortį. s i

Brooklyne Sovietų Mineralinius! andeniš Galima 
Gauti Sekančiose Vietose: i -

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

kviečiame visas organizacijas 
imti dalyvumą šiame suvažia
vime ir stiprinti šią organiza
ciją, kuri kovoja prieš terorą.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas jau laimėjo daug 
kovų. Kovoje už laisvę Scot

tsboro jaunuolių mes laimėjo
me mūšį po mūšiui. Laimėta 
labai daug bylų, kur darbi
ninkai buvo kaltinami ir areš
tuoti už dalyvavimą streikuo
se ir pikietų. linijose. Laimėta 
kovoje prieš darbininkų de
portavimą į fašistines šalis. 
Net ir Ohio valstijoj veikia 
taip vadinamas 
s i n d i k alistinis 
Tik masinis ir

“kriminalis 
įstatymas.” 

organizuotas 
veikimas gali kovoti prieš
dėjantį kapitalistų klasės 
r orą.

di- 
te-

____ 1| Tik balsuodami už komu-| Todėl yra svarbu ne tik 
nistus, darbininkai gali ką lai- lyvauti šioje konvencijoje,

Visų darbininkų pąrei-' reikia traukti kuodaugiausia į 
ga ne tik patiems balsuoti už ją organizacijų. Reikia 
JComunistų Partijos kandida
tus, bet reikia padėti ir agi
taciją vesti už juos.

Darbininkas.

mėti.

WATERBURY, CONN.
Politikieriai Gązdina 

Piliečius
Savo

spau-Vietinė kapitalistinė 
da pradėjo rašyti gaązdinan- 
čiai savo piliečiams, kad jie 
neužsirašytų ant peticijų, kad 
padėti Komunistų Partijos 
kandidatus ant baloto.

Kodėl ^kapitalis.tinė spauda 
taip daro ? Pirmiausia, tai to-

vo viduriams šiek tiek maisto.'š a u tu v a i s. Areštavo apie
Šios visos priežastys priver- keturis draugus. Tarpe jų ir 

te darbininkus pradėti kitaip Ervin Wagner, Bedarbių Ta- 
mąstyti ir lankyti darbininkų rybos sekretorių. Tarptauti- 
šaukiamus susirinkifnus. Ka-nis Darbininkų 
pitalistai tą irgi
Prie darbininkų organizavimo karną dieną. Už savaitės įvy-1 talistinės partijos nieko gero

del kad ji gina kapitalistų 
reikalus. Jie mato, kad Ko
munistų Partija gali daug bal
sų laimėti, nes padėtis yra 

Apsigynimas • tokia, kuomet darbininkai jau 
pastebėjo.' paliuosavo visus draugus se-; pradeda pamatyti, kad kapi-

da-
bet

pa- 
dar 
bu-

daryti šią organizaciją 
stipresne, negu, kad jinai 
vo iki šiol.

TDA veda griežtą kovą ir 
prieš negrų darbininkų linčia- 
vimą. Jei mes pažvelgsime į 
darbininkų laikraščius, tai ra
sime, kad negrų linčiavimai 
įvyksta labai tankiai. Darbi
ninkai, mes turime organizuo
tis, kad atremti kapitalistinį 
terorą. Reikia kovoti už al
gų pakėlimą ir darbo valan
dų mažinimą.

Organizuokitės šiai konven
cijai. Rinkite delegatus viso
se organizacijose ir kuopose. 
Kiekviena TDA kuopa turi
teisę rinkti po 1 delegatą nuo 
10 narių. Ęitįos organizacijos 
ir draugijos renka po du de
legatu.

Konvencija įvyks rugsėjo 
24 dieną, prasidės 3 vai. po 
pietų. Pabaiga konvencijos

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gatavęckas, 109 Cress 

Carnegie, Pa^
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

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

St.
GINKUS PALACE CONFECTIONERY STORE

495 Grand Street, kampas Union Avė.

VIENYBE8 DRAUGYSTE 
MONTELLO. M»»».

Valffyba 1931 metam:
W. GeluBevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

Pirm.
Pirm.

256 Ame* St.
Nutarime rašt. ■). Stripinia.

40 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. Venslauskii,

12 Andover St.
Ligonių ra At. M. Jazukevičia,

153 Amea St.
Iždininkas M. Miškini*, 

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušai., 141 Sawtelle Ave.. 

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauakaa, 
102 Hantington St.
Viai Montell. Mnii.

DETROIT, MĮCH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

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

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

Ogden Aye.
Nutarim. rašt. Ona Gyyiutė, 7148

MacKenzie Avė. «
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
Ave " '

St.
St.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.
Vico-pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson
Fin. Rašt. J. Pilkauskas 7 Sęymour Avė.

W. Hartford, Conn.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russel St.

IŽDO GLOBĖJAI
J. Vasiliauskas, 70 Ward PI.,
M. Naktinis, 42 Putnam St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St.
Organo prižiūrėtojas M. Seliokas,

31 Amity St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta- 

dienj kiekvieno mėnesio, Laisves Choro Sve
tainėje, 59 Park St., pradžia 7:30 vai. va-

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

Organizatorius, M. Šleiva, 
80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulis.
i 6 Crawford St.

Finansų raštininkas, A. Siekis,
’ P. O. Box 4, 

Protokolu raštininkas, S. Raslmavičius, 
140 Mechanic St.

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

Hdl IHI Iki 11l°J11 k? llūlliailiors

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Oratorius

Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street 
[PHILADĖL PHIA, į’A,. s, 

Telefonai: Bell—Oregon I116 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

—- Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas,
Ligos skilvio, Žarnų ir Mešlažames, 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- 
mokejimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

D R. ZIWS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai
Nedeliom—9 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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LAISVI Antradien., Rugsėjo 6, 1932

VIETINES ŽINIOS
Apie Great Necko 

i “Pastovųjį” Balsį
Energingas Mezgėjų 
Streikas

listus; tie plėšikai, girdi, darę, 
kas buvo galima, “geriausiai” 
tokiose aplinkybėse. LORIMER RESTAURANT

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y. «

NEW YORK. — šimtapro
centiniai pilnai sustreikavo 
pereitą trečiadienį mezgėjai ir 
mezgėjos, kurie dirbo Art 
Knitting dirbtuvėje, 144 W. 
27th St. Streikui vadovauja! 
Industrinės Siuvėjų Unijos 
mezgėjų skyriaus. Šapą nuo-j 
lat pikietuoja ne mažiau, kaip j 
20 darbininkų; rengiami iri 
masiniai pikietavimai.

Bosams tas streikas buvo ne-i 
sitikėtas; todėl jie tuo labiau j 
šėlsta, ir pat pirmose dienose; 
pradėjo vartoti policijos tero
rą prieš streikierius. Arešta
vo organizatorių, drg. Rappar- 
portą ir 20 pikietininkų.

rytą įvyks 
pi kieto demonstracija 

Kiti darbiniu-;
šaukiami talkon mez-' 
į demonstracinį pikie-

SUSIRINKIMAI
Svarbu “L.” Direktoriams
.Sekantį trečiadienį. 7 rugsė

jo įvyks “Laisvės” Bendrovės 
j Board of Direktorių susirinki- 
jmas, Atsibus “L.” svetainėje, 
j Visi direktoriai dalyvaukite.

J. Weiss.
(212-213)

Manau, kas kitas plačiau! pa| 
rašys apie pikniką mūsų vieti
nių ALDLD. ir TDA. kuopų 

'pereitą sekmadienį. Čia aš su- 
! minėsiu tik keletą žodžių apie 
j Pruseikos-Butkaus zakristijo- 
| ną Balsį, “dvasišką” vietinės 
[sklokos vadą.

Ypač yra kiekviena darbi-j Vadinu aš Balsį į pikniką. 
Ininkiška organizacija ragi-[O jis man atsako: 
narna išnešti rezoliucijas iri —Kad aš jums politiniai ne
pasiųsti miesto valdybai,, geras, tai ir mano dalyvavi

mas piknike turi būt negeras.
—Niekas kitas tave nepada

rė politiniai negeru,—sakau 
aš,—kaip tik tu patsai. i

Aš naudoju protą, gerbiu 
savo asmenį ir nenoriu likti 
politine vyža,—aiškinasi Bal
sys, išdidžiai norėdamas už- 
reikšti, kad jis nenori pasi
duoti Komunistų Partijai ir 
Lietuvių Kom. Centro Biurui.

—Tai kad tu esi ] 
vyža, ir dargi labai nudėvėta; 
tu esi girtuoklių Butkaus ir;n , i n i* • 1 • 
pruseikos vyža,-stačiai ir tei-1 Rakandų Darbininkai 
singai aš jam uždrožiu.—o Laimėjo Dar Vieną Kovą 
būti disciplinuotu pasaulinės  
Kom. Partijos nariu tai yra 
ne pažeminimas, bet pagarba 
ir kreditas, kad žmogus yra 
geras kareivis tarptautinės re
voliucinės armijos,—aš Bal
siui nurodau.

Balsys burčija, kaip katinas 
pelenuose, norėdamas pasigir
ti su savo “pastovumu.”

Man prisiminė jo ‘ 
kiškas pastovumas” iš 
ties.

Balsys urzgė prieš Lietuvių »t • m • i 

namus i Socialistų Sąjungos perėjimą | negrai Inn niekeli 
ir mies-ll Liet- Komunistų Sąjungų, n • 1 • TrimiU.*

(laike suvažiavimo Brooklyne. j ,UVlgl!B31"*'“irigllDai 
iKitas punktas jo “pastovumo”; 

mjr_ buvo padarytas dar pirmiau, j 
;Per “Kovą” tuomet jis “did-i 
[vyriškai” pareiškė, kad ką! NEW YORK. — Vienas ne-i 
valdžia nori, tegu jam daro, ,gTas bedarbis rašo Daily Wor-j 

• bet jis neis registruotis į ar- koriui, kad namo savininkas po 
jmiją laike pasaulinio karo. O num. 311 East 1Ooth St. 
'paskui nuėjo ir užsiregistravo, §ja į§ negrų 'darbininkų 
pasiteisindamas šeimyniškais $20, bei $16 už tuos 

[reikalais. ičius kambarius,. kuriuos
CONEY ISLAND. ■ I eiei-j Kuomet ant Kovos buvo^ tiesiems parsamdo už $8

PRISIRENGIMAI VISA-MIESTINI AM
BEDARBIŲMARŠAVIMUIRUGS-lOD.j

New Yorko Bedarbių Tary-i 
ba išdirbo galutinus planus! 

delei milžiniško bedarbių mar 
Šavimo iš Union Square į Ci 
ty Hali rugsėjo 10 d., ateinan-; 
tį šeštadienį, 
kimas į visas 
organizacijas 
vauti tame žygyje su reikala
vimais ūmios reguliarės pini
ginės pašalpos iš miesto iždo 
visiems bedarbiams. Kiekvie
na organizacija yra raginama 
užsisakyt tam tyčia l . 
kurie turi būti plačiausia pa-j svetainėje, 11 vai. šeštadienį, 
skleisti paskutinėmis dienomis! rugsėjo 10 d., kad galėtume 
pirm maršavimo. Tūkstantis! visi drauge traukti į centrą 
lapelių tik $1. brooklyniečių maršuotoju.

į reikalaujant, kad Aldermanų 
(Taryba sušauktų specialį po- 
isėdį tą dieną, kur priimtų 
j maršavimo delegatus ir iš
klausytų jų reikalavimus.

Visų maršavimo kapitonų ir 
maršalų susirinkimas įvyksta 
penktadienį, rugs. 9 d., Be
darbių Tarybos svetainėje, 5 
East 9th St., New Yorke.

Lietuviai bedarbiai ir dir- 
lapelių, bantieji privalo susirinkti “L.”,

Išleista atsišau-Į 
darbininkiškas 
masiniai daly-

politinei, _ _ I tavimą.

Šiandie 7 vai. 
masinė 
prieš dirbtuvę, 
kai yra 
gėjams

J PAJIEŠKO.JIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau pusininko, moters 
I vyro prie biznio. Arba, kas 
j gali pirkti už žemą kainą.

arba 
nori, 

Savinin
ką galima rasti namie visada.

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

(211-212)

1

Trys Nušauti Susiduri- (Sudegė Negrė Moteris 
muose su Piktadariais [ir Trys Vaikai

ir dukteria; ugnyje žuvo ir ki
tos negrų darbininkų šeimynos 
jaunuolė Lillian Taylor. Be 
to, apdegė šeši kiti įnamiai.

Negrų gyvenamus 
savininkai apleidžia; 
tas beveik nedaro spaudimo į 
juos, kad įtaisytų bent priemo-' 
nes išsigelbėti nuo ugnies 
ties.

Coney Islando Bedarbiai

NEW YORK. — Laimėjo 
i streiką rakandų apmušimo 
darbininkai Progress Uphols
tery šapoj, 17 East Broadway. 
Bosas buvo priverstas pakelti 
algą iki $35 į savaitę, įvest 40 
valandų darbo savaitę ir pri
pažinti kairiąją uniją ir dirb- 

įtuvės darbininkų komitetą.
bolševi-ipar įęSjasį streikas prieš Mo- 

praei- del Bed Spring šapą.

NEW YORK. — Krimina-I NEW YORK. — Sekmadie- 
listai John McKee, 25 metų, ir nį per gaisrą tenementiniame 
Bernard Lahey, 24 metų, tapo įname, 53 E. 104th St., sudegė 
nukauti laike revolverių ko-i negrė Martha Bruce su sūnum 
vos su policmanu J. Meenanu 
ant 10th Avė. arti 50-tos gat
vės.

Brooklyne, smuklėj ant Ber
gen St., prie Nevins, mirtinai 
tapo pašautas bartenderis E. 
Gillies; užpuolikas Ed. Pat
terson gavo kulką į petį.

Liko suimti šeši įtariami 
ginkluoti plėšikai; kiekvienas 
pastatytas po $10,000 paran
kos iki teismui.

Sustojus pasitaisyti automo- [ Privertė JlCHlS Duoti 
bilį Holy Cross vienuolyno šo-į*,: * . . n v 1'
feriui Ant. Donadijui, neži- 1U0jautinę FaSalpą 
nia kokis vyras, pro šalį va- ---------
žiuodamas, peršovė jam koją 
ir suvarė kulką į kaklą vie- tą antradienį čia buvo sūreng-1 padaryta ablava ir du kovie-1 rnenesį.

cJrAini ta smarųi bedarbių ir ciYrban-Į čiai patraukti teisman, tai vie- mokėti tas siurbėlė greičiau-
Thomas1jų demonstracija pries vie-įnas iš svarbiausių punktų de- gįa išmeta negrus bedarbius į 

šeštadienį tinį šelpimo biurą. Biuras ta-’lei “Kovos” uždarymo buvolg.-ųvę.
*°s ir at-ipo priverstas tuojaus išrašyt patalpinimas minimo Balsioj 

nuolyno virėjai.
Vielų darbininkas 

McCauley pereitą i 
buvo atrastas nušautas ir at
remtas i laiptus namo po num..'čekius delei maisto ir 
131-55 228th St., Laureltone,! aomokėiimo visiems
n____  . . - _____ ___  _____ -- rendos laiško. Bet jam pačiam jo
131-55 228th St., Laureltone,I apmokėjimo visiems bedar(kios bėdos tada nebuvo; jis 
Long Islande. Kas tatai pada- biams, dalyvavusiems šioj de-, užsiregistravo, ir tuo būdu 
re, dar nėra jokios žinios. monstracijoj. Tai pavyzdys ir sistreitino” valdžios akyse.

kitiem bedarbiam, ypač tiem,1; ‘ - - -
! kurie įsivaizdina, būk “vis tiek 1 pastovumą?
nieko, negausi.” Jie turėtų ži- Kada skloka organizavosi
poti, kad viską galima išgauti, leist savo gazietą, teko per- fašistų 
bet tik per organizuotą kova, tart Balsį,

BROOKLYN.—Į darbiniu-1___________ —
kiškas organizacijas kartais J) frys MaljaVOtojll 
stengiasi įsiskverbti vienas ki- i - r • •
tas negeistinas elementas ir; Stambūs Laimėjimai 
kai kada tokiam pavyksta.
Taip ir į Brooklyno Bedarbių
Tarybą įsibriovė tūla
zienė.

Padėkite Apsivalyt nuo 
Netinkamų Elementų

po. 
pa-'

per;
Už negalėjimą užsi-

Methodistų Dvasiškis už 
iš Norman Thomasą

Ką sakote apie tokį Balsio' NEW YORK. — Slreiklau- 
. ’ jžiškas methodistų kunigas Cl.

True Wilson stoja už social- 
k an d i datą Norman 

Thomasą į prezidentus. Toks 
tokį pažino. Methodistų baž- 

skebiškiau- 
Tos

Maudymosi Sezonu 
Coney Island -

Geriausia Lietuvių Užeiga *
Čia galite persirengti, eidami j 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

Telefonas i Btagg I->lfii

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOBi

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

tik susitarus.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, orios, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M- FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki T 

Nuo
Nedčliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

4 iki 8

NAIVIŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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TEL. STAGG 
2-5043

X
X INCMATHEW P. BALLAS 

(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKĄ . SEKANČIUS ^DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu', ir iš čia 
PASIUNČIAM f KUR KAM REIKIA.‘ TURIM^PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
KURIUO. PATARNAUJAM NUVEŽTI f LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MlYuSIO'MS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS^ KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau, ūmia* Ir chroniškai vyrų Ir 

moterų Hrai kraujo ir odoa. 
Padarau ittyriaa^ kraujo Ir ilapuma.

, DR. MEER
116 W. 44th St.,> Room 

New York, N. Y. 
Valandoi PrlivUrnii*

Ryte nuo 10 Iki 1, Po pietų nuo 
Iki 9 vai. vekara 

Sekmadieniai! nne 11 ryto iki 1 p» 
Telefonas Lackwanna 4-2180

>12

JONAS STOKES 
; , Fotografas: j • 

šiuomi pranešu savo koštu me
nams, kao perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St„ 
kamp. BroaJ- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

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

pietų

operacijų
MEYER

208 West 64th St..
New York City 

2 iki 6, Sercdomis ir 
11 iki 1, 2 iki ®,

Kojy Nesveikumai
Vokietys Spėcialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

4

JONAS STOKES
912 Marion St., kampas Broadway 

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

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
Stagg St., Apt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
ofise

Stato Naujus Mūrinius
nius Namus, Puikiausios

Architektūros

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

ir ,ūž pigiai patarnaujantį 
budavotoją

nevažiuok tu į 
'tuos sklokos susirinkimus į 
[Brooklyną.” Balsys, kaipo “pa- nyčia yra viena i 
stovus,” tuomet atsakydavo: sįų organizacijų. Tos bažny- 
;“Aš tik laikinai pas juos nu-|čios knygų leidyklose, pav., 

prilaikyti, [šimtams darbininkių temoka- 
sklokininkai neišeitų j Ima tik po $3 algos į savaitę.

maliavoto (kraštutenybes prieš Komunis-;____________
Vienoj šapoj jiems: Kas gi'tai buvo V-Tai bu-į™ Apiplėšė Dešimtis 

uždar-.vo “pastovus” meševiko Bal- I ūksiančių Negrų 
40.šio veidmainiavimas.

\ Kalbant apie patį mūs pik-!
!niką „pereitą šešt., nors pašto- talikų suvažiavime šeštadienį, 
vaus kozirninko Balsio asabos 
čia ir nebuvo, tačiaus dalyva
vo ir būrelis Pruseikos suklai
dintų darbininkų. Juos mos 
privalome stengtis atgal at
vesti į solidarumą su Ameri
kos Komunistų Partija.

'važiuoju ir noriu 
lokalo ;kadWilliamsburgo 3-čio 

Dama- Alteration Unijos
Dabar yra prieš ją su- jai laimėjo streiką dar trijose tų Partiją, 

daryti, kaltinimai, kaip prieš šapose. Vienoj f 
neteisingą ir blogo būdo ypa-j pridėta 50 procentų 

i kitose—po 
Vadovavo kairieji.

Maliavotojai, kurie dar 
ri bent kokius skundus 

(darbo sąlygų, yra raginami 
(kreiptis į streikierių centrą, 
■285 Rodney St., Brooklyne.

tą. Ibio; dviejose
Jeigu jinai kuriuos nuskriau ■ proc. 

dė ar šiaip kokią kiaulystę iš-i 
kirto, ateikite šį ketvirtadienį, 
arba penktadienį, rugsėjo 8 
ar 9 d'., 1 vai. po pietų į Be-į 
darbių Tarybos (Unemployed' 
Council) susirinkimą, 61 Gra
ham Ave., Brooklyn, N. Y., 
kad galėtumėte paliudyti apie 
ją. Kurie asmeniškai negali
te ateiti, tai galite raštu pri
siųsti bei priduoti skundus Un- 

' employed Council’ui minėtu 
adresu. Tuose Bedarbių Ta
rybos posėdžiuose pus svarsto- 

,ma skundai prieš ją su reika
lavimu, kad ji būtų prašalin
ta iš organizacijos.

J. Seeger.

NEW YORK. — Negrų ka-

ir Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldi.enių

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
56 Brooklyn, 

“Laisves”

ir Medi-

Tai

Telephone, Evergreen fi-5310

J. GARŠVA
Graborius

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

tu- 
del

Penktos Divizijos Veteranai 
Smerkia Hoover;

redaktorius katalikų žurnalo; 
“Commonwealth” G. N. Shus-Į 
ter pripažino, kad kapitalistai 
apvogė desetkus tūkstančių 
negrų darbininkų, priversdami! 
juos pirkti korporacijų Šerus, j 
Tačiaus jis teisino J. J. Ras- j 
kobą ir kitus niekšus kapita-;

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

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ?

5

Automobiliu Užmuštas 
Vaikas ant Dviračio

MaNEW YORK.—Joseph 
nėra, 7 metų vaikas, važiuoda
mas ant dviračio skersai Third 
Ave., tapo užmuštas automo
biliu pereitą sekmadienį.

NEW - YORK.—Penktos di
vizijos buvusių kareivių su
važiavime Hotelyje Yorker! 
pereitą šeštadienį'’ daugelis! 
ex-kareivių smerkė Hooverio 
valdžią už žmogžudišką pa
sielgimą su veteranais Was- 
ingtone, kurie ten buvo su
plaukę reikalauti i š m okėti 
jiems priklausomus bonus.

New Yorko Darbininkų Ex- 
Kareivių Lyga smarkiai dar
buojasi, mobilizuodama kitus 
buvusius kareivius į nacionalį 
veteranų suvažiavimą, kuris 
įvyks Clevelande, .hugs. 23, 
24 ir 25 d. i
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. ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIENRAŠTIS
Visi darbininkai, kurie tik moka anglų kalbą, priva

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

Turiningas raštais ir ilustracijomis iš klasių kovų lau
ko. Paduoda vėliausias žinias iš Amerikos darbininkų 
judėjimo ir •; iš viso pasaulio. Daug pamokinančių 
straipsnių, geriausių revoliucinių rašytojų, telpa kas
dieną.

Tuojau Užsiprenumeruokite; Antrašas:
DAILY WORKER

50 East 13th St. New York
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BALSAS
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

s

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

Kas užsisako “Balsų,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudų ir padeda 
kovai prieš fašistų valdžių, 
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo užsisakyt “Balsų.” :

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-626!
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